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

osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (označeno 

„xxxxxxxxx“). 

 

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

Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 

 
 

 

USNESENÍ 
 

ze 1. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo  

dne 21.01.2016 v době od 9:05 do 12:13 hodin 

v jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 
 

Přítomno: …………………………… 42 členů zastupitelstva  

Omluveni:             …………………………… pí Bartůňková, Mgr. Borka, Bc. Pisár,  

Ing. Ullisch 

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. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 21.1.2016 ZK 1/01/16 

2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 23.11.2015  

do 14.12.2015  

ZK 2/01/16 

3. Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady ZK 3/01/16 

4. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj ZK 4/01/16 

5. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 

ZK 5/01/16 

6. Zpráva Finančního výboru ZK 6/01/16 

7. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny ZK 7/01/16 

8. Zpráva Kontrolního výboru ZK 8/01/16 

9. Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku ZK 9/01/16 

10. Příprava zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku: „Revitalizace 

nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Řešení dopravy v klidu 1. etapa 

výstavby Rozšíření parkovacích stání a úpravy klid. zón uvnitř areálu Nemocnice 

Sokolov – SO-05 D, E" 

- schválení odůvodnění významné veřejné zakázky 

ZK 10/01/16 

11. Příprava zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku: Nemocnice Sokolov, 

stavební úpravy 3.NP pavilonu "B", CHIR - lůžkové odd. - část A, B - schválení 

ZK 11/01/16 
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odůvodnění významné veřejné zakázky 

12. Příprava zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku "Karlovarská krajská 

nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice  

v Chebu" - schválení odůvodnění veřejné zakázky 

ZK 12/01/16 

13. Žádost obce Nové Hamry o poskytnutí individuální dotace ZK 13/01/16 

14. Žádost Asociace Záchranný kruh o poskytnutí individuální dotace ZK 14/01/16 

15. Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji - 

aktualizace pravidel 

ZK 15/01/16 

16. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji - aktualizace 

pravidel 

ZK 16/01/16 

17. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem mezi Karlovarským krajem  

a Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, p.o. k projektu Smart Akcelerátor  

(1. kolo) 

ZK 17/01/16 

18. Žádost Domu dětí a mládeže Habartov, okres Sokolov, IČO 75006481, se sídlem 

Karla Čapka 573, 357 09 Habartov, o prominutí penále za prodlení s odvodem  

za porušení rozpočtové kázně 

ZK 18/01/16 

19. Postup ve věci platebních výměrů k projektu reg. č. CZ.1.09/1.3.00/10.00163 

Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov, příjemce Střední průmyslová 

škola Ostrov 

ZK 19/01/16 

20. Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek 

veřejné služby uzavřené se společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 

ZK 20/01/16 

21. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/193 a II/205 Modernizace 

křižovatky Žlutice“ 

ZK 21/01/16 

22. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/205 + II/226 Modernizace 

křižovatky Záhořice“ 

ZK 22/01/16 

23. Schválení závazného finančního příslibu projektu „Obnova historického, 

přeshraničního silničního spojení Plesná – Bad Brambach (-Aš)“ 

ZK 23/01/16 

24. Grantový projekt Karlovarského kraje "Podpora standardizace výkonu sociálně-

právní ochrany ", registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/C2.00075 - závěrečná 

zpráva 

ZK 24/01/16 

25. Informace o výsledku realizace projektu „Zřízení Česko - německého jazykového 

a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb“ příspěvkové organizace 

Gymnázium Cheb 

ZK 25/01/16 

26. Schválení smluv o vytvoření uměleckého díla v rámci oslav 700 let výročí 

narození Karla IV. uzavíraných s: 

Viktor Braunreiter, IČO 76081320 

Lenka Hodoušová, IČO 87504839 

Tomáš Braunreiter, IČO 03687741 

ZK 26/01/16 

27. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku 

města Ostrov - stavba bez čp/če, která stojí na pozemku st. p. č. 1744  a stavba  

bez čp/če, která stojí na pozemku st. p. č. 1745, vše v k.ú. Ostrov nad Ohří 

ZK 27/01/16 

28. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města 

Boží Dar - část pozemku p.p.č. 883/1 v k.ú. Boží Dar 

ZK 28/01/16 

29. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města 

Kraslice - pozemek p.p.č. 2791/39 v k.ú. Hraničná 

ZK 29/01/16 

30. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku 

města Františkovy Lázně - pozemky p.p.č. 745/11, 745/12, 745/13, 745/14, 

745/15, 745/16, 745/17, 745/18 a 745/19 v k.ú. Horní Lomany 

ZK 30/01/16 

31. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku 

města Cheb - části pozemků p.p.č. 2356/1 a p.p.č. 2357/2 v k.ú. Cheb 

ZK 31/01/16 

32. Bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 129/1, p.p.č. 126/7 a p.p.č. 519 v k.ú. Valy 

u Mariánských Lázní z majetku obce Valy do majetku Karlovarského kraje  

a bezúplatný převod částí pozemků p.p.č. 526 a p.p.č. 541/1 v k.ú. Valy  

u Mariánských Lázní z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Valy 

ZK 32/01/16 

33. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví 

Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 431/5 v k.ú. Dolní Pelhřimov včetně 

ZK 33/01/16 



  

21.01.2016  Strana 3 (celkem 24) 

zřízení služebnosti 

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

Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 31/4 v k.ú. Nový Drahov včetně zřízení 

služebnosti 

 

ZK 34/01/16 

35. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví 

Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 63/2, 63/4, 66/1, 70/2, 74 a 346/2  

v k.ú. Teleč 

ZK 35/01/16 

36. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob – 

část pozemku p.p.č. 167/5 v k.ú. Podhoří u Chebu 

ZK 36/01/16 

37. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob – 

část pozemku p.p.č. 357/1 v k.ú. Skalka u Chebu 

ZK 37/01/16 

38. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním 

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 1 

ZK 38/01/16 

39. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním 

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 2 

ZK 39/01/16 

40. Zřízení věcného břemene k pozemkům p.p.č. 155/14 a p.p.č. 458/2 v k.ú. Dolina  

u Krajkové ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic 

Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

ZK 40/01/16 

41. Revokace usnesení č. ZK 351/09/15 ze dne 10.9.2015 a schválení Smlouvy  

o zřízení věcného břemene - služebnosti stezky a cesty, pro stavbu „Cyklostezky 

Ohře“ ve prospěch Karlovarského kraje, a to k p.p.č. 2480/1, k.ú. Cheb, p.p.č. 406, 

371/4 a 371/5, k.ú. Vokov u Třebeně ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření  

pro Povodí Ohře, st. podnik 

ZK 41/01/16 

42. Zrušení části usnesení č. ZK 132/04/15 ze dne 16.04.2015 - schválení zřízení 

služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21022, pozemek p.č. 685/1 v k.ú. Dolní 

Rychnov 

ZK 42/01/16 

43. Zrušení části usnesení č. ZK 357/09/15 ze dne 10.09.2015 - schválení zřízení 

služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21030, pozemek p.p.č. 1795/1  

v k.ú. Krajková 

ZK 43/01/16 

44. Výměna člena Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného 

majetku 

ZK 44/01/16 

45. Jednací řád výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje ZK 45/01/16 

46. Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje pro období 2016 - 2025 ZK 46/01/16 

47a Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2016 ZK 47/01/16 

47b Dotace subjektům na podporu kulturních aktivit v oblasti oslav výročí 700 let 

narození Karla IV. v roce 2016 

ZK 48/01/16 

47c Rozpočtové změny č. 1, 2/2016 ZK 49/01/16 

47d Poskytnutí daru - Oáza klidu o.p.s., Nové Sedlo - Loučky ZK 50/01/16 

47e Návrh řešení situace v Chebu ZK 51/01/16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jakub Pánik, v z. 

hejtmana 

Karlovarského kraje 

 Ing. Jiří Červenka v. r. 

náměstek hejtmana 
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A. Volba návrhové komise 

 

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

 

- Ing. Petra Navrátila 

- MUDr. Jana Svobodu 

- Ing. Pavla Paprska 

 

Hlasování 

 
B. Volba ověřovatelů zápisu 

 

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

 

- Ing. Edmunda Janische 

- Ing. Jiřího Červenku 

 

 Hlasování 

 

C. Schválení programu jednání 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje s c h v á l i l o  navržený program jednání s následujícími změnami  

a doplněními: 

 

Rozšíření programu o: 

 

bod č. 47a)          Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2016 

 

bod č. 47b)             Dotace subjektům na podporu kulturních aktivit v oblasti oslav výročí 700 let 

narození      Karla IV. v roce 2016 

 

bod č. 47c)           Rozpočtové změny č. 1, 2/2016 

 

bod č. 47d)           Poskytnutí daru - Oáza klidu o.p.s., Nové Sedlo - Loučky 

 

bod č. 47e)           Návrh řešení situace v Chebu 

 

 Hlasování 

 
1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 21.1.2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 1/01/16 
 

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 21.1.2016 

 

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí  

 
Hlasování 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast01/hl_01_01_NK.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast01/hl_01_01_VO.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast01/hl_01_01_SCHP.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast01/hl_01_01_b1.html
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2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 23.11.2015 do 14.12.2015 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 2/01/16 
 

- bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí  

 
Hlasování 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 3/01/16 
 

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

od konání posledního jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: JUDr. Martin Havel, hejtman Karlovarského kraje 

 
Hlasování 

 
4. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 4/01/16 
 

- bere na vědomí zprávu z 26. zasedání Výboru pro regionální rozvoj 

 

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

 
Hlasování 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 5/01/16 
 

- bere na vědomí usnesení z 19. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. 169/12/15 – 170/12/15 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Svoboda, předseda Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost 

 
Hlasování 

 
6. Zpráva Finančního Výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 6/01/16 
 

- bere na vědomí usnesení z 22. výjezdního zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského 

kraje konaného dne 16.12.2015 a usnesení z 23. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského 

kraje konaného dne 6.1.2016 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast01/hl_01_01_b2.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast01/hl_01_01_b3.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast01/hl_01_01_b4.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast01/hl_01_01_b5.html
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Zodpovídá: Hozmanová Hana, předseda Finančního výboru 

 
Hlasování 

 
7. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 7/01/16 
 

- bere na vědomí usnesení VNM ze dne 6.1.2016 

 

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

 
Hlasování 

 
8. Zpráva Kontrolního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 8/01/16 
 

- bere na vědomí usnesení z 18. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje  

č. 89/12/15 - č. 93/12/15 

 

- ukládá Radě Karlovarského kraje povinnost řešit s ředitelem Integrované střední školy Cheb stav 

jednotlivých škod vzniklých u této příspěvkové organizace. Z důvodu možného promlčení lhůt je třeba, 

aby Rada Karlovarského kraje doložila Zastupitelstvu Karlovarského kraje, jaká opatření přijala 

Integrovaná střední škola Cheb, aby nedocházelo k promlčení lhůt. 

 

- ukládá Radě Karlovarského kraje, aby doložila Zastupitelstvu Karlovarského kraje na nejbližším 

zasedání informaci o stavu vracení poskytnutých finančních prostředků na krytí sankcí uložených 

Integrované střední škole Cheb 

 

Zodpovídá: JUDr. Václav Sloup, předseda Kontrolního výboru 

 
Hlasování 

 
9. Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 9/01/16 
 

- bere na vědomí zápis z 18. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného 

majetku konaného dne 16.12.2015 

 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 
Hlasování 

 
10. Příprava zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku: „Revitalizace nemocnice  

v Sokolově, Slovenská ul. 545, Řešení dopravy v klidu 1. etapa výstavby Rozšíření parkovacích stání 

a úpravy klid. zón uvnitř areálu Nemocnice Sokolov – SO-05 D, E" 

- schválení odůvodnění významné veřejné zakázky 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 10/01/16 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast01/hl_01_01_b6.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast01/hl_01_01_b7.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast01/hl_01_01_b8.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast01/hl_01_01_b9.html
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- schvaluje odůvodnění významné veřejné zakázky „Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská  

ul. 545, Řešení dopravy v klidu 1. etapa výstavby Rozšíření parkovacích stání a úpravy klid. zón uvnitř 

areálu Nemocnice Sokolov – SO-05 D, E" 

 

Termín kontroly: 07.04.2016 
 

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

 
Hlasování 

 
11. Příprava zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku: Nemocnice Sokolov, stavební 

úpravy 3.NP pavilonu "B", CHIR - lůžkové odd. - část A, B - schválení odůvodnění významné 

veřejné zakázky 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 11/01/16 
 

- schvaluje odůvodnění významné veřejné zakázky Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 3. NP pavilonu 

"B", CHIR - lůžkové odd. - část A, B 

 

Termín kontroly: 07.04.2016 
 

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

 
Hlasování 

 
12. Příprava zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku "Karlovarská krajská nemocnice 

a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu" - schválení 

odůvodnění veřejné zakázky 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 12/01/16 
 

- schvaluje odůvodnění významné veřejné zakázky "Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice  

v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu" 

 

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

 
Hlasování 

 
13. Žádost obce Nové Hamry o poskytnutí individuální dotace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 13/01/16 
 

- schvaluje zamítnutí žádosti obce Nové Hamry o poskytnutí individuální dotace na akci "Úprava 

veřejného prostranství u kostela sv. Jana Nepomuckého" 

 

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

 
Hlasování 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast01/hl_01_01_b10.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast01/hl_01_01_b11.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast01/hl_01_01_b12.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast01/hl_01_01_b13.html
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14. Žádost Asociace Záchranný kruh o poskytnutí individuální dotace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 14/01/16 
 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace Asociaci Záchranný kruh na částečné pokrytí provozu Centra 

zdraví a bezpečí v Karlových varech 

 

Termín kontroly: 7.04.2016 
 

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

 
Hlasování 

 
15. Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji - aktualizace 

pravidel 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 15/01/16 
 

- schvaluje Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru 

regionálního rozvoje, na dotační program "Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras  

v Karlovarském kraji" dle návrhu 

 

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

 
Hlasování 

 
16. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji - aktualizace pravidel 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 16/01/16 
 

- schvaluje Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru 

regionálního rozvoje, na dotační program "Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském 

kraji" dle návrhu 

 

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

 
Hlasování 

 
17. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou 

agenturou rozvoje podnikání, p.o. k projektu Smart Akcelerátor (1.kolo) 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 17/01/16 
 

- souhlasí se zněním Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Karlovarským krajem  

a Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, p.o., k projektu Smart Akcelerátor (1. kolo) 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje k podpisu Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem  

mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, p.o., k projektu Smart 

Akcelerátor (1. kolo) 

 

Termín kontroly: 07.04.2016 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast01/hl_01_01_b14.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast01/hl_01_01_b15.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast01/hl_01_01_b16.html
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Zodpovídá: Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková 

organizace 

 
Hlasování 

 
18. Žádost Domu dětí a mládeže Habartov, okres Sokolov, IČO 75006481, se sídlem Karla Čapka 

573, 357 09 Habartov, o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 18/01/16 
 

- schvaluje neprominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 14.491,-- Kč 

Domu dětí a mládeže Habartov, okres Sokolov, IČO 75006481, se sídlem Karla Čapka 573, 357 09 

Habartov 

 

Termín kontroly: 07.04.2016 
 

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

 
Hlasování 

 
19. Postup ve věci platebních výměrů k projektu reg. č. CZ.1.09/1.3.00/10.00163 Centrum 

technického vzdělávání (CTV) Ostrov, příjemce Střední průmyslová škola Ostrov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 19/01/16 
 

- bere na vědomí  

- informaci o doručených platebních výměrech k projektu reg. č. CZ.1.09/1.3.00/10.00163 Centrum 

technického vzdělávání (CTV) Ostrov, dále jen "platební výměry", 

- informaci o podání žádostí o prominutí odvodu daně a dosud nevyměřeného penále a realizaci veškerých 

kroků souvisejících s podáním žádostí včetně úhrady správních poplatků, 

- informaci o podání odvolání proti platebním výměrům 

 

- ukládá Odboru finančnímu Krajského úřadu Karlovarského kraje zajistit převod finančních prostředků 

z Fondu budoucnosti do rozpočtu Střední průmyslové školy Ostrov na úhradu konečných odvodů 

za porušení rozpočtové kázně po nabytí právní moci platebních výměrů 

 

Termín kontroly: 13.10.2016 
 

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

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
20. Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 

uzavřené se společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 20/01/16 
 

- schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 

ev. č.: 01883/2014-00 se společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., se sídlem Na Vlečce 177, 

360 01 Otovice, IČO 26402068 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast01/hl_01_01_b17.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast01/hl_01_01_b18.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast01/hl_01_01_b19.html
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- pověřuje náměstka hejtmana pro dopravu, silniční hospodářství a zdravotnictví Jakuba Pánika podpisem 

dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby ev. č.: 01883/2014-00 

se společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice,  

IČO 26402068 

 

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

 
Hlasování 

 
21. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/193 a II/205 Modernizace křižovatky 

Žlutice“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 21/01/16 
 

a. - schvaluje závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových 

výdajů projektu „II/193 a II/205 Modernizace křižovatky Žlutice“ ve výši max. 15.000.000,-- Kč, 

tzn. 100 % celkových uznatelných nákladů projektu  

b. vlastní spolufinancování projektu „II/193 a II/205 Modernizace křižovatky Žlutice“ ve výši max. 

1.500.000,-- Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

Termín kontroly: 13.10.2016 
 

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

příspěvková organizace 

 

Hlasování 
 
22. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/205 + II/226 Modernizace křižovatky 

Záhořice“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 22/01/16 
 

a. - schvaluje závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových 

výdajů projektu „II/205 + II/226 Modernizace křižovatky Záhořice“ ve výši max.  

10.000.000,-- Kč, tzn. 100 % celkových uznatelných nákladů projektu  

b. vlastní spolufinancování projektu „II/205 + II/226 Modernizace křižovatky Záhořice“ ve výši 

max. 1.000.000,-- Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

Termín kontroly: 13.10.2016 
 

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

příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 
23. Schválení závazného finančního příslibu projektu „Obnova historického, přeshraničního 

silničního spojení Plesná – Bad Brambach (-Aš)“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 23/01/16 
 

a. - schvaluje závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových 

výdajů projektu „Obnova historického, přeshraničního silničního spojení Plesná – Bad Brambach 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast01/hl_01_01_b20.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast01/hl_01_01_b21.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast01/hl_01_01_b22.html
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(-Aš)“ ve výši max. 125.000.000,-- Kč, tzn. 100 % celkových uznatelných nákladů projektu  

b. vlastní spolufinancování projektu „Obnova historického, přeshraničního silničního spojení Plesná 

– Bad Brambach (-Aš)“ ve výši max. 12.500.000,- Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů 

projektu 

 

Termín kontroly: 13.10.2016 
 

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

příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 
24. Grantový projekt Karlovarského kraje "Podpora standardizace výkonu sociálně-právní 

ochrany ", registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/C2.00075 - závěrečná zpráva 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 24/01/16 
 

- schvaluje Závěrečnou zprávu o realizaci a vyúčtování grantového projektu Karlovarského kraje 

"Podpora standardizace výkonu sociálně-právní ochrany" 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace 

Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  

 
Hlasování 

 
25. Informace o výsledku realizace projektu „Zřízení Česko - německého jazykového  

a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 25/01/16 
 

- bere na vědomí informaci o výsledku realizace projektu „Zřízení Česko – německého jazykového  

a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb 

 

Zodpovídá: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel příspěvkové organizace Gymnázia Cheb 

 
Hlasování 

 
26. Schválení smluv o vytvoření uměleckého díla v rámci oslav 700 let výročí narození Karla IV. 

uzavíraných s: 

Viktor Braunreiter, IČO 76081320 

Lenka Hodoušová, IČO 87504839 

Tomáš Braunreiter, IČO 03687741 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 26/01/16 
 

- schvaluje předkládané smlouvy o vytvoření uměleckého díla uzavírané s: 

Viktor Braunreiter, IČO 76081320, ve výši 540.000,-- Kč 

Lenka Hodoušová, IČO 87504839, ve výši 532.000,-- Kč 

Tomáš Braunreiter, IČO 03687741, ve výši 328.000,-- Kč 

 

- pověřuje náměstka hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu podpisem 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast01/hl_01_01_b23.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast01/hl_01_01_b24.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast01/hl_01_01_b25.html
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uzavíraných smluv 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit smlouvy náměstkovi 

hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu k podpisu, zajistit veškeré 

činnosti vyplývající ze smluv 

 

Termín kontroly: 09.06.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu 

 
Hlasování 

 
27. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Ostrov - 

stavba bez čp/če, která stojí na pozemku st. p. č. 1744  a stavba bez čp/če, která stojí na pozemku st. 

p. č. 1745, vše v k.ú. Ostrov nad Ohří 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 27/01/16 
 

- schvaluje bezúplatný převod stavby bez čp/če, garáž, která stojí na pozemku st. p. č. 1744  a stavby  

bez čp/če, garáž, která stojí na pozemku st. p. č. 1745, vše v k.ú. Ostrov nad Ohří, formou darovací 

smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Základní školou praktickou a základní školou speciální 

Ostrov, příspěvkovou organizací, se sídlem Krušnohorská 304, 363 01 Ostrov, IČO 70839000 (jako dárce  

na straně jedné) a městem Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČO 00254843 (jako 

obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje  

do vlastnictví města Ostrov 

 

- ukládá Základní škole praktické a základní škole speciální Ostrov, příspěvkové organizaci, realizovat 

kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jí podpisem této smlouvy 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15 ze dne 

25.05.2015, podpisem schvalovací doložky Karlovarského kraje u předmětné darovací smlouvy 

 

- souhlasí s demolicí stavby bez čp/če, garáž, která stojí na pozemku st. p. č. 1744 a stavby bez čp/če, 

garáž, která stojí na pozemku st. p. č. 1745, vše v k.ú. Ostrov nad Ohří s tím, že demolice bude provedena 

městem Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČO 00254843, a to na náklady města Ostrov, 

přičemž demolice bude provedena před zápisem vlastnického práva města Ostrov do katastru nemovitostí 

 

Termín kontroly: 09.06.2016 
 

Zodpovídá: Mgr. Pavlína Zapletalová, ředitelka příspěvkové organizace Základní školy praktické  

a základní školy speciální Ostrov 

 

 
28. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města Boží Dar - 

část pozemku p.p.č. 883/1 v k.ú. Boží Dar 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 28/01/16 
 

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 883/1, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 780-14/2014 z původního pozemku p.p.č. 883/1 a označena jako pozemek p.p.č. 883/1 díl "a+b+c+d"  

o výměře 218 m
2
 v k.ú. a obci Boží Dar, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce 

na straně jedné) a městem Boží Dar, se sídlem Boží Dar 1, PSČ 363 62 Boží Dar, IČO 00479705, 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast01/hl_01_01_b26.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast01/hl_01_01_b26.html
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zastoupeným Ing. Janem Horníkem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí 

předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Boží Dar 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jí podpisem této smlouvy 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15 ze dne 

25.05.2015, podpisem schvalovací doložky Karlovarského kraje u předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 

 
29. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města Kraslice - 

pozemek p.p.č. 2791/39 v k.ú. Hraničná 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 29/01/16 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 2791/39 o výměře 134 m2 v k.ú. Hraničná a obci Kraslice 

formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic 

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Kraslice, se sídlem 

nám. 28. října, Kraslice, PSČ 358 20, IČO 00259438, zastoupeným panem Romanem Kotilínkem, 

starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví 

Karlovarského kraje do vlastnictví města Kraslice 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jí podpisem této smlouvy 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15 ze dne 

25.05.2015, podpisem schvalovací doložky Karlovarského kraje u předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: 09.06.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 

 
30. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města 

Františkovy Lázně - pozemky p.p.č. 745/11, 745/12, 745/13, 745/14, 745/15, 745/16, 745/17, 745/18  

a 745/19 v k.ú. Horní Lomany 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 30/01/16 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 745/11 o výměře 449 m2, 745/12 o výměře 24 m2, 745/13  

o výměře 120 m2, 745/14 o výměře 226 m2, 745/15 o výměře 268 m2, 745/16 o výměře 295 m2, 745/17  

o výměře 27 m2, 745/18 o výměře 501 m2 a 745/19 o výměře 11 m2, v k.ú. Horní Lomany a obci 

Františkovy Lázně, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem 

Františkovy Lázně, se sídlem Nádražní 208/5, Františkovy Lázně, PSČ 351 01, IČO 00253936, 

zastoupeným panem Otakarem Skalou, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí 
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předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Františkovy Lázně 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jí podpisem této smlouvy 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15 ze dne 

25.05.2015, podpisem schvalovací doložky Karlovarského kraje u předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: 09.06.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 

 
31. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Cheb - 

části pozemků p.p.č. 2356/1 a p.p.č. 2357/2 v k.ú. Cheb 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 31/01/16 
 

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 2356/1, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 5554-107/2015 z původního pozemku p.p.č. 2356/1 a označena jako pozemek p.p.č. 2356/5 o výměře 

2263 m
2
 a části pozemku p.p.č. 2357/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 5554-107/2015  

z původního pozemku p.p.č. 2357/2 a označena jako pozemek p.p.č. 2357/11 o výměře 630 m2 v k.ú.  

a obci Cheb, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem 

Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, PSČ 350 20 Cheb, IČO 00253979, zastoupeným  

Ing. Petrem Navrátilem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné 

nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Cheb 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jí podpisem této smlouvy 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15 ze dne 

25.05.2015, podpisem schvalovací doložky Karlovarského kraje u předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: 09.06.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 

 
32. Bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 129/1, p.p.č. 126/7 a p.p.č. 519 v k.ú. Valy u Mariánských 

Lázní z majetku obce Valy do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod částí pozemků 

p.p.č. 526 a p.p.č. 541/1 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní z majetku Karlovarského kraje  

do majetku obce Valy 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 32/01/16 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 129/1, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 568-9/2015 z původního pozemku p.p.č. 129/1 a označena jako pozemek p.p.č. 129/5 o výměře 62 m2, 

části pozemku p.p.č. 126/7, která byla oddělena geometrickým plánem č. 573-3/2015 z původního 

pozemku p.p.č. 126/7 a označena jako pozemek p.p.č. 126/12 o výměře 172 m2 a části pozemku  
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p.p.č. 519, která byla oddělena geometrickým plánem č. 573-3/2015 z původního pozemku p.p.č. 519  

a označena jako pozemek p.p.č. 519/2 o výměře 3 m2 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní a obci Valy, 

formou darovací smlouvy mezi obcí Valy, se sídlem V Lukách 21, PSČ 353 01 Mariánské Lázně,  

IČO 00572781, zastoupenou panem Quidem Vlkem, starostou obce (jako dárce na straně jedné)  

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

příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci  

z vlastnictví obce Valy do majetku Karlovarského kraje 

 

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 526, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 568-9/2015 z původního pozemku p.p.č. 526 a označena jako pozemek p.p.č. 526/5 o výměře 11 m2  

a části pozemku p.p.č. 541/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 567-9/2015 z původního 

pozemku p.p.č. 541/1 a označena jako pozemek p.p.č. 541/6 o výměře 186 m2 v k.ú. Valy u Mariánských 

Lázní a obci Valy, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Valy,  

se sídlem V Lukách 21, PSČ 353 01 Mariánské Lázně, IČO 00572781, zastoupenou panem Quidem 

Vlkem, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci  

z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Valy 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřuje jí podpisem těchto smluv 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15 ze dne 

25.05.2015, podpisem schvalovacích doložek Karlovarského kraje u předmětných darovacích smluv 

 

Termín kontroly: 09.06.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 

 
33. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje – 

část pozemku p.p.č. 431/5 v k.ú. Dolní Pelhřimov včetně zřízení služebnosti 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 33/01/16 
 

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 431/5, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 202-3/2015 z původního pozemku p.p.č. 431/5 a označena novým parcelním číslem jako pozemek  

p.p.č. 431/8 o výměře 146 m2 v k.ú. Dolní Pelhřimov a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi panem 

Josefem Vackem, bytem xxxxxxxxx xx, xxx xx xxxx (jako prodávající a oprávněný ze služebnosti  

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

kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující a povinný ze služebnosti na straně druhé), za dohodnutou 

kupní cenu ve výši 15.377,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví pana Josefa Vacka  

do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- schvaluje zřízení služebnosti cesty, spočívající v právu chůze a jízdy přes pozemek p.p.č. 431/8  

v k.ú. Dolní Pelhřimov, ve prospěch pana Josefa Vacka, bytem xxxxxxxxx xx, xxx xx xxxx a každého 

dalšího vlastníka pozemku p.p.č. 431/5 v k.ú. Dolní Pelhřimov, a to bezúplatně na dobu neurčitou 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti a pověřuje jí podpisem této smlouvy 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15 ze dne 

25.05.2015, podpisem schvalovací doložky Karlovarského kraje u předmětné kupní smlouvy a smlouvy  

o zřízení služebnosti 
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Termín kontroly: 08.09.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 

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

pozemek p.p.č. 31/4 v k.ú. Nový Drahov včetně zřízení služebnosti 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 34/01/16 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.p.č. 31/4 o výměře 4 m2 v k.ú. Nový Drahov a obci Třebeň formou 

kupní smlouvy mezi paní Andreou Břízovou, bytem xxxx xxxxxx x, xxx xx xxxxxx, paní Lenkou 

Kristkovou, bytem xxxx xxxxxx x, xxx xx xxxxxx, paní Vladimírou Kristkovou, bytem xxxx xxxxxx x, 

xxx xx xxxxxx a paní Vladimírou Malantukovou, bytem xxxxxxx xxxx/xx, xxx xx xxxx (jako prodávající 

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

kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši  

893,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc z podílového spoluvlastnictví paní Andrey Břízové 

(1/8), paní Lenky Kristkové (1/8), paní Vladimíry Kristkové (5/8) a paní Vladimíry Malantukové (1/8)  

do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- schvaluje zřízení služebnosti cesty, spočívající v právu chůze a jízdy přes pozemek p.p.č. 31/4 v k.ú. 

Nový Drahov, ve prospěch paní Andrey Břízové, bytem xxxx xxxxxx x, xxx xx xxxxxx, paní Lenky 

Kristkové, bytem xxxx xxxxxx x, xxx xx xxxxxx, paní Vladimíry Kristkové, bytem xxxx xxxxxx x, xxx 

xx xxxxxx, paní Vladimíry Malantukové, bytem xxxxxxx xxxx/xx, xxx xx  xxxx a každého dalšího 

vlastníka pozemku p.p.č. 31/3 v k.ú. Nový Drahov, a to bezúplatně na dobu neurčitou 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti a pověřuje jí podpisem této smlouvy 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15 ze dne 

25.05.2015, podpisem schvalovací doložky Karlovarského kraje u předmětné kupní smlouvy a smlouvy  

o zřízení služebnosti 

 

Termín kontroly: 09.06.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 

 
35. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje – 

části pozemků p.p.č. 63/2, 63/4, 66/1, 70/2, 74 a 346/2 v k.ú. Teleč 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 35/01/16 
 

- schvaluje úplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 63/2, p.p.č. 63/4, p.p.č. 66/1, p.p.č. 70/2, p.p.č. 74  

a p.p.č. 346/2, které byly odděleny geometrickým plánem č. 81-1/2015 z původních pozemků p.p.č. 63/2, 

p.p.č. 63/4, p.p.č. 66/1, p.p.č. 70/2, p.p.č. 74 a p.p.č. 346/2 a označeny novými parcelními čísly jako 

pozemky p.p.č. 63/7 o výměře 6 m2, p.p.č. 63/8 o výměře 110 m2, p.p.č. 66/3 o výměře 141 m2,  

p.p.č. 70/3 o výměře 12 m2, p.p.č. 74/2 o výměře 42 m2 a p.p.č. 346/3 o výměře 27 m2 v k.ú. Teleč a obci 

Bochov formou kupní smlouvy mezi panem Pavlem Palivcem, bytem xxxxxxxxx xx, xxx xx  xxxxxx 
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(jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou 

silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní 

cenu ve výši 23.961,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví pana Pavla Palivce  

do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jí podpisem této smlouvy 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15 ze dne 

25.05.2015, podpisem schvalovací doložky Karlovarského kraje u předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 09.06.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 

 
36. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob – část pozemku 

p.p.č. 167/5 v k.ú. Podhoří u Chebu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 36/01/16 
 

- schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 167/5, která byla oddělena geometrickým plánem č. 509-128/2015 

z původního pozemku p.p.č. 167/5 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 167/8  

o výměře 25 m
2
 v k.ú. Podhoří u Chebu a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako 

prodávající na straně jedné) a manželi Josefem Shejbalem a Miluší Shejbalovou, oba bytem xxxxxxx xxx, 

PSČ xxx xx  xxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 7.331,-- Kč, a tím převádí 

předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Shejbalových 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jí podpisem této smlouvy 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15 ze dne 

25.05.2015, podpisem schvalovací doložky Karlovarského kraje u předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 09.06.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 

 
37. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob – část pozemku 

p.p.č. 357/1 v k.ú. Skalka u Chebu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 37/01/16 
 

- schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 357/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 540-97/2015 

z původního pozemku p.p.č. 357/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 357/8  

o výměře 52 m2 v k.ú. Skalka u Chebu a obci Cheb formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako 

prodávající na straně jedné) a manželi Ing. Romanem Hoyerem a Ivetou Hoyerovou, oba bytem Skalka 21, 
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PSČ 350 02 Cheb (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 15.248,-- Kč, a tím převádí 

předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Hoyerových 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jí podpisem této smlouvy 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15 ze dne 

25.05.2015, podpisem schvalovací doložky Karlovarského kraje u předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 09.06.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 

Hlasování 

 

38. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí  

do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 1 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 38/01/16 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21226, pozemky p.p.č. 2356/1 a p.p.č. 2356/3 

v k.ú. Cheb, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností 

MONTPROJEKT a.s., dle geometrického plánu č. 5491-5854/2015 ze dne 09.09.2015 (umístění 

inženýrských sítí – distribuční vedení kVN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 1.000,-- Kč + DPH + 

administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle usnesení 

Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.000,-- Kč + DPH 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21235, pozemek p.č. 262/1 v k.ú. Habartov, 

ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle geometrického plánu č. 1108-110/2015 ze dne 

03.08.2015 (umístění inženýrských sítí – součást distribuční soustavy - rekonstrukce NTL plynovodů),  

a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy  

o zřízení služebnosti ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje  

č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2095, pozemek p.p.č. 1036/1 v k.ú. Nadlesí, 

ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností 

MONTPROJEKT a.s., dle geometrického plánu č. 222-6230/2015 ze dne 26.08.2015 (umístění 

inženýrských sítí – sloupy nadzemního kabelového vedení), a to za celkovou jednorázovou úhradu  

500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000,-- Kč 

+ DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 

2.500,-- Kč + DPH 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21030, pozemek p.p.č. 2619/3 v k.ú. Luby I, 

ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností 

Elektroprojekce Vincíbr s.r.o., dle geometrického plánu č. 1009-2173/2015 ze dne 07.08.2015 (umístění 

inženýrských sítí – zemní kabelové přípojky kNN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + 

DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle 

usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 2.500,-- Kč + 

DPH 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětných smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě a pověřuje jí podpisem těchto smluv 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast01/hl_01_01_b27-37.html
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- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15 ze dne 

25.05.2015, podpisem schvalovacích doložek Karlovarského kraje u předmětných smluv o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě 

 

Termín kontroly: 09.06.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 

 
39. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí  

do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 2 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 39/01/16 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/221, pozemek p.p.č. 544/1 v k.ú. Pstruží  

u Merklína, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností 

ELEKTROPLAN s.r.o., dle geometrického plánu č. 212-293/2015 ze dne 21.07.2015 (umístění 

inženýrských sítí – kabel vNN a kVN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + 

administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle usnesení 

Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/22134, pozemek p.p.č. 924 v k.ú. Čankov,  

ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností Václav Vaidiš 

- Elektromontáže s.r.o., dle geometrického plánu č. 93-277/2015 ze dne 20.05.2015 (umístění 

inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní 

náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2201, pozemek p.p.č. 1476/1 v k.ú. Stará 

Role, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností 

MONTPROJEKT a.s., dle geometrického plánu č. 2256-151302/2015 ze dne 29.09.2015 (umístění 

inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní 

náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21233, pozemky p.č. 75 a p.č. 24  

v k.ú. Lítov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností 

Diviš elektro centrum s.r.o., dle geometrického plánu č. 159-6673/2015 ze dne 08.09.2015 (umístění 

inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 1.000,-- Kč + DPH + administrativní 

náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.000,-- Kč + DPH 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětných smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě a pověřuje jí podpisem těchto smluv 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15 ze dne 

25.05.2015, podpisem schvalovacích doložek Karlovarského kraje u předmětných smluv o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě 

 

Termín kontroly: 09.06.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

 

 
40. Zřízení věcného břemene k pozemkům p.p.č. 155/14 a p.p.č. 458/2 v k.ú. Dolina u Krajkové  

ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvkové organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 40/01/16 
 

- bere na vědomí zřízení věcného břemene k pozemkům p.p.č. 155/14 a p.p.č. 458/2 v k.ú. Dolina  

u Krajkové a obci Krajková ve vlastnictví pana Romana Lehečky, bytem xxxxxx x, PSČ xxx xx 

xxxxxxxx, které opravňuje Karlovarský kraj, zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic 

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, k výkonu vlastnického práva ke stavbě silnice č. III/21042, 

která je umístěna na předmětných pozemcích, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene  

ve výši 15.000,-- Kč 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k zaevidování předmětného věcného břemene v Katastru nemovitostí České republiky 

 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 

 
41. Revokace usnesení č. ZK 351/09/15 ze dne 10. 9. 2015 a schválení Smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti stezky a cesty, pro stavbu „Cyklostezky Ohře“ ve prospěch Karlovarského 

kraje, a to k p.p.č. 2480/1, k.ú. Cheb, p.p.č. 406, 371/4 a 371/5, k.ú. Vokov u Třebeně ve vlastnictví 

ČR, s právem hospodaření pro Povodí Ohře, st. podnik 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 41/01/16 
 

- ruší usnesení č. ZK 351/09/15 ze dne 10.9.2015 ve znění: 

 

Schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti – stezky a cesty pro stavbu „Cyklostezka Ohře“  

k p.p.č. 2480/1, k.ú. Cheb, p.p.č. 371/4 a 371/5, k.ú. Vokov u Třebeně a p.p.č. 319/7, k.ú. Loužek mezi 

Karlovarským krajem, (jako stranou oprávněnou) a Povodím Ohře, státní podnik, který má právo 

hospodařit s majetkem české republiky (jako stranou povinnou), a to za jednorázovou úhradu  

59.241,60 Kč včetně DPH 

 

- schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti stezky a cesty pro stavbu „Cyklostezka 

Ohře“ ve prospěch Karlovarského kraje, a to k p.p.č. 2480/1, k.ú. Cheb, p.p.č. 406, 371/4 a 371/5,  

k.ú. Vokov u Třebeně ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Ohře, st. podnik, a to  

za jednorázovou úhradu 50.965,-- Kč včetně DPH 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15 ze dne  

25.5.2015, podpisem „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty pro stavbu 

Cyklostezka Ohře“ 

 

Termín kontroly: 07.04.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  
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42. Zrušení části usnesení č. ZK 132/04/15 ze dne 16.04.2015 - schválení zřízení služebnosti 

inženýrské sítě k silnici č. III/21022, pozemek p.č. 685/1 v k.ú. Dolní Rychnov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 42/01/16 
 

- zrušuje část dále uvedeného usnesení č. ZK 132/04/15 ze dne 16.04.2015 ve znění: 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21022, pozemek p.č. 685/1 v k.ú. Dolní 

Rychnov, ve prospěch společnosti O2 Czech Republic, a.s., zastoupenou společností Šindy a.s.,  

dle geometrického plánu č. 1095-171/2014 ze dne 16.12.2014 (umístění inženýrských sítí – podzemní 

komunikační vedení), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady 

na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH 

 

Zbývající usnesení č. ZK 132/04/15 ze dne 16.04.2015 se nemění. 

 

Termín kontroly: 09.06.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 

 
43. Zrušení části usnesení č. ZK 357/09/15 ze dne 10.09.2015 - schválení zřízení služebnosti 

inženýrské sítě k silnici č. III/21030, pozemek p.p.č. 1795/1 v k.ú. Krajková 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 43/01/16 
 

- zrušuje část dále uvedeného usnesení č. ZK 357/09/15 ze dne 10.09.2015 ve znění: 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21030, pozemek p.p.č. 1795/1  

v k.ú. Krajková, ve prospěch pana Radka Nováka, bytem Krajková č.p. 222, PSČ 357 09 Krajková,  

dle geometrického plánu č. 634-114/2014 ze dne 04.08.2014 (umístění inženýrských sítí – kanalizační  

a plynová přípojka k rodinnému domu), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH  

dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014 

 

Zbývající usnesení č. ZK 357/09/15 ze dne 10.09.2015 se nemění. 

 

Termín kontroly: 09.06.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 
44. Výměna člena Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 44/01/16 
 

- bere na vědomí odstoupení pana Jakuba Pánika z Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci 

nepotřebného majetku 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast01/hl_01_01_b38-43.html
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- volí jako nového člena Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku pana 

Ing. Tibora Dobrovolného 

 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 

 
45. Jednací řád výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 45/01/16 
 

- schvaluje Jednací řád výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje dle návrhu 

 

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí  

 
Hlasování 

 
46. Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje pro období 2016 - 2025 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 46/01/16 
 

- bere na vědomí stanovisko Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

k návrhu koncepce "Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje pro období 2016 - 2025" 

 

- konstatuje, že podmínky a požadavky stanoviska jsou zahrnuty do koncepce "Plán odpadového 

hospodářství Karlovarského kraje na období 2016 - 2025" pouze z části, neboť některé nebylo možné, 

vzhledem k charakteru a způsobu zpracování koncepce, přijmout v plném rozsahu. Jedná se o podmínky  

a požadavky, které se vztahují k přípravě, realizaci a provozování záměrů v oblasti odpadového 

hospodářství a přípravě projektů. 

 

- schvaluje Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje pro období 2016 - 2025 v předloženém 

znění 

 

- vyhlašuje obecně závaznou vyhlášku Karlovarského kraje č. 1/2015, kterou se vyhlašuje závazná část 

Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje 

 

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

 
Hlasování 

 

47a. Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 47/01/16 
 

- schvaluje  

- poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2016 ve výši  

4.734.000,-- Kč 

- návrh Prováděcí smlouvy k Rámcové smlouvě o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti 

Severozápad 

 

Termín kontroly: 07.04.2016 
 

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

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast01/hl_01_01_b45.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast01/hl_01_01_b45.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast01/hl_01_01_b46.html
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Hlasování 
 
47b. Dotace subjektům na podporu kulturních aktivit v oblasti oslav výročí 700 let narození Karla 

IV. v roce 2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 48/01/16 
 

- schvaluje poskytnutí dotací subjektům na podporu kulturních aktivit v rámci oslav výročí 700 let 

narození Karla IV. z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2016 dle návrhu 

 

- pověřuje - náměstka hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace  

- hejtmana Karlovarského kraje podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro město Loket 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu předložit smlouvy 

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu náměstkovi hejtmana pro oblast kultury, 

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu a hejtmanovi Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 07.04.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu 

 

Hlasování 
 

47c. Rozpočtové změny č. 1,2/2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 49/01/16 
 

- schvaluje  

 

Rozpočtovou změnu č. 1/2016 

- zapojení financování z Fondu vodohospodářských havárií do rozpočtu Odboru životního prostředí  

a zemědělství  Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 593.849,85 Kč z důvodu poskytnutí   

finančních prostředků Magistrátu města Karlovy Vary za účelem úhrady nákladů souvisejících  

s opatřeními k nápravě závadného stavu povrchových a podzemních vod v Obci Verušičky na základě 

schválení usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 1268/11/15 ze dne 23.11.2015 

 

Rozpočtovou změnu č. 2/2016 

- změna charakteru finančních prostředků z neinvestičních na investiční ve výši ± 4.142.000,--  Kč  

v rámci rozpočtu Odboru regionálního rozvoje, kapitoly příspěvky cizím subjektům, Krajského úřadu 

Karlovarského kraje z důvodu poskytnutí individuální investiční dotace Úřadu regionální rady 

 

Termín kontroly: 7.04.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
47d. Poskytnutí daru - Oáza klidu o.p.s., Nové Sedlo - Loučky 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 50/01/16 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast01/hl_01_01_b47a.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast01/hl_01_01_b47b.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast01/hl_01_01_b47c.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast01/hl_01_01_b47c.html
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- schvaluje poskytnutí daru ve výši 300.000,-- Kč z rozpočtu Karlovarského kraje pro Oáza klidu o.p.s., 

Loučky 81, 357 35 Nové Sedlo, dle návrhu 

 

- ukládá odboru sociálních věcí předložit darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem a Oáza klidu 

o.p.s., Loučky 81, 357 35 Nové Sedlo, k podpisu 

 

- zmocňuje Bc. Miloslava Čermáka, náměstka hejtmana, k podpisu darovací smlouvy pro Oáza klidu 

o.p.s., Loučky 81, 357 35 Nové Sedlo 

 

Termín kontroly: 07.04.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  

 
Hlasování 

 
47e. Návrh řešení situace v Chebu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 51/01/16 
 

- ukládá Radě Karlovarského kraje zajistit prověření situace v Chebu, části Háje, vyhodnocení  

a předložení návrhu řešení 

 

Hlasování 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast01/hl_01_01_b47d.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast01/hl_01_01_b47e.html

