
 

 
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 
 

z 2. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo  

dne 25.02.2016 v době od 9:04 do 12:26 hodin  

v jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 
 

Přítomno: …………………………… 39 členů zastupitelstva   

Omluveni:             …………………………… pí Bartůňková, Ing. Hora, Ing. Horník, 

Ing. Kotek, PaedDr. Novotný, Ing. Ullisch 

Přizvaní:               …………………………… Mgr. Vránová, pověřená k zastupování 

funkce ředitele Krajského úřadu 

Karlovarského kraje 

Zapisovatelka:        ……………………………  Lenka Burešová 

 

 

          usnesení č.  

 

 
A. Volba návrhové komise  

B. Volba ověřovatelů zápisu  

C. Schválení programu jednání  

   

1. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od  4.1.2016 do 18.1.2016 ZK 52/02/16 

2. Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady ZK 53/02/16 

3. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj ZK 54/02/16 

4. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 

ZK 55/02/16 

5. Zpráva Finančního výboru ZK 56/02/16 

6. Zpráva Kontrolního výboru ZK 57/02/16 

7. Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku ZK 58/02/16 

8. Zpráva Výboru pro zdravotnictví ZK 59/02/16 

9. Zpráva Výboru pro sociální věci ZK 60/02/16 

9a. Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském 

kraji v roce 2016 

ZK 61/02/16 

10. Zastavení exekuce při vymáhání finančních prostředků v důsledku Odstoupení  

od Dohody o poskytnutí příspěvku uzavřené s INTERPROJECT CZ, o.p.s. - 

uzavřené grantové schéma v rámci OP RLZ – opatření 3.3  

ZK 62/02/16 

11. Program obnovy venkova 2016 – návrh rozdělení dotací dotační titul 4 ZK 63/02/16 
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12. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

na přípravu projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského 

kraje 2015 - 2017“ 

ZK 64/02/16 

13. Informace o výsledku realizace a finančních tocích projektu „Lidský kapitál  

a inovace: strategie zaměstnanosti v lokálních a regionálních inovačních sítích  

pro přísun nových talentů a zlepšení nabídky práce – Working4Talent“ 

ZK 65/02/16 

14. Projekt Cyklostezka Ohře II – závěrečná zpráva ZK 66/02/16 

15. Žádost společnosti INVESTON, s.r.o., o povolení splátek a zároveň o prominutí 

úroků dle rozsudku KS v Plzni čj. 25 Co 215/2015-124 ze dne 04.11.2015 

ZK 67/02/16 

16. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Asociace 

Záchranný kruh, z.s., na rok 2016 

ZK 68/02/16 

17. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Hasičský 

záchranný sbor Karlovarského kraje na rok 2016 

ZK 69/02/16 

18. Zajištění financování obnovy požární techniky jednotky dobrovolných hasičů 

města Bečov nad Teplou 

ZK 70/02/16 

19. Opatření k personální stabilizaci interních oddělení nemocnic na území 

Karlovarského kraje 

ZK 71/02/16 

20. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2015 ZK 72/02/16 

21. Informace o výsledku realizace projektů „III/21047 Modernizace silnice Nejdek - 

Pernink“, „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském 

kraji, III. etapa“ a „Odstraňování slabých míst na silniční síti Karlovarského kraje“  

ZK 73/02/16 

22. Rozpočtové změny č. 19, 20, 22 - 40/2016 ZK 74/02/16 

23. Aktualizace Transformačního plánu Domova pro osoby se zdravotním postižením 

„PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace  

ZK 75/02/16 

24. Individuální projekt Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování 

příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II“, registrační číslo 

projektu CZ.1.04/3.2.00/B4.00005 – závěrečná zpráva 

ZK 76/02/16 

25. Investiční individuální projekt Karlovarského kraje "Rekonstrukce bytů  

pro poskytování sociálních služeb v Aši" - změna dotačního titulu 

ZK 77/02/16 

26. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji  

za školní rok 2014/2015 

ZK 78/02/16 

27. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 

2016 - 2020 

ZK 79/02/16 

28. Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže pro rok 2016 ZK 80/02/16 

29. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 

2015 - stav k 31. prosinci 2015 

ZK 81/02/16 

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

od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 

ZK 82/02/16 

31. Informace o výsledku realizace projektu „Středisko ekologické výchovy“ Školního 

statku a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, příspěvkové organizace 

ZK 83/02/16 

32. Žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 

2016 

- Západočeské divadlo v Chebu, příspěvková organizace, IČO 00078042 

- Karlovarský symfonický orchestr, p.o., IČO 63554585 

- Misslarueth 1900.Mitte Europa e.V., IČO 68780451 

- Nadace FILM-FESTIVAL Karlovy Vary, IČO 60435861 

ZK 84/02/16 

33. Žádost o finanční prostředky na provoz regionálních funkcí knihoven  

Městská knihovna Sokolov, IČO 70865949 

Městská knihovna v Chebu, IČO 00074250 

ZK 85/02/16 

34. Žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 

2016 - Lázně Kyselka 

ZK 86/02/16 

35. Dodatek č. 11 zřizovací listiny Galerie 4 - galerie fotografie, příspěvková 

organizace Karlovarského kraje 

ZK 87/02/16 

36. Dodatek č. 11 zřizovací listiny Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková 

organizace Karlovarského kraje 

 

ZK 88/02/16 
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37. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví obce Mírová do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky p.č. 144/3 a p.č. 144/4 v k.ú. Mírová 

ZK 89/02/16 

38. Úplatné nabytí části pozemku parc. č. 1006 v k.ú. Ostrov nad Ohří, z vlastnictví 

města Ostrov, do vlastnictví Karlovarského kraje, za účelem výstavby výjezdového 

stanoviště Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Ostrově 

ZK 90/02/16 

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

Boží Dar - pozemek p.p.č. 5264 včetně stavby silnice č. III/2199 v k.ú. Jáchymov  

a vyřazení komunikace III/2199 na Klínovec ze sítě komunikací II. a III. třídy 

Karlovarského kraje 

ZK 91/02/16 

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

Kraslice - pozemek p.p.č. 980/2 v k.ú. Mlýnská 

ZK 92/02/16 

41. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 6558/3, 6558/4, 6558/5, 6558/6, 6558/7, 

6558/8, 6558/9 a 6558/10 v k.ú. Kraslice z majetku Karlovarského kraje  

do majetku města Kraslice a bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 6560/4 v k.ú. 

Kraslice z majetku města Kraslice do majetku Karlovarského kraje  

ZK 93/02/16 

42. Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ev. č. 2806/2015 ze dne 13.11.2015 ZK 94/02/16 

43. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku p.p.č. 205/2 v k.ú. 

Mariánské Lázně ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí 

Vltavy, státní podnik, ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby 

silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

ZK 95/02/16 

44. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům p.p.č. 778/1  

a p.p.č. 778/2 v k.ú. Pávice a k pozemku p.p.č. 4737 v k.ú. Bochov ve vlastnictví 

České republiky s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, státní podnik,  

ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského 

kraje, příspěvkové organizace 

ZK 96/02/16 

45. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské 

sítě k pozemku p.p.č. 1413 v k.ú. Plesná ve vlastnictví České republiky s právem 

hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik, ve prospěch Karlovarského kraje – 

Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

ZK 97/02/16 

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

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje 

ZK 98/02/16 

47. Bezúplatný převod sanitního vozidla Volkswagen Transporter Syncro T4 ve správě 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Cheb 

ZK 99/02/16 

48. Tisková oprava usnesení č. ZK 32/02/15 ze dne 12.02.2015 ZK 100/02/16 

49. Plány práce výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2016 ZK 101/02/16 

50. Členství ve spolku „ŽIVÝ KRAJ – DESTINAČNÍ AGENTURA  

PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S.“ 

ZK 102/02/16 

51. Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje – odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu - LIKVIDACE 

INVAZNÍCH DRUHŮ ROSTLIN V KARLOVARSKÉM KRAJI 

ZK 103/02/16 

52a Zajištění lékařských pohotovostních služeb – oblast Mariánské Lázně, schválení 

veřejnosprávní smlouvy o spolupráci mezi Karlovarským a Plzeňským krajem, 

schválení Smlouvy o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby  

za plnění služby obecného hospodářského významu mezi Karlovarským krajem 

a Nemocnicí Mariánské Lázně s.r.o. 

ZK 104/02/16 

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

na soutěže a přehlídky vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

pro rok 2016 

 

 

 

 

 

 

 

ZK 105/02/16 
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52c Projekt "Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace - Rekonstrukce 

střechy objektu včetně půdní vestavby" - podání žádosti o poskytnutí dotace  

z programu Ministerstva práce a sociálních věcí 113310 Rozvoj a obnova 

materiálně technické základny zařízení sociálních služeb 

ZK 106/02/16 

52d Propagace Karlovarského kraje jako poskytovatele dotací ZK 107/02/16 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Martin Havel v. r. 

 hejtman   

Karlovarského kraje 

 Mgr. Dalibor Blažek 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 

- Ing. Karla Jakobce 

- Mgr. Jiřího Klsáka 
 

Hlasování 

 
B. Volba ověřovatelů zápisu 

 

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

 

- Ing. Edmunda Janische 

- Mgr. Dalibora Blažka 

 

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. 9a)    Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji  

v  roce 2016 

 

bod č. 52a)  Zajištění lékařských pohotovostních služeb – oblast Mariánské Lázně, schválení   

veřejnosprávní smlouvy o spolupráci mezi Karlovarským a Plzeňským krajem, schválení 

Smlouvy o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění služby 

obecného hospodářského významu mezi Karlovarským krajem a Nemocnicí Mariánské 

Lázně s.r.o. 

 

bod č. 52b)     Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na   soutěže 

a přehlídky vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2016 

 

bod č. 52c)       Projekt "Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace - Rekonstrukce střechy 

objektu včetně půdní vestavby" - podání žádosti o poskytnutí dotace z programu 

Ministerstva práce a sociálních věcí 113310 Rozvoj a obnova materiálně technické 

základny zařízení sociálních služeb 

 

bod č. 52d)     Propagace Karlovarského kraje jako poskytovatele dotací 

 

 

Hlasování 

 

 
1. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od  4.1.2016 do 18.1.2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 52/02/16 
 

- bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady Karlovarského kraje 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_NK.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_VO.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_SCHP.html
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Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí  

 
Hlasování 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 53/02/16 
 

- 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 

 
3. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 54/02/16 
 

- bere na vědomí zprávu z 27. zasedání Výboru pro regionální rozvoj 

 

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

 
Hlasování 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 55/02/16 
 

- bere na vědomí usnesení z 20. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. 171/01/16 – 176/01/16 

 

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

 
Hlasování 

 
5. Zpráva Finančního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 56/02/16 
 

- bere na vědomí usnesení z 24. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 

konaného dne 10.02.2016 

 

Zodpovídá: Hozmanová Hana, předseda Finančního výboru 

 
Hlasování 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b1.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b2.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b3.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b4.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b5.html
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6. Zpráva Kontrolního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 57/02/16 
 

- bere na vědomí usnesení z 19. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje  

č. 94/01/16 - č. 97/01/16 

 

Zodpovídá: JUDr. Václav Sloup, předseda Kontrolního výboru 

 
Hlasování 

 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 58/02/16 
 

- bere na vědomí zápis ze 19. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného 

majetku konaného dne 20.01.2016 

 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 
Hlasování 

 
8. Zpráva Výboru pro zdravotnictví  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 59/02/16 
 

- bere na vědomí usnesení ze zasedání Výboru pro zdravotnictví při Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

ze dne 3.2.2016 

 

Zodpovídá: MUDr. Oldřich Vastl, předseda Výboru pro zdravotnictví 

 
Hlasování 

 
9. Zpráva Výboru pro sociální věci 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 60/02/16 
 

- bere na vědomí usnesení ze zasedání Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Karlovarského kraje  

ze dne 20.1.2016 a ze dne 3.2.2016 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Navrátil, předseda Výboru pro sociální věci 

 
Hlasování 

 

 
9a. Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 61/02/16 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b6.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b7.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b8.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b9.html


Usnesení ze 2. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 25.02.2016 

25.02.2016  Strana 8 (celkem 31) 

- schvaluje výjimku z Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb  

v roce 2016 pro Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace 

 

- schvaluje rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 

2016 v celkové výši 302.190.000,-- Kč, z toho 282.703.500,-- Kč z účelově určené dotace z kapitoly 313 - 

MPSV státního rozpočtu na rok 2016 (z toho pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje 

97.527.800,-- Kč) a 19.486.500,-- Kč z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací, dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

na zajištění sociálních služeb v roce 2016, dle návrhu 

 

- pověřuje Bc. Miloslava Čermáka podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2016 

 

- konstatuje, že při stávající úrovni financování dojde k zásadnímu ohrožení některých sociálních služeb 

 

- souhlasí s návrhem náměstka hejtmana Bc. Miloslava Čermáka, že bude iniciovat jednání krajů  

s Ministerstvem práce a sociálních věcí o dofinancování sociálních služeb pro rok 2016 

 

Termín kontroly: 09.06.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  

 
Hlasování 

 
10. Zastavení exekuce při vymáhání finančních prostředků v důsledku Odstoupení od Dohody  

o poskytnutí příspěvku uzavřené s INTERPROJECT CZ, o.p.s. - uzavřené grantové schéma v rámci 

OP RLZ – opatření 3.3  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 62/02/16 
 

- schvaluje zastavení exekuce, vedené Mgr. Ing. Jiřím Proškem, soudním exekutorem, se sídlem Plzeň, 

Rychtaříkova 1, k vymožení pohledávky Karlovarského kraje ve výši 761.707,-- Kč, podle platebního 

výměru č. 10/2011 ze dne 23.8.2011, sp. zn. 442/LP/11, vydaného Krajským úřadem Karlovarského kraje 

jako věcně a místně příslušným správcem daně, který nabyl právní moci dne 3.8.2011 a vykonatelným se 

stal dne 19.8.2011, vzniklé v důsledku odstoupení od dohody o poskytnutí příspěvku uzavřené  

mezi Karlovarským krajem a společností INTERPROJECT CZ, o.p.s. 

 

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

 
Hlasování 

 
11. Program obnovy venkova 2016 – návrh rozdělení dotací dotační titul 4 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 63/02/16 
 

- schvaluje předložený návrh rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova 2016 - dotační titul 4, 

dle přílohy č. 1 

 

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

 
Hlasování 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b9a.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b10.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b11.html
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12. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na přípravu 

projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje 2015 - 2017“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 64/02/16 
 

- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Karlovarská 

agentura rozvoje podnikání na přípravu projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference 

Karlovarského kraje 2015 - 2017“ ve výši 1.100.000,-- Kč včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle návrhu za podmínky, že projekt bude vybrán k realizaci 

 

- ukládá Radě Karlovarského kraje dopracovat stanovení priorit realizace projektů v plánovacím období 

2016 – 2020 financovaných z Fondu budoucnosti a zařadit tento bod na jednání Zastupitelstva 

Karlovarského kraje dne 7.4.2016 

 

Zodpovídá: Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková 

organizace 

 
Hlasování 

 
13. Informace o výsledku realizace a finančních tocích projektu „Lidský kapitál a inovace: strategie 

zaměstnanosti v lokálních a regionálních inovačních sítích pro přísun nových talentů a zlepšení 

nabídky práce – Working4Talent“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 65/02/16 
 

- schvaluje informaci o výsledku realizace projektu „Lidský kapitál a inovace: strategie zaměstnanosti  

v lokálních a regionálních inovačních sítích pro přísun nových talentů a zlepšení nabídky práce – 

Working4Talent“ 

 

Zodpovídá: Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková 

organizace 

 
Hlasování 

 
14. Projekt Cyklostezka Ohře II – závěrečná zpráva 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 66/02/16 
 

- schvaluje Závěrečnou zprávu projektu „Cyklostezka Ohře II“ 

 

Termín kontroly: 07.04.2016 
 

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

kraje, příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 
15. Žádost společnosti INVESTON, s.r.o., o povolení splátek a zároveň o prominutí úroků  

dle rozsudku KS v Plzni čj. 25 Co 215/2015-124 ze dne 04.11.2015 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 67/02/16 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b12.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b13.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b14.html
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- schvaluje povolení splátek jistiny dluhu ve výši 1.225.412,-- Kč a příslušenství ve formě úroků  

z prodlení do dne 25.2.2016 ve výši 264.135,00 Kč společnosti Investon, s.r.o., IČO 18226680, přiznané 

rozsudkem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 15. dubna 2015, č.j. 43 C 214/2014-91, ve znění 

rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 4.11.2015, čj. 25 Co 215/2015-124, takto: 

a) 1. splátka jistiny dluhu ve výši 325.412,-- Kč a úroků z prodlení do dne 25.2.2016 ve výši  

264.135,00 Kč bezodkladně po rozhodnutí Zastupitelstva Karlovarského kraje o možnosti splátek, 

nejpozději však do 31.3.2016 

b) následující splátky jistiny dluhu pak vždy ve výši po 300.000,-- Kč v ročních splátkách k 30.9.2016,  

k 30.9.2017 a k 30.9.2018, a to pod ztrátou výhody splátek 

 

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

 
Hlasování 

 
16. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Asociace Záchranný kruh, z.s., 

na rok 2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 68/02/16 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje Asociaci Záchranný kruh, z.s., na činnost 

Asociace v rámci Integrovaného projektu "Záchranný kruh" ve výši 530.000,-- Kč pro období roku 2016 

 

- souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje Asociaci 

Záchranný kruh, z.s., na činnost Asociace v rámci Integrovaného projektu "Záchranný kruh" ve výši 

530.000,-- Kč pro období roku 2016 

 

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

 
Hlasování 

 
17. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Hasičský záchranný sbor 

Karlovarského kraje na rok 2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 69/02/16 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje Hasičskému záchrannému sboru 

Karlovarského kraje ve výši 2.700.000,-- Kč pro období roku 2016 

 

- souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Hasičskému 

záchrannému sboru Karlovarského kraje ve výši 2.700.000,-- Kč pro období roku 2016 

 

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

 
Hlasování 

 
18. Zajištění financování obnovy požární techniky jednotky dobrovolných hasičů města  

Bečov nad Teplou 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 70/02/16 
 

- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje městu Bečov nad Teplou na obnovu požární 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b15.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b16.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b17.html
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techniky ve výši 1.000.000,-- Kč 

 

- souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje městu 

Bečov nad Teplou na obnovu požární techniky ve výši 1.000.000,-- Kč 

 

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

 
Hlasování 

 
19. Opatření k personální stabilizaci interních oddělení nemocnic na území Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 71/02/16 
 

- bere na vědomí informaci o personální situaci interních odděleních nemocnic, poskytujících akutní 

lůžkovou péči, na území Karlovarského kraje 

 

- schvaluje pro rok 2016 realizaci opatření vedoucích k personální stabilizaci interních oddělení 

nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje, a to pro nové zaměstnance 

ve formě vyplácení náborových příspěvků a pro stávající zaměstnance ve formě poskytnutí vyrovnávací 

platby nemocnicím na stabilizační příspěvky 

 

- schvaluje pravidla pro vyplácení náborového příspěvku pro zaměstnance interních oddělení nemocnic, 

poskytujících akutní lůžkovou péči v Karlovarském kraji dle návrhu, pro rok 2016 

 

- schvaluje zásady pro vyplácení stabilizačního příspěvku pro zaměstnance interních oddělení nemocnic 

poskytujících akutní lůžkovou péči v Karlovarském kraji dle návrhu 

 

- schvaluje vzorovou smlouvu o poskytnutí náborového  příspěvku dle návrhu 

 

- schvaluje návrh na stanovení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby na personální stabilizaci 

oddělení interen: Karlovarské krajské nemocnici a.s., NEMOS SOKOLOV s.r.o., NEMOS PLUS s.r.o. 

 

- schvaluje stanovení výše vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby personální stabilizace 

oddělení interen:  Karlovarské krajské nemocnici a.s., ve výši 6.060.000,-- Kč, NEMOS SOKOLOV s.r.o., 

ve výši 2.436.000,-- Kč, NEMOS PLUS s.r.o., ve výši 2.076.000,-- Kč 

 

- schvaluje pověřovací akt k plnění závazku veřejné služby pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.,  

pro NEMOS SOKOLOV s.r.o., pro NEMOS PLUS s.r.o., dle návrhu 

 

- schvaluje smlouvu o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění služby obecného 

hospodářského významu mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.,  

jejímž účelem je personální stabilizace interního oddělení nemocnice, dle návrhu 

 

- schvaluje smlouvu o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění služby obecného 

hospodářského významu mezi Karlovarským krajem a NEMOS SOKOLOV s.r.o., jejímž účelem  

je personální stabilizace interního oddělení nemocnice, dle návrhu 

 

- schvaluje smlouvu o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění služby obecného 

hospodářského významu mezi Karlovarským krajem a NEMOS PLUS s.r.o., jejímž účelem je personální 

stabilizace interního oddělení nemocnice, dle návrhu 

 

- ukládá Finančnímu odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje zajistit financování dle schválených 

pravidel pro vyplácení náborových a stabilizačních příspěvků 

 

- pověřuje pana Jakuba Pánika, náměstka hejtmana pro oblast zdravotnictví, podepisováním smluv  

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b18.html
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o poskytnutí náborového příspěvku a podpisem výše uvedených smluv o závazku veřejné služby  

a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění služby obecného hospodářského významu 

 

Zodpovídá: Jakub Pánik, náměstek hejtmana 

 
Hlasování 

 
20. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2015 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 72/02/16 
 

- bere na vědomí Informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2015 - 511/2015 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
21. Informace o výsledku realizace projektů „III/21047 Modernizace silnice Nejdek - Pernink“, 

„Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji, III. etapa“  

a „Odstraňování slabých míst na silniční síti Karlovarského kraje“  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 73/02/16 
 

- schvaluje Informaci o výsledku realizace projektu „III/21047 Modernizace silnice Nejdek - Pernink“ 

 

- schvaluje Informaci o výsledku realizace projektu „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy  

v Karlovarském kraji, III. etapa“ 

 

- schvaluje Informaci o výsledku realizace projektu „Odstraňování slabých míst na silniční síti 

Karlovarského kraje“ 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

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

příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 
22. Rozpočtové změny č. 19, 20, 22 - 40/2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 74/02/16 
 

- schvaluje 

 

 Rozpočtovou změnu č. 19/2016 

- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje z roku 2015  

do Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 – ve výši 4.711.313,-- Kč  k zajištění finančního plnění úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně  

po nabytí právní moci platebního výměru č. 15/2015 vystaveného Úřadem regionální rady regionu 

soudržnosti Severozápad za realizaci projektu Dopravní terminál Cheb 

 - ve výši 5.759.375,-- Kč  k zajištění finančního plnění úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně  

po nabytí právní moci platebního výměru č. 16/2015 vystaveného Úřadem regionální rady regionu 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b19.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b20.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b21.html
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soudržnosti Severozápad za realizaci projektu Dopravní terminál Mariánské Lázně 

 

Rozpočtovou změnu č. 20/2016 

- zapojení financování zvláštního účtu projektu (zůstatek 2015 = dotace + připsané úroky na účtu + 

odvody za porušení rozpočtové kázně) globálního grantu Operačního programu Vzdělávání  

pro konkurenceschopnost Podpora nabídky dalšího vzdělávání v KK OP VK 3.2 do rozpočtu Odboru 

investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce  3.661.894,-- Kč 

k zajištění financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

Rozpočtovou změnu č.  22/2016 

 - zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2015  

do rozpočtu Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 1.999.000,-- Kč  

na výkup pozemků pod Cyklostezkou Ohře 

 

Rozpočtovou změnu č. 23/2016 

- zapojení financování zvláštních účtů projektů (zůstatky 2015 = dotace + připsané úroky na účtu + 

odvody za porušení rozpočtové kázně) globálních grantů Operačního programu Vzdělávání  

pro konkurenceschopnost do rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu 

Karlovarského kraje v celkové částce 10.378.996,16 Kč k zajištění závěrečného vyúčtování globálních 

grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, a to: 

• Zvláštní účet Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK 1.1 II.                   5.490.856,53 Kč 

• Zvláštní účet Rovné příležitosti ve vzdělávání OP VK 1.2 II.                   1.538.172,38 Kč 

• Zvláštní účet Další vzdělávání pracovníků škol OP VK 1.3 II.                 3.349.967,25 Kč  

 

Rozpočtovou změnu č. 24/2016 

- zapojení financování zvláštních účtů projektů (zůstatky 2015) Technické pomoci globálních grantů 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost do rozpočtu Odboru investic a grantových 

schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce 518.803,50 Kč k úhradě vratek v rámci 

závěrečného vyúčtování s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR: 

• Zvláštní účet Technické pomoci OP VK 5.1 III.                                     282.892,79 Kč 

• Zvláštní účet Technické pomoci OP VK 5.2 II.                                      154.709,16 Kč 

• Zvláštní účet Technické pomoci OP VK 5.3 II.                                        81.201,55 Kč  

                             

Rozpočtovou změnu č. 25/2016 

- zapojení financování zvláštního účtu projektu Tísňové volání Územní zdravotnická záchranná služba  

do Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 101.277,-- Kč (zůstatek 2015)  

ke krytí posledního výdaje souvisejícího s realizací projektu Jednotná úroveň informačního systému 

operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání, realizovaného a financovaného 

v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných 

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

 

Rozpočtovou změnu č. 26/2016 

- zapojení financování zvláštního účtu projektu Cyklostezka Ohře III. Doubský most-Tašovice-Svatošská 

ulice, Karlovy Vary (akce č. 4051) ve výši 20.365.158,96 Kč (zůstatek 2015) do Odboru regionálního 

rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu posledních výdajů projektu a vratky Magistrátu 

města Karlovy Vary v rámci závěrečného vyúčtování projektu Cyklostezka Ohře III. Doubský most-

Tašovice-Svatošská ulice, Karlovy Vary, realizovaného a financovaného v rámci ROP NUTS II. 

Severozápad, prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory - Rozvoj dopravní 

obslužnosti regionu 

 

Rozpočtovou změnu č. 27/2016 

- zapojení financování Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji ve výši 

4.000.000,-- Kč a zároveň 

- přesun z rezervy Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 6.000.000,-- Kč a 

- přesun z rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje příspěvky cizím 

subjektům ve výši 5.000.000,-- Kč do Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji. 
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Tyto prostředky Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji jsou určeny  

na poskytování zápůjček na udržení sociálních služeb Karlovarského kraje v roce 2016 pro nestátní 

neziskové organizace působící v sociální oblasti v Karlovarském kraji v roce 2016. 

 

Rozpočtovou změnu č. 28/2016 

- zapojení financování zvláštního účtu projektu EÚS - CLARA III Rozvoj společné partnerské spolupráce 

veřejné správy v česko-bavorském regionu ve výši 299.515,-- Kč (zůstatek 2015) do rozpočtu Odboru 

regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací 

projektu, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu spolupráce Svobodný stát Bavorsko – 

Česká republika 2014 – 2020 

 

Rozpočtovou změnu č. 29/2016 

- zapojení financování zvláštního účtu projektu EÚS - CLARA III Rozvoj společné partnerské spolupráce 

veřejné správy v česko-saském regionu ve výši 342.438,99 Kč (zůstatek 2015) do rozpočtu Odboru 

regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací 

projektu, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu spolupráce Svobodný stát Sasko – 

Česká republika 2014 – 2020 

 

Rozpočtovou změnu č. 30/2016 

- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2015 ve výši 10.000,-- Kč  

do Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů na cestovné. Jedná se o 

výdaje, které přímo souvisí s realizací projektu EÚS - CLARA III Rozvoj společné partnerské spolupráce 

veřejné správy v česko-saském regionu, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu 

spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020. 

 

Rozpočtovou změnu č. 31/2016 

- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2015 ve výši 10.000,-- Kč  

do Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů na cestovné. Jedná se o 

výdaje, které přímo souvisí s realizací projektu EÚS - CLARA III Rozvoj společné partnerské spolupráce 

veřejné správy v česko-bavorském regionu, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu 

spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká republika 2014 – 2020. 

 

Rozpočtovou změnu č. 32/2016 

- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 1.100.000,-- Kč do Odboru regionálního rozvoje 

Krajského úřadu Karlovarského kraje na pokrytí výdajů na přípravu projektu Podpora činnosti Regionální 

stálé konference Karlovarského kraje 2015 – 2017, který bude podán Karlovarskou agenturou rozvoje 

podnikání, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje do Operačního programu Technická pomoc 2014 

- 2020 

 

Rozpočtovou změnu č. 33/2016 

- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2015 do rozpočtu Odboru 

kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 

200.000,-- Kč na pokrytí výdajů projektu Oprava a zpřístupnění chebského statku v Milíkově, který bude 

podán Muzeem Cheb, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje do programu Integrovaný regionální 

operační program 

 

Rozpočtovou změnu č. 34/2016 

- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2015 v celkové výši 

102.761,-- Kč z toho: 

- do Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů na cestovné ve výši  

5.164,-- Kč  

- do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 97.597,-- Kč ke krytí 

mzdových výdajů. Jedná se o výdaje, které přímo souvisí s realizací projektu Technická pomoc EÚS ČR-

Bavorsko 2014-2020, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu spolupráce Svobodný stát 

Bavorsko – Česká republika 2014 – 2020. 
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Rozpočtovou změnu č. 35/2016 

- zapojení financování zvláštního účtu projektu Technická pomoc EÚS ČR-Bavorsko 2014-2020 ve výši 

35.700,-- Kč (zůstatek 2015) do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského 

kraje, ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu, schváleného k realizaci a financování  

v rámci Programu spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká republika 2014 – 2020 

 

Rozpočtovou změnu č. 36/2016 

- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2015 v celkové výši 

95.672,34 Kč z toho: 

- do Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů na cestovné ve výši 

6.075,34 Kč  

- do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 89.597,-- Kč ke krytí 

mzdových výdajů. Jedná se o výdaje, které přímo souvisí s realizací projektu Technická pomoc EÚS ČR-

Sasko 2014-2020, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu spolupráce Svobodný stát 

Sasko – Česká republika 2014 – 2020. 

 

Rozpočtovou změnu č. 37/2016 

- zapojení financování zvláštního účtu projektu Technická pomoc EÚS ČR-Sasko 2014-2020 ve výši 

19.335,-- Kč (zůstatek 2015) do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského 

kraje, ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu, schváleného k realizaci a financování  

v rámci Programu spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020 

 

Rozpočtovou změnu č. 38/2016 

- zapojení financování Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v částce 21.970.753,19 Kč. 

Finanční prostředky zapojené ze zůstatku účtu Fondu na podporu nestátních neziskových organizací  

za rok 2015 jsou určeny k dalšímu přerozdělení pro nestátní neziskové organizace působící v sociální 

oblasti v Karlovarském kraji v roce 2016 na zajištění příspěvků v oblasti sociálních služeb a na posílení 

rozvoje služeb v Karlovarském kraji. 

Rozpočtovou změnu č. 39/2016 

- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2015  

ve výši 97.002.045,25 Kč na akce:  

 

Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice Karlovy Vary:  

Obecné investice ve výši 10.876.651,63 Kč   

Výměna oken v pavilonu C –  ve výši 3.289.314,60 Kč  

Výměna oken na novém ORL v pavilonu B ve výši 77.838,18 Kč 

Nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilonu C ve výši 2.419.745,90 Kč 

 

Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice Cheb:  

Dokončení akce Revitalizace areálu nemocnice v Chebu ve výši 54.981.769,47 Kč 

Zateplení objektu C, 1. etapa - fasáda východ ve výši 492.265,14 Kč 

 

Nemocnice Sokolov: 

Stavební úpravy 5. Nadzemní podlaží pavilonu E – oční oddělení, lůžková část ve výši 4.592.661,75 Kč 

Zateplení budovy B ve výši 1.842.985,34 Kč 

Stavební úpravy 1. nadzemní podlaží pavilonu B – ARO ve výši 4.842.291,09 Kč  

Stavební úpravy 4. NP pavilonu E – odd. gynekologicko – porodnické ve výši 4.869.072,10 Kč 

Pavilon D – odd. dlouhodobě nemocných ve výši 4.423.044,15 Kč 

Pavilony B a E – modernizace výtahů ve výši 3.994.405,90 Kč 

Zateplení západní fasády pavilonu D ve výši 300.000,-- Kč 
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Rozpočtovou změnu č. 40/2016 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 5.286.000,-- Kč z rezervy Odboru finančního Krajského úřadu 

Karlovarského kraje do Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu zajištění 

finančních prostředků na úhradu první poloviny splátky určené v souhrnu Karlovarské krajské nemocnici 

a.s., NEMOS Sokolov s.r.o. – nemocnici Sokolov, NEMOS PLUS s.r.o. – nemocnici Ostrov,  

a to na stabilizaci interních oddělení nemocnic na území Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 07.04.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
23. Aktualizace Transformačního plánu Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“  

v Hazlově, příspěvková organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 75/02/16 
 

- schvaluje Transformační plán Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, 

příspěvková organizace 

 

Termín kontroly: 09.06.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  

 
Hlasování 

 
24. Individuální projekt Karlovarského kraje  „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně 

vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II“, registrační číslo projektu  CZ.1.04/3.2.00/B4.00005 – 

závěrečná zpráva 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 76/02/16 
 

- schvaluje závěrečnou zprávu o realizaci a vyúčtování Individuálního projektu Karlovarského kraje 

„Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II “ 

 

- bere na vědomí dokument „Evaluační zpráva o poskytování sociálních služeb Sociálně aktivizační 

služba pro rodiny s dětmi a Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ve vybraných sociálně vyloučených 

lokalitách Karlovarského kraje“ 

 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  

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

kraje, příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 
25. Investiční individuální projekt Karlovarského kraje "Rekonstrukce bytů pro poskytování 

sociálních služeb v Aši" - změna dotačního titulu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 77/02/16 
 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b22.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b23.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b24.html
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- schvaluje změnu dotačního titulu pro podání žádosti o dotaci na realizaci projektu "Rekonstrukce bytů 

pro poskytování sociálních služeb v Aši" tak, že bude podána do aktuální výzvy programu Rozvoj  

a obnova materiálně technické základny zařízení sociálních služeb (ISPROFIN) 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Rekonstrukce bytů pro poskytování sociálních 

služeb v Aši“ do příslušné výzvy Programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny zařízení 

sociálních služeb (ISPROFIN) 

 

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

kraje, příspěvková organizace 

Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  

 
Hlasování 

 
26. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 

2014/2015 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 78/02/16 
 

- bere na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní 

rok 2014/2015 dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zveřejnit Výroční zprávu o stavu  

a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2014/2015 způsobem umožňujícím 

dálkový přístup a zaslat ji Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

 

Termín kontroly: 09.06.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 
Hlasování 

 
27. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2016 - 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 79/02/16 
 

 

- bere na vědomí Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2016 

– 2020 dle návrhu a schvaluje části týkající se vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných 

Karlovarským krajem 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zveřejnit Dlouhodobý záměr vzdělávání 

a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2016 - 2020 způsobem umožňujícím dálkový přístup  

a zaslat jej Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

 

Termín kontroly: 09.06.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 
Hlasování 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b25.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b26.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b27.html
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28. Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže pro rok 2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 80/02/16 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím 

činnost škol a školských zařízení zřizovaným obcemi na školní soutěže na rok 2016 v celkové výši 

121.300,-- Kč dle návrhu včetně uzavření veřejnoprávních smluv 

 

- pověřuje Ing. Edmunda Janische, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání 

zastupitelstva kraje, předložit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

k podpisu Ing. Edmundu Janischovi, zveřejnit seznam schválených příspěvků a realizovat veškeré úkoly 

vyplývající z tohoto usnesení 

 

Zodpovídá: Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 
Hlasování 

 
29. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2015 - stav  

k 31. prosinci 2015 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 81/02/16 
 

- bere na vědomí rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2015 

- stav k 31. prosinci 2015 

 

Zodpovídá: Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 
Hlasování 

 
30. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období od 1. ledna 

2015 do 31. prosince 2015 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 82/02/16 
 

- bere na vědomí informaci o poskytnutých dotacích ze státního rozpočtu na financování škol a školských 

zařízení v Karlovarském kraji za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 

 

Zodpovídá: Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

Hlasování 

 

31. Informace o výsledku realizace projektu „Středisko ekologické výchovy“ Školního statku  

a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, příspěvkové organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 83/02/16 
 

- schvaluje informaci o výsledku realizace projektu „Středisko ekologické výchovy“ Školního statku  

a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, příspěvkové organizace 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b28.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b29.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b30.html
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Zodpovídá: Ing. Leoš Horčička, ředitel Školního statku a krajského střediska výchovy Cheb, 

příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 
32. Žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2016 

- Západočeské divadlo v Chebu, příspěvková organizace, IČO 00078042 

- Karlovarský symfonický orchestr, p.o., IČO 63554585 

- Misslarueth 1900.Mitte Europa e.V., IČO 68780451 

- Nadace FILM-FESTIVAL Karlovy Vary, IČO 60435861 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 84/02/16 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje vč. uzavření veřejnoprávní 

smlouvy s níže uvedenými subjekty dle návrhu v dané výši: 

 

- Západočeské divadlo v Chebu, příspěvková organizace, IČO 00078042  ve výši    740.000,-- Kč 

- Karlovarský symfonický orchestr, p.o., IČO 63554585    ve výši    840.000,-- Kč 

- Misslarueth 1900.Mitte Europa e.V., IČO 68780451    ve výši    290.000,-- Kč 

- Nadace FILM-FESTIVAL Karlovy Vary, IČO 60435861              ve výši 8.000.000,-- Kč 

 

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

náměstkovi hejtmana dle návrhu a zajistit veškeré náležitosti dle smlouvy 

 

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

veřejnoprávních smluv 

 

Termín kontroly: 09.06.2016 
 

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

ruchu 

 
Hlasování 

 
33. Žádost o finanční prostředky na provoz regionálních funkcí knihoven  

Městská knihovna Sokolov, IČO 70865949 

Městská knihovna v Chebu, IČO 00074250 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 85/02/16 
 

- schvaluje poskytnutí finančních prostředků na regionální funkce knihoven ve výši: 

 

Městská knihovna Sokolov, IČO 70865949 ve výši: 1.038.872,-- Kč 

Městská knihovna v Chebu, IČO 00074250 ve výši:    940.000,-- Kč 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit uzavření Veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje pro knihovnu Cheb a Sokolov 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b31.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b32.html
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Zodpovídá: Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu 

 
Hlasování 

 
34. Žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2016 - Lázně 

Kyselka 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 86/02/16 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro společnost Lázně Kyselka, 

o.p.s., na akci "Obnova objektů Jindřichův a Švýcarský dvůr" ve výši 350.000,-- Kč včetně uzavření 

veřejnoprávní smlouvy 

 

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

podpisem veřejnoprávní smlouvy 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu provést veškeré úkony související 

s realizací usnesení 

 

Termín kontroly: 09.06.2016 
 

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

ruchu 

 
Hlasování 

 
35. Dodatek č. 11 zřizovací listiny Galerie 4 - galerie fotografie, příspěvková organizace 

Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 87/02/16 
 

- souhlasí znění Dodatku č. 11 zřizovací listiny Galerie 4 - galerie fotografie, příspěvková organizace 

Karlovarského kraje, dle předloženého návrhu 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zpracovat a předat originály listin 

k zápisu do obchodního rejstříku Galerii výtvarného umění v Chebu 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem dodatku č. 11 zřizovací listiny Galerie 4 - galerie 

fotografie, příspěvková organizace Karlovarského kraje 

 

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

ruchu 

 
Hlasování 

 
36. Dodatek č. 11 zřizovací listiny Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace 

Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 88/02/16 
 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b33.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b33.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b34.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b35.html
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- souhlasí se zněním Dodatku č. 11 zřizovací listiny Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková 

organizace Karlovarského kraje, dle předloženého návrhu 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zpracovat a předat originály listin 

k zápisu do obchodního rejstříku Galerii výtvarného umění v Chebu 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem dodatku č. 11 zřizovací listiny Galerie výtvarného 

umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje 

 

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

ruchu 

 
Hlasování 

 
37. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví obce Mírová do vlastnictví Karlovarského kraje 

– pozemky p.č. 144/3 a p.č. 144/4 v k.ú. Mírová 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 89/02/16 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.č. 144/3 o výměře 106 m2 a p.č. 144/4 o výměře 825 m2 v k.ú.  

a obci Mírová formou darovací smlouvy mezi obcí Mírová, se sídlem Mírová 40, PSČ 357 35 Chodov  

u Karlových Var, IČO 00573264, zastoupenou paní Lenkou Baštovou, starostkou 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 Mírová do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- 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: 07.04.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 

 
38. Úplatné nabytí části pozemku parc. č. 1006 v k.ú. Ostrov nad Ohří, z vlastnictví města Ostrov, 

do vlastnictví Karlovarského kraje, za účelem výstavby výjezdového stanoviště Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje v Ostrově 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 90/02/16 
 

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 1006, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 1801-181/2015 z původního pozemku parc. č. 1006 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

parc. č. 1006/3 o výměře 888 m2 v k.ú. Ostrov nad Ohří a obci Ostrov, formou kupní smlouvy  

mezi městem Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČO 00254843 (jako prodávající na straně 

jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, 

příspěvkovou organizací, se sídlem Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary, IČO 00574660  

(jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 698.412,-- Kč, a tím převádí 

předmětnou nemovitou věc z vlastnictví města Ostrov do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b36.html
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- schvaluje zřízení předkupního práva jako práva věcného vztahujícího se k pozemku parc. č. 1006/3  

v k.ú. Ostrov nad Ohří a obci Ostrov, ve prospěch města Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1, 363 01,  

IČO 00254843 

 

- ukládá Zdravotnické záchranné službě 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: 08.09.2016 
 

Zodpovídá: MUDr. Roman Sýkora, Ph. D., ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace 

 

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

pozemek p.p.č. 5264 včetně stavby silnice č. III/2199 v k.ú. Jáchymov a vyřazení komunikace 

III/2199 na Klínovec ze sítě komunikací II. a III. třídy Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 91/02/16 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 5264 o výměře 19204 m2 včetně stavby silnice č. III/2199 

v k.ú. a obci Jáchymov, 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, zastoupeným Ing. Janem 

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

včetně stavby silnice č. III/2199 z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Boží Dar 

 

- schvaluje znění darovací smlouvy, dle návrhu 

 

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

k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jí podpisem této smlouvy 

 

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

k vyřazení předmětné silnice č. III/2199 ze silniční sítě Karlovarského kraje a pověřuje jí vyřazením této 

silnice ze silniční sítě Karlovarského kraje 

 

- 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 

 

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

pozemek p.p.č. 980/2 v k.ú. Mlýnská 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 92/02/16 
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- schvaluje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 980/2 o výměře 5 m2 v k.ú. Mlýnská 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 1438, 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: 08.09.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 

 
41. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 6558/3, 6558/4, 6558/5, 6558/6, 6558/7, 6558/8, 6558/9  

a 6558/10 v k.ú. Kraslice z majetku Karlovarského kraje do majetku města Kraslice a bezúplatné 

nabytí pozemku p.p.č. 6560/4 v k.ú. Kraslice z majetku města Kraslice do majetku Karlovarského 

kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 93/02/16 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 6558/3 o výměře 517 m2, 6558/4 o výměře 233 m2, 6558/5 

o výměře 215 m2, 6558/6 o výměře 52 m2, 6558/7 o výměře 20 m2, 6558/8 o výměře 15 m2, 6558/9  

o výměře 14 m2 a 6558/10 o výměře 4 m2, vše v k.ú. 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 1438, 

Kraslice, PSČ 358 20, IČO 00259438, zastoupeným panem Romanem Kotilínkem, starostou města  

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

kraje do majetku města Kraslice 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 6560/4 o výměře 15 m2 v k.ú. a obci Kraslice formou 

darovací smlouvy mezi městem Kraslice, se sídlem nám. 28. října 1438, Kraslice, PSČ 358 20,  

IČO 00259438, zastoupeným panem Romanem Kotilínkem, starostou města (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 předmětnou nemovitou věc  

z vlastnictví města Kraslice do majetku Karlovarského kraje 

 

- 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: 08.09.2016 
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Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 
42. Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ev. č. 2806/2015 ze dne 13.11.2015 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 94/02/16 
 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ev. č. 2806/2015 ze dne 13.11.2015,  

mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168  

(jako prodávající na straně jedné) a společností Senioreal s.r.o., se sídlem Valdštejnova 1003/39, 350 02 

Cheb, IČO 03910091, zastoupenou Thomasem Raymondem, jednatelem (jako kupující na straně druhé) 

 

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

25.05.2015, podpisem předmětného dodatku kupní smlouvy a příslušné schvalovací doložky 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 
Hlasování 

 
43. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku p.p.č. 205/2 v k.ú. Mariánské Lázně 

ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, státní podnik, ve prospěch 

Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 95/02/16 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci stavby „Rekonstrukce 

mostu ev.č. 211 7 - 2 Mariánské Lázně u Lunaparku", jejímž předmětem je závazek k umístění  

a provozování stavby – dlažba z lomového kamene na části pozemku p.p.č. 205/2 v k.ú. a obci Mariánské 

Lázně a závazek k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, ve prospěch Karlovarského kraje, formou 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Povodím Vltavy, státní podnik, se sídlem Praha 5, 

Holečkova 8, PSČ 150 24, statutární orgán RNDr. Petr Kubala, generální ředitel, zastoupený  

Ing. Miloněm Kučerou, ředitelem závodu Berounka, se sídlem Denisovo nábřeží 14, PSČ 301 00 Plzeň, 

IČO 70889953 (jako budoucí povinný na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou 

správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí oprávněný na straně 

druhé) 

 

- schvaluje znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, dle návrhu 

 

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

k uzavření předmětné smlouvy o budoucí smlouvě 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 smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení služebnosti 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b37-41.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b42.html
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Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 

 
44. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům p.p.č. 778/1 a p.p.č. 778/2  

v k.ú. Pávice a k pozemku p.p.č. 4737 v k.ú. Bochov ve vlastnictví České republiky s právem 

hospodaření pro Povodí Vltavy, státní podnik, ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy  

a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 96/02/16 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci stavby „II/198 

Modernizace silnice Bochov - Kozlov", jejímž předmětem je závazek k umístění a provozování stavby – 

rekonstrukce mostu a stavby propustku na částech pozemků p.p.č. 778/1 a p.p.č. 778/2 v k.ú. Pávice a obci 

Bochov a na části pozemku p.p.č. 4737 v k.ú. a obci Bochov a závazek k uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti, ve prospěch Karlovarského kraje, formou smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

mezi Povodím Vltavy, státní podnik, se sídlem Praha 5, Holečkova 8, PSČ 150 24, statutární orgán  

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel, zastoupený Ing. Miloněm Kučerou, ředitelem závodu Berounka,  

se sídlem Denisovo nábřeží 14, PSČ 301 00 Plzeň, IČO 70889953 (jako budoucí povinný na straně jedné) 

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

příspěvkovou organizací (jako budoucí oprávněný na straně druhé) 

 

- schvaluje znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, dle návrhu 

 

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

k uzavření předmětné smlouvy o budoucí smlouvě 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 smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení služebnosti 

 

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 

 

 
45. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě k pozemku 

p.p.č. 1413 v k.ú. Plesná ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Ohře, 

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

kraje, příspěvkové organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 97/02/16 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě 

v rámci stavby „III/21240 Plesná - státní hranice, průtah a přeložka, SO 101 Úprava silnice III/21240", 

jejímž předmětem je závazek ke zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě odpovídající právu 

umístění stavby čtyř výústních objektů včetně jejich opevnění na části pozemku p.p.č. 1413  

o předpokládané celkové výměře cca 38 m2 v k.ú. a obci Plesná a závazek k uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, ve prospěch Karlovarského kraje, formou smlouvy  

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě mezi Povodím Ohře, státní 
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podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČO 70889988, zastoupeným Ing. Jiřím 

Nedomou, generálním ředitelem a ve věcech smluvních Ing. Janem Fischerem, ekonomickým ředitelem 

(jako budoucí povinný na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou 

silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí oprávněný na straně druhé) 

 

- schvaluje znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, 

dle návrhu 

 

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

k uzavření předmětné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě 

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 smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě 

 

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 

 

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

do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 98/02/16 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/22224, pozemek p.č. 150/1 v k.ú. Andělská 

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

elektro s.r.o., dle geometrického plánu č. 783-315/2015 ze dne 02.11.2015 (umístění inženýrských sítí – 

zařízení distribuční soustavy), 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/00625 a III/20812, pozemek p.p.č. 793 v k.ú. 

Stružná a pozemky p.p.č. 997/1 a 1090/1 v k.ú. Žalmanov, ve prospěch společnosti Vodohospodářské 

sdružení obcí západních Čech dle geometrických plánů č. 301-91/2015 ze dne 02.06.2015 a č. 253-

91/2015 ze dne 02.06.2015 (umístění inženýrských sítí – kanalizace), a to za celkovou jednorázovou 

úhradu 1.500,-- Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 

03.09.2014 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2087, pozemek p.č. 545/3 v k.ú. Kolová,  

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

MONTPROJEKT a.s., dle geometrického plánu č. 767-307/2015 ze dne 02.07.2015 (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/1794, pozemek p.p.č. 836/3 v k.ú Javorná  

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

STEMONT JS s.r.o., dle geometrického plánu č. 133-132/2012 ze dne 06.06.2012 (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 
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- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2264, pozemek p.p.č. 558 v k.ú. Žďárek  

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

Václav Vaidiš ELEKTROMONTÁŽE s.r.o., dle geometrického plánu č. 47-289/2014 ze dne 25.06.2014 

(umístění inženýrských sítí – vedení 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 

 

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

v k.ú. Krajková, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., zastoupené na základě plné moci 

společností RWE Distribuční služby, s.r.o., investorem stavby je pan Radek Novák, bytem xxxxxxxx x.x. 

xxx, xxx xxx xx xxxxxxxx, dle geometrického plánu č. 634-114/2014 ze dne 04.08.2014 (umístění 

inženýrských sítí – kanalizační a plynová přípojka), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + 

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

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21326, pozemek p.p.č. 221 v k.ú. Klest,  

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

MONTPROJEKT a.s., dle geometrického plánu č. 120-6201/2015 ze dne 21.10.2015 (umístění 

inženýrských sítí – vzdušné vedení VN), 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/00630, pozemek p.č. 1447/2 v k.ú. Těšovice, 

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

Elektrovod, a.s., zastoupení na základě plné moci společností Elektro Wellmont, s.r.o., dle geometrického 

plánu č. 551-347/2014 ze dne 22.10.2014 (umístění inženýrských sítí – součásti distribuční soustavy),  

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 

 

- 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: 08.09.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 
47. Bezúplatný převod sanitního vozidla Volkswagen Transporter Syncro T4 ve správě 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace Oblastnímu spolku 

Českého červeného kříže Cheb 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 99/02/16 
 

- schvaluje bezúplatný převod sanitního vozidla Volkswagen Transporter Syncro T4, RZ SOI 36-77 

svěřený do správy Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace,  

do vlastnictví Oblastního spolku Českého červeného kříže Cheb v celkové pořizovací hodnotě  

1.700.996,-- Kč formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Zdravotnickou 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b43-46.html
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záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné)  

a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 5,  

350 02 Cheb (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést vlastnické právo předmětného vozidla  

dle návrhu 

 

- ukládá řediteli Zdravotnické záchranné služby, příspěvková organizace, MUDr. Romanovi Sýkorovi, 

Ph.D., uzavřít předmětnou darovací smlouvu a pověřit jej podpisem této smlouvy 

 

Termín kontroly: 07.04.2016 
 

Zodpovídá: MUDr. Roman Sýkora, Ph. D., ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 
48. Tisková oprava usnesení č. ZK 32/02/15 ze dne 12.02.2015 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 100/02/16 
 

- schvaluje tiskovou opravu textu části usnesení č. ZK 32/02/15 ze dne 12.02.2015, a to tak, že se v textu 

mění parcelní číslo pozemku st.p.č. 944 v k.ú. Toužim na parcelní číslo st.p.č. 994 v k.ú. Toužim,  

takže text předmětné části uvedeného usnesení po tiskové opravě zní: 

 

- schvaluje prodej následujících nemovitých věcí: 

• pozemek st.p.č. 994, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 206 m2, jehož součástí je stavba  

bez čp/če, technická vybavenost 

 

Další text usnesení se nemění. 

 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 
Hlasování 

 
49. Plány práce výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 101/02/16 
 

- schvaluje plány práce: 

   Finančního výboru 

   Kontrolního výboru 

   Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku 

   Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

   Výboru pro regionální rozvoj 

   Výboru pro národnostní menšiny 

   Výboru pro sociální věci 

   Výboru pro zdravotnictví 

 

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí  

 
Hlasování 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b47.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b48.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b49.html
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50. Členství ve spolku „ŽIVÝ KRAJ – DESTINAČNÍ AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, 

Z.S.“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 102/02/16 
 

- schvaluje členství Karlovarského kraje ve spolku „ŽIVÝ KRAJ – DESTINAČNÍ AGENTURA  

PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S.“ 

 

- schvaluje uzavření dohody zakladatelů o založení spolku „ŽIVÝ KRAJ – DESTINAČNÍ AGENTURA 

PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S.“, včetně stanov spolku dle návrhu č. 1, čímž se Karlovarský kraj 

stane zakládajícím členem spolku 

 

Termín kontroly: 09.06.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí  

 
Hlasování 

 
51. Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru 

životního prostředí a zemědělství krajského úřadu - LIKVIDACE INVAZNÍCH DRUHŮ 

ROSTLIN V KARLOVARSKÉM KRAJI 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 103/02/16 
 

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

životního prostředí a zemědělství krajského úřadu - LIKVIDACE INVAZNÍCH DRUHŮ ROSTLIN  

V KARLOVARSKÉM KRAJI 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

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

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

kraje, příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 
52a. Zajištění lékařských pohotovostních služeb – oblast Mariánské Lázně, schválení veřejnosprávní 

smlouvy o spolupráci mezi Karlovarským a Plzeňským krajem, schválení Smlouvy o závazku 

veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění služby obecného hospodářského významu 

mezi Karlovarským krajem a Nemocnicí Mariánské Lázně s.r.o. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 104/02/16 
 

- bere na vědomí informaci o zavedení lékařské pohotovostní služby v oboru praktické lékařství  

pro dospělé a oboru chirurgie v Mariánských Lázních od 1.3.2016 s místem provozování v Nemocnici 

Mariánské Lázně s.r.o. 

 

- schvaluje návrh na stanovení vyrovnávací platby za plnění služby obecného hospodářského významu - 

zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru  všeobecné praktické lékařství a oboru chirurgie  

od 1.3.2016 Nemocnici Mariánské Lázně s.r.o. 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b50.html
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- schvaluje stanovení výše vyrovnávací platby za plnění služby obecného hospodářského významu  

za zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecné praktické lékařství a v oboru chirurgie  

od 1.3.2016 Nemocnici Mariánské Lázně s.r.o., ve výši 2.000.000,-- Kč 

 

- schvaluje veřejnoprávní smlouvu o spolupráci při zajišťování lékařské pohotovostní služby v oboru 

chirurgie uzavřenou mezi Karlovarským krajem a Plzeňským krajem, IČO 70890366, sídlem Škroupova 

1760/18, Plzeň, dle návrhu 

 

- pověřuje Jakuba Pánika, náměstka hejtmana, podpisem veřejnoprávní smlouvy o spolupráci  

při zajišťování lékařské pohotovostní služby v obou chirurgie uzavřenou mezi Karlovarským krajem  

a Plzeňským krajem, IČO 70890366, sídlem Škroupova 1760/18, Plzeň, dle návrhu 

 

- schvaluje smlouvu o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění služby obecného 

hospodářského významu uzavřené mezi Karlovarským krajem a Nemocnicí Mariánské Lázně s.r.o.,  

IČO 26376709 sídlem U Nemocnice 91/3, Mariánské Lázně, dle návrhu 

 

- pověřuje Jakuba Pánika, náměstka hejtmana, podpisem smlouvy o závazku veřejné služby a poskytnutí 

vyrovnávací platby za plnění služby obecného hospodářského významu uzavřené mezi Karlovarským 

krajem a Nemocnicí Mariánské Lázně s.r.o., IČO 26376709 sídlem U Nemocnice 91/3, Mariánské Lázně, 

dle návrhu 

 

- bere na vědomí návrh pověřovacího aktu k plnění závazku veřejné služby pro Nemocnici Mariánské 

Lázně s.r.o. 

 

- schvaluje pověřovací akt k plnění závazku veřejné služby pro Nemocnici Mariánské Lázně s.r.o.,  

dle návrhu 

 

Zodpovídá: Jakub Pánik, náměstek hejtmana 

 
Hlasování 

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

a přehlídky vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 105/02/16 
 

- schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na zabezpečení okresních 

a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 

2016 Domu dětí a mládeže Karlovy Vary, příspěvkové organizaci, ve výši 305.000,-- Kč, Domu dětí  

a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvkové organizaci, ve výši 265.000,-- Kč a Domu dětí  

a mládeže, Sokolov, Spartakiádní 1937, příspěvkové organizaci, ve výši 265.000,-- Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České 

republiky s příspěvkovými organizacemi: 

Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, příspěvková organizace 

Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace 

Dům dětí a mládeže, Sokolov, Spartakiádní 1937, příspěvková organizace 

 

- pověřuje Ing. Edmunda Janische, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže  

a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávních smluv 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit veřejnoprávní smlouvy  

k podpisu Ing. Edmundu Janischovi 

 

Termín kontroly: 09.06.2016 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast02/hl_02_02_b52a.html
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Zodpovídá: Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 
Hlasování 

 
52c. Projekt "Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace - Rekonstrukce střechy 

objektu včetně půdní vestavby" - podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Ministerstva práce 

a sociálních věcí 113310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny zařízení sociálních služeb 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 106/02/16 
 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu "Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková 

organizace - Rekonstrukce střechy objektu včetně půdní vestavby" do příslušné výzvy programu 

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 113 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny zařízení 

sociálních služeb 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

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

kraje, příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 
52d. Propagace Karlovarského kraje jako poskytovatele dotací 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 107/02/16 
 

- schvaluje propagaci Karlovarského kraje jako poskytovatele a projekt Živý kraj v dotačních smlouvách 

 

- ukládá propagovat Karlovarský kraj jako poskytovatele a projekt Živý kraj v dotačních smlouvách  

dle důvodové zprávy 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

Zodpovídá: vedoucí odborů krajského úřadu  

 
Hlasování 
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