
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 3. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo  

dne 07.04.2016  v době od 9:04 do 14:53 hodin  

v jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 
 

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

Omluveni:             …………………………… Ing. Červenka, Ing. Kulhánek,  

doc. Dr. Ing. Plevný 

Přizvaní:               …………………………… Mgr. Vránová, ředitelka krajského úřadu, 

vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu 

Zapisovatelka:        ……………………………  Petra Palusková 

 

          usnesení č.  

 

 
A. Volba návrhové komise  

B. Volba ověřovatelů zápisu  

C. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 7.4.2016 ZK 108/04/16 

2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 8.2.2016 do 22.2.2016 ZK 109/04/16 

3. Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady ZK 110/04/16 

4. Zpráva z Výboru pro regionální rozvoj ZK 111/04/16 

5. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 

ZK 112/04/16 

6. Zpráva Výboru pro zdravotnictví ZK 113/04/16 

7. Zpráva Výboru pro sociální věci ZK 114/04/16 

8. Zpráva Finančního výboru ZK 115/04/16 

9. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny ZK 116/04/16 

10. Zpráva Kontrolního výboru ZK 117/04/16 

11. Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku ZK 118/04/16 

12. Zpráva z Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ZK 119/04/16 

13. Průběžná Evaluace Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2020  

a Monitorovací zpráva za období 2014 a 2015 

ZK 120/04/16 

14. Informace o projektech se schváleným finančním příslibem z Fondu budoucnosti 

pro realizaci v plánovacím období 2016 – 2020 

ZK 121/04/16 

15. Program obnovy venkova 2016 - návrh rozdělení dotací, dotační tituly 1 – 3 ZK 122/04/16 

16. Návrh na udělení dotací pro rok 2016 v dotačním titulu „Podpora územně 

plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, 

ZK 123/04/16 
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odboru regionálního rozvoje – I. kolo  

 

17. Poskytnutí individuální dotace Klubu českých turistů na údržbu a nové značení 

cyklotras v roce 2016 

ZK 124/04/16 

18. Poskytnutí individuální dotace městu Kynšperk nad Ohří ZK 125/04/16 

19. Žádost města Boží Dar o poskytnutí individuální dotace ZK 126/04/16 

20. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Agentura projektového  

a dotačního managementu Karlovarského kraje 

ZK 127/04/16 

21. Schválení výsledku veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program 

rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – dotační titul 1 Inovační 

vouchery pro rok 2016 

ZK 128/04/16 

22. Předfinancování projektu Smart Akcelerátor (1. kolo) - veřejnoprávní smlouva  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na přípravu projektu  

ZK 129/04/16 

23. Sazebník výše prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále  

za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně u příjemců dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

ZK 130/04/16 

24. Pravidla výše prominutí odvodu penále za prodlení s odvodem za porušení 

rozpočtové kázně u příjemců finanční podpory v rámci Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost  

ZK 131/04/16 

25. Žádost MAS Krušné hory, o.p.s., IČO 22691022, se sídlem Klínovecká 1407,  

363 01 Ostrov, o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové 

kázně 

ZK 132/04/16 

26. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - obnova požární 

techniky jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Vintířov 

ZK 133/04/16 

27. Návrh na rozdělení investiční a neinvestiční dotace pro jednotky sborů 

dobrovolných hasičů vybraných měst a obcí Karlovarského kraje 

ZK 134/04/16 

28. Smlouva o předání a ochraně datových sad mezi Karlovarským krajem  

a statutárním městem Karlovy Vary 

ZK 135/04/16 

29. Smlouva o předání a ochraně datových sad mezi Karlovarským krajem a městem 

Ostrov 

ZK 136/04/16 

30. Mimořádná splátka jistiny úvěru (úvěrový rámec 75 mil. Kč) ZK 137/04/16 

31. Rozpočtové změny č. 54-55, 69-74, 94-103 ZK 138/04/16 

32. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2016 ZK 139/04/16 

33. Postup ve věci doručených výzev k vrácení dotace dotčené nesrovnalosti  

u projektu s názvem Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov,  

reg. č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376 příjemce Integrovaná střední škola technická  

a ekonomická Sokolov 

ZK 140/04/16 

34. Změna zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvkové organizace 

ZK 141/04/16 

35. Schválení závazného finančního příslibu projektu „III/21217 Modernizace silnice 

Františkovy Lázně – Třebeň, úsek 2“ 

ZK 142/04/16 

36. Schválení závazného finančního příslibu projektu „III/21217 Modernizace silnice 

Hartoušov“ 

ZK 143/04/16 

37. Závěrečná zpráva projektu „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu  

– přístavba zázemí“, reg. č. projektu CZ.1.09/1.3.00/78.01273 

ZK 144/04/16 

38. Dodatek č. 14 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace 

ZK 145/04/16 

39. Informace o závěrečném vyúčtování projektu Krajského dětského domova pro děti 

do 3 let, příspěvkové organizace „Snížení energetické náročnosti areálu Krajského 

dětského domova pro děti do 3 let, Aš“ realizovaného v roce 2010 a financovaného 

v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 – Udržitelné 

využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2. – realizace úspor energie a využití 

odpadního tepla u nepodnikatelské sféry 

ZK 146/04/16 

40. Konečný generel (podoba) areálu nemocnice Karlovy Vary ZK 147/04/16 

41. Grantový projekt „Podpora sociální služby vycházející z transformačního procesu  

- chráněné bydlení "PATA" v Hazlově II“ registrační číslo 

ZK 148/04/16 
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CZ.1.04/3.1.02/D2.00005 – závěrečná zpráva 

 

42. Grantový projekt „Podpora sociální služby chráněné bydlení – transformace 

Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková 

organizace“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.02/C1.00016 – závěrečná zpráva 

ZK 149/04/16 

43. Záměr převodu zřizovatelských kompetencí k Základní umělecké škole Antonína 

Dvořáka Karlovy Vary, příspěvkové organizaci, a Domu dětí a mládeže Karlovy 

Vary, příspěvkové organizaci, z Karlovarského kraje na město Karlovy Vary 

ZK 150/04/16 

44. Informace o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu Karlovarského 

kraje s názvem „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání  

v Karlovarském kraji" 

ZK 151/04/16 

45. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol  

a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem 

ZK 152/04/16 

46. Dotace subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2016 ZK 153/04/16 

47. Poskytnutí individuální dotace subjektu v oblasti sportu (Basketbalový klub 

Lokomotiva Karlovy Vary) z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2016 

ZK 154/04/16 

48. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové 

organizaci Základní umělecká škola Járy Cimrmana Františkovy Lázně  

na pořádání Ústředního kola národní soutěže ZUŠ 

ZK 155/04/16 

49. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové 

organizaci Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš na účast divadelních 

souborů na festivalu "Sapperlot" v Brixenu 

ZK 156/04/16 

50. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 

2016 – FRMOL s.r.o., Praha 

ZK 157/04/16 

51. Žádost o poskytnutí individuální dotace společnosti Montanregion Krušné hory  

- Erzgebirge, o.p.s., na úhradu nákladů spojených s nominací Krušnohoří  

na Seznam UNESCO 

ZK 158/04/16 

52. Žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - obec 

Andělská Hora 

staženo 

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

2016 

- Dům kultury Ostrov, IČO 00520136 

- Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně, IČO 26320053 

- Kulturní léto, z.ú., IČO 03490726 

ZK 159/04/16 

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

2016 

- Společnost pro trvale udržitelný život - STUŽ Karlovy Vary, IČO 69975507  

- Společnost pro trvale udržitelný život - STUŽ Karlovy Vary, IČO 69975507  

ZK 160/04/16 

55. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit  

v roce 2016 

ZK 161/04/16 

56. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek  

a památkově hodnotných objektů v roce 2016 

ZK 162/04/16 

57. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním 

ruchu v roce 2016 

ZK 163/04/16 

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

města Cheb - části pozemku p.p.č. 2299/1 v k.ú. Cheb 

ZK 164/04/16 

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

města Jáchymov - pozemek st.p.č. 1810, jehož součástí je stavba bez čp/če, 

pozemek st.p.č. 1811, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemek p.p.č. 4328/4, 

vše v k.ú. Jáchymov  

ZK 165/04/16 

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

města Kraslice - pozemky p.p.č. 2791/37, 2430/35, vše v k.ú. Hraničná  

ZK 166/04/16 

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

města Kraslice - pozemky p.p.č. 5553/1, 6529/1 a 6693/1 v k.ú. Kraslice včetně 

stavby silnice č. III/21045, součástí a příslušenství  

ZK 167/04/16 

62. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku ZK 168/04/16 
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města Toužim - části pozemků p.p.č. 3018/5 a p.p.č. 3076/5 v k.ú. Toužim 

 

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

obce Bukovany - části pozemku p.č. 160 v k.ú. Bukovany u Sokolova 

ZK 169/04/16 

64. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 469/34, 989/16, 340/30, 340/31, 340/32, 

340/33, 340/34, 340/24 a 971/10 v k.ú. Háje u Chebu z majetku Karlovarského 

kraje do majetku města Cheb a bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 340/26, 340/27, 

528/8, 528/9, 528/11, 535/31, 535/33, 971/12 a 971/13 v k.ú. Háje u Chebu  

z majetku města Cheb do majetku Karlovarského kraje  

ZK 170/04/16 

65. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví Kanonie premonstrátů Teplá  

do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku st.p.č. 59 v k.ú. Mnichov  

u Mariánských Lázní 

ZK 171/04/16 

66. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví města Cheb do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemek st.p.č. 6565/2  v k.ú. Cheb 

ZK 172/04/16 

67. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví obce Otročín do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 2904/7 a p.p.č. 2905/13 v k.ú. Otročín 

ZK 173/04/16 

68. Úplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek  

p.p.č. 405/5 v k.ú. Úšovice 

ZK 174/04/16 

69. Úplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek  

p.p.č. 552/2 v k.ú. Studánka u Aše 

ZK 175/04/16 

70. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví Povodí Ohře, státní podnik,  

do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 2182/12 v k.ú. Nové Hamry, 

p.p.č. 913/3 v k.ú. Vysoká Pec u Nejdku a p.p.č.3276/2 v k.ú. Nejdek 

ZK 176/04/16 

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

Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 112/2 v k.ú. Kolešov u Žlutic a části 

pozemků p.p.č. 41/6, 268/1, 366/5, 368/1, 929/3, 929/4, 929/5, 929/6, 929/12, 

958/3, 997, 1000/3, 1186/4 a 2353 v k.ú. Močidlec 

ZK 177/04/16 

72. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví 

Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 134, 140/1 a 563/2 v k.ú. Valy  

u Mariánských Lázní 

ZK 178/04/16 

73. Prodej nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje – pozemku st.p.č. 1525, 

jehož součástí je stavba č.p. 1386 a části pozemku p.p.č. 2168/1, vše v k.ú. Aš 

ZK 179/04/16 

74. Zřízení služebností k pozemkům p.p.č. 371/1 v k.ú. Vokov u Třebeně a p.č. 130/2 

v k.ú. Kaceřov u Kynšperka nad Ohří ve vlastnictví České republiky s právem 

hospodaření s majetkem státu pro Povodí Ohře, státní podnik, ve prospěch 

Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvkové organizace 

ZK 180/04/16 

75. Zřízení služebností k pozemkům p.p.č. 436/6 a p.p.č. 560/19 v k.ú. Pernink  

ve vlastnictví fyzických osob ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy  

a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

ZK 181/04/16 

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

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje  

ZK 182/04/16 

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

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 1 

ZK 183/04/16 

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

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 2 

ZK 184/04/16 

79. Zřízení věcného břemene k pozemku p.p.č. 99/5 v k.ú. Lesina ve prospěch 

Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvkové organizace 

ZK 185/04/16 

80. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti stezky a cesty ve prospěch 

Karlovarského kraje, a to k p.p.č. 10/5, k.ú. Vokov u Třebeně ve vlastnictví ČR,  

s právem hospodaření pro Povodí Ohře, st. podnik 

ZK 186/04/16 

81. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 2941 k.ú. Sokolov ve prospěch 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

ZK 187/04/16 

82. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje neziskové 

organizaci pro poskytování sociálních služeb 

ZK 188/04/16 
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83. Darování sanitního vozidla Volkswagen Transporter ve vlastnictví Karlovarského 

kraje Statutárnímu městu Karlovy Vary 

ZK 189/04/16 

84. Revokace usnesení č. ZK 431/10/15 ze dne 22.10.2015 a schválení Dodatku č. 1  

ke Smlouvě o právu stavby „Prodejna Hraničná“, ve prospěch společnosti  

T.G., a.s. 

ZK 190/04/16 

85. Zánik předkupního práva - pozemky p.p.č. 1049/1, 2012/1, 2012/3, 2110, 2132/1, 

2310/1, 2310/11, 2452/23 v k.ú. Teplá a p.p.č. 21/4 v k.ú. Horní Kramolín 

ZK 191/04/16 

86. Zrušení části usnesení č. ZK 286/09/13 ze dne 12.09.2013 - Úplatné nabytí 

nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 412/7  

v k.ú. Český Chloumek 

ZK 192/04/16 

87. Zrušení usnesení č. ZK 122/04/15 ze dne 16.04.2015 - Prodej nemovité věci  

v majetku Karlovarského kraje – pozemek st.p.č. 433/2, jehož součástí je budova 

č.p. 620 v k.ú. Mariánské Lázně 

ZK 193/04/16 

88. Zrušení usnesení č. ZK 124/04/15 ze dne 16.04.2015 - Prodej nemovitých věcí  

v majetku Karlovarského kraje – pozemek st.p.č. 93/2,  jehož součástí je budova 

č.p. 70, pozemek st.p.č. 93/4, jehož součástí je budova bez čp/če, pozemek  

p.p.č. 456 a spoluvlastnické podíly na komunikacích a pozemcích p.p.č. 458, 463, 

vše v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova 

ZK 194/04/16 

89. Návrh Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje ZK 195/04/16 

90. Dotace na protipovodňová opatření na rok 2016 ZK 196/04/16 

91. Poskytnutí dotací na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje ZK 197/04/16 

92. Akční plán koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 

Karlovarského kraje pro rok 2016 

ZK 198/04/16 

93. Schválení „Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe“  

a „Plánu dílčího povodí Berounky“ pro území působnosti Karlovarského kraje 

ZK 199/04/16 

94. Projekt Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji - rámcová 

smlouva k zajištění udržitelnosti projektu 

staženo 

95a Poskytnutí individuální dotace subjektu v oblasti sportu (Fotbalová asociace České 

republiky) z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2016 

ZK 200/04/16 

95b Projekt: „Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, 

příspěvkovou organizaci“ financovaný v rámci 19. výzvy Integrovaného 

regionálního operačního programu, prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné 

a bezpečné regiony, investiční priorita 5b - Podpora investic zaměřených na řešení 

konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů 

krizového řízení, specifický cíl 1.3. - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik  

a katastrof - schválení přípravy a realizace projektu - schválení závazného 

finančního příslibu projektu 

ZK 201/04/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Pavla Paprska 

- Ing. Karla Jakobce 

 

Hlasování 

 

B. Volba ověřovatelů zápisu 

 

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

 

- Ing. Edmunda Janische 

- Mgr. Petra Šindeláře, LL.M. 

 
Hlasování 

 

C. Schválení programu jednání 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo navržený program jednání s následujícími změnami  

a doplněními: 

 

Rozšíření programu o: 

 

bod č. 95a)      Poskytnutí individuální dotace subjektu v oblasti sportu (Fotbalová asociace České 

                               republiky) z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2016 

 

bod č. 95b)   Projekt: „Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, 

                               příspěvkovou organizaci“ financovaný v rámci 19. výzvy Integrovaného regionálního 

                               operačního programu, prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné 

                               regiony, investiční priorita 5b - Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních 

                               rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení, 

                               specifický cíl 1.3. - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof – schválení 

                               přípravy a realizace projektu - schválení závazného finančního příslibu projektu 

 

Staženo z programu: 

 

bod č. 52        Žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - obec  

        Andělská Hora 

 

bod č. 94  Projekt Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji - rámcová 

smlouva k zajištění udržitelnosti projektu 

 
Hlasování 

 

 
1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 7.4.2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 108/04/16 
 

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 7.4.2016 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_NK.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_VO.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_SCHP.html
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Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí  

 
Hlasování 

 
2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 8.2.2016 do 22.2.2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 109/04/16 
 

- 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 110/04/16 
 

- 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 z Výboru pro regionální rozvoj 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 111/04/16 
 

- bere na vědomí usnesení z 28. a 29. jednání 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 112/04/16 
 

- bere na vědomí usnesení z 21. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. 177/03/16 – 183/03/16 

 

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

 
Hlasování 

 
6. Zpráva Výboru pro zdravotnictví  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 113/04/16 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b1.html
hl_03_04_b2.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b3.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b4.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b5.html
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- bere na vědomí usnesení ze zasedání Výboru pro zdravotnictví při Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

ze dne 23.3.2016 

 

Zodpovídá: MUDr. Oldřich Vastl, předseda Výboru pro zdravotnictví 

 
Hlasování 

 
7. Zpráva Výboru pro sociální věci 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 114/04/16 
 

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

ze dne 2.3.2016 

 

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

 
Hlasování 

 
8. Zpráva Finančního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 115/04/16 
 

- bere na vědomí usnesení z 25. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 

konaného dne 23.03.2016 

 

Zodpovídá: Hozmanová Hana, předseda Finančního výboru 

 
Hlasování 

 
9. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 116/04/16 
 

- bere na vědomí usnesení Výboru pro národnostní menšiny ze dne 16.3.2016 

 

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

 
Hlasování 

 
10. Zpráva Kontrolního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 117/04/16 
 

- bere na vědomí usnesení z 20. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje  

č. 98/03/16 - č. 103/03/16 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje řešit usnesení č. 101/02/16 Výboru pro zdravotnictví 

Zastupitelstva Karlovarského kraje z 19. zasedání dne 03.02.2016, jímž "ukládá finančnímu odboru 

Krajského úřadu Karlovarského kraje zajistit financování dle schválených pravidel pro vyplácení 

náborových a stabilizačních příspěvků" a jímž "pověřuje pana Jakuba Pánika, náměstka hejtmana  

pro oblast zdravotnictví podepisováním smluv o poskytnutí náborového příspěvku a podpisem výše 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b6.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b7.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b8.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b9.html
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uvedených smluv o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění služby obecného 

hospodářského významu." a usnesení č. 108/03/16 Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Karlovarského 

kraje z 20. zasedání dne 23.03.2016, jímž "pověřuje podpisem dodatku č. 14 ke zřizovací listině 

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, hetmana Karlovarského 

kraje, JUDr. Martina Havla", která jsou v rozporu s právem a kompetencemi tohoto výboru. 

 

Zodpovídá: JUDr. Václav Sloup, předseda Kontrolního výboru 

 
Hlasování 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 118/04/16 
 

- bere na vědomí zápis ze 20. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného 

majetku konaného dne 09.03.2016 

 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 
Hlasování 

 
12. Zpráva z Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 119/04/16 
 

- bere na vědomí informaci z Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, s připomínkou 

uvedenou v zápise 

 

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

 
Hlasování 

 
13. Průběžná Evaluace Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2020 a Monitorovací zpráva 

za období 2014 a 2015 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 120/04/16 
 

- bere na vědomí průběžnou Evaluaci Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2020 a Monitorovací 

zprávu Programu rozvoje Karlovarského kraje za období 2014 a 2015 

 

- pověřuje odbor regionálního rozvoje aktualizací Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2020 

 

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

 
Hlasování 

 
14. Informace o projektech se schváleným finančním příslibem z Fondu budoucnosti pro realizaci  

v plánovacím období 2016 – 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 121/04/16 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b10.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b11.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b12.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b13.html
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- bere na vědomí informaci o projektech se schváleným finančním příslibem z Fondu budoucnosti  

pro realizaci v plánovacím období 2016 – 2020 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje  

 
Hlasování 

 
15. Program obnovy venkova 2016 - návrh rozdělení dotací, dotační tituly 1 – 3 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 122/04/16 
 

- schvaluje návrh rozdělení dotací Programu obnovy venkova, dotační tituly 1 - 3 dle přílohy č. 1 

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

 
Hlasování 

 
16. Návrh na udělení dotací pro rok 2016 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti 

obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje – I. kolo  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 123/04/16 
 

- schvaluje navrhované rozdělení dotací obcím v rámci dotačního titulu „Podpora územně plánovací 

činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, v roce 

2016 – I. kolo dle přílohy č. 1 

 

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

 
Hlasování 

 
17. Poskytnutí individuální dotace Klubu českých turistů na údržbu a nové značení cyklotras v roce 

2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 124/04/16 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace Klubu českých turistů na údržbu a nové značení cyklotras  

v roce 2016 ve výši 300.000,-- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

 

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

 
Hlasování 

 
18. Poskytnutí individuální dotace městu Kynšperk nad Ohří 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 125/04/16 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace městu Kynšperk nad Ohří na akci "Údržba páteřní cyklostezky 

Sokolov - Kynšperk nad Ohří, v úseku Dasnice - Kynšperk nad Ohří" ve výši 122.500,-- Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b14.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b15.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b16.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b17.html
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Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje  

 
Hlasování 

 
19. Žádost města Boží Dar o poskytnutí individuální dotace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 126/04/16 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 170.000,-- Kč městu Boží Dar na akci "Boží Dar, Zlatý 

Kopec - veřejné osvětlení" 

 

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

 
Hlasování 

 

20. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního 

managementu Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 127/04/16 
 

- schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního 

managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Závodní 94, 360 06 Karlovy Vary, 

dle návrhu 

 

Termín kontroly: 13.10.2016 
 

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

 
Hlasování 

 
21. Schválení výsledku veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program rozvoje 

konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – dotační titul 1 Inovační vouchery pro rok 2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 128/04/16 
 

- schvaluje návrh rozdělení finančních prostředků v rámci Programu rozvoje konkurenceschopnosti 

Karlovarského kraje na inovační vouchery pro rok 2016 dle přílohy č. 1 

 

Termín kontroly: 09.06.2016 
 

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

organizace 

 
Hlasování 

 
Hlasování 

 
22. Předfinancování projektu Smart Akcelerátor (1. kolo) - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na přípravu projektu  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 129/04/16 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b18.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b19.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b20.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_21-1.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_21-2.html
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- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Karlovarská 

agentura rozvoje podnikání na přípravu projektu „Smart Akcelerátor (1. kolo)“ ve výši 1.900.000,-- Kč 

včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy dle návrhu 

 

Termín kontroly: 09.06.2016 
 

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

organizace 

 
Hlasování 

 
23. Sazebník výše prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem 

za porušení rozpočtové kázně u příjemců dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 130/04/16 
 

- schvaluje předložený Sazebník výše prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále  

za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně u příjemců dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

 
Hlasování 

 
24. Pravidla výše prominutí odvodu penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně  

u příjemců finanční podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 131/04/16 
 

- schvaluje předložená Pravidla výše prominutí odvodu penále za prodlení s odvodem za porušení 

rozpočtové kázně u příjemců podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání  

pro konkurenceschopnost 

 

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

 
Hlasování 

 
25. Žádost MAS Krušné hory, o.p.s., IČO 22691022, se sídlem Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov,  

o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 132/04/16 
 

- schvaluje prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 100 %  

z částky 59.667,-- Kč, tj. 59.667,-- Kč, MAS Krušné hory, o.p.s., IČO 22691022, se sídlem  

Klínovecká 1204, 363 01 Ostrov 

 

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

 
Hlasování 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b22.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b23.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b24.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b25.html
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26. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - obnova požární techniky 

jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Vintířov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 133/04/16 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje obci Vintířov na obnovu 

požární techniky ve výši 1.000.000,-- Kč a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 

 

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

 
Hlasování 

 
27. Návrh na rozdělení investiční a neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů 

vybraných měst a obcí Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 134/04/16 
 

- schvaluje poskytnutí investiční dotace z rozpočtu kraje na obnovu požární techniky pro jednotky sborů 

dobrovolných hasičů vybraných měst a obcí Karlovarského kraje ve výši 9.450.000,-- Kč dle přiloženého 

rozpisu, a to za splnění těchto podmínek: 

 

- podmínkou poskytnutí dotace z rozpočtu kraje pro 11 vybraných obcí je předložení rozhodnutí  

MV-GŘ HZS o přidělení dotace obci z rozpočtu MV, 

- podmínkou poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na DA pro 16 vybraných obcí je souhlas těchto obcí  

s požadavkem kraje, aby kraj byl centrálním zadavatelem veřejné zakázky na pořízení dopravních 

automobilů, 

- podmínkou poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na DA pro obce uvedené v pořadníku HZS je akceptace 

skutečnosti, že v případě odstoupení některé obce z užšího výběru dochází k automatickému posunu obcí 

v pořadníku HZS o jeden stupeň výše, 

 

a schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv 

 

- schvaluje poskytnutí investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na věcné vybavení pro jednotky 

sborů dobrovolných hasičů vybraných měst a obcí Karlovarského kraje ve výši 4.524.222,-- Kč  

dle přiloženého rozpisu a schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv 

 

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

 
Hlasování 

 
28. Smlouva o předání a ochraně datových sad mezi Karlovarským krajem a statutárním městem 

Karlovy Vary 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 135/04/16 
 

- schvaluje  

a) předložený návrh smlouvy "Smlouva o předání a ochraně datových sad mezi Karlovarským krajem  

a statutárním městem Karlovy Vary" 

b) uzavření smlouvy "Smlouva o předání a ochraně datových sad mezi Karlovarským krajem a statutárním 

městem Karlovy Vary" 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b26.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b27.html
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Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru projektového řízení a informatiky KK  

 
Hlasování 

 
29. Smlouva o předání a ochraně datových sad mezi Karlovarským krajem a městem Ostrov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 136/04/16 
 

- schvaluje  

a) předložený návrh smlouvy "Smlouva o předání a ochraně datových sad mezi Karlovarským krajem  

a městem Ostrov" 

b) uzavření smlouvy "Smlouva o předání a ochraně datových sad mezi Karlovarským krajem a městem 

Ostrov" 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru projektového řízení a informatiky KK  

 
Hlasování 

 
30. Mimořádná splátka jistiny úvěru (úvěrový rámec 75 mil. Kč) 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 137/04/16 
 

- schvaluje Mimořádnou splátku jistiny úvěru (úvěrový rámec 75 mil. Kč – výstavba sídla Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace) ve výši zůstatku jistiny tohoto úvěru, 

max. do výše 40.000.000,-- Kč 

 

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

(po schválení rozpočtové změny Zastupitelstvem Karlovarského kraje) na úhradu jistiny výše zmíněného 

úvěru) 

Termín kontroly: 09.06.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
31. Rozpočtové změny č. 54-55, 69-74, 94-103  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 138/04/16 
 

- schvaluje  

 

Rozpočtovou změnu č. 54/2016 

- zapojení financování zvláštního účtu projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání  

v Karlovarském kraji ve výši 43.138,78 Kč (zůstatek 2015) do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů udržitelnosti projektu Podpora přírodovědného  

a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, realizovaného a financovaného v rámci Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1-Počáteční vzdělávání, oblast podpory  

1.1-Zvyšování kvality ve vzdělávání 

 

Rozpočtovou změnu č. 55/2016 

- zapojení financování zvláštního účtu projektu Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových 

Varech ve výši 175.092,-- Kč (část zůstatku 2015) do Odboru investic a grantových schémat Krajského 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b28.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b29.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b30.html
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úřadu Karlovarského kraje na úhradu posledního výdaje projektu Karlovarského kraje Centralizace 

lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech připravovaného k realizaci a financování v rámci 

Regionálního operačního programu NUTS II. Severozápad 

 

Rozpočtovou změnu č. 69/2016 

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

ve výši 23.295.063,42 Kč do rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu 

Karlovarského kraje z důvodu výstavby objektu Záchranné a požární služby na letišti Karlovy Vary 

 

Rozpočtovou změnu č. 70/2016 

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

ve výši 324.927,81 Kč (nevyčerpané prostředky z roku 2015) k financování udržitelnosti ukončených 

projektů Inovace školského portálu Karlovarského kraje a Krajské vzdělávací centrum, realizovaných  

a financovaných v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

Rozpočtovou změnu č. 71/2016 

- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření za rok 2015 ve výši 648.000,-- Kč 

(nevyčerpané prostředky z roku 2015) do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje k zajištění výplaty stipendií dle Stipendijního programu Karlovarského kraje  

pro akademický rok 2015/2016 

 

Rozpočtovou změnu č. 72/2016 

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

ve výši 1.500.000,-- Kč (nevyčerpané prostředky z roku 2015) k financování udržitelnosti ukončeného 

projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji realizovaného  

a financovaného v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

Rozpočtovou změnu č. 73/2016 

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

ve výši 800.400,-- Kč (nevyčerpané prostředky z roku 2015) na úhradu výdajů za oblečení a služby 

spojené s konáním Zimní olympiády dětí a mládeže v roce 2016 

 

Rozpočtovou změnu č. 74/2016 

- zapojení financování z Fondu vodohospodářských havárií (část zůstatku za rok 2015) do rozpočtu 

Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši  

20.572.999,65 Kč z důvodu poskytnutí příspěvků na drobné vodohospodářské akce a vrácení přeplatků  

za odběr podzemních vod za rok 2015 subjektům na základě rozhodnutí celních úřadů   

 

Rozpočtovou změnu č. 94/2016 

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

do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ve výši 1.200.000,-- Kč na opravu – restaurování poničených zdí a stropu  

v Zanderově sále objektu Císařských lázní v Karlových Varech a na pokračování oprav střechy daného 

objektu 

 

Rozpočtovou změnu č. 95/2016 

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

ve výši 1.000.000,-- Kč do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodaření Krajského úřadu 

Karlovarského kraje z důvodu zajištění vybudování systému jednotlivých krajských označníků veřejné 

linkové dopravy ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou 

organizací 

 

Rozpočtovou změnu č. 96/2016 

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

ve výši 3.575.000,-- Kč do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodaření Krajského úřadu 

Karlovarského kraje z důvodu zařazení projektu Pořízení vozidla pro kontrolu nákladních vozidel  
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do krajského plánu projektů 

 

Rozpočtovou změnu č. 97/2016 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 24.536.043,62 Kč formou vzájemného provedení 

zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.,  

a to na základě vyrovnání finančních prostředků dle vydaných a přijatých faktur. Zápočet se provádí  

na základě podkladů od Karlovarské krajské nemocnice a.s.  

 

Rozpočtovou změnu č. 98/2016 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 5.688.951,73 Kč formou vzájemného provedení 

zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a NEMOS Sokolov s.r.o., a to na základě 

vyrovnání finančních prostředků dle vydaných a přijatých faktur. Zápočet se provádí na základě podkladů 

od NEMOS Sokolov s.r.o.  

 

Rozpočtovou změnu č. 99/2016  

- zapojení financování zvláštního účtu projektu V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální  

služby II. ve výši 194.517,72 Kč (zůstatek 2015) do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu 

Karlovarského kraje k závěrečnému vyúčtování projektu V Karlovarském kraji společně plánujeme 

sociální služby II. (OP LZZ XI.), financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje  

a zaměstnanost, prioritní osa 3-Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1-Podpora sociální 

integrace a sociálních služeb  

- zapojení financování zvláštního účtu projektu Služby sociální prevence v Karlovarském kraji ve výši 

4.693.690,50 Kč (zůstatek 2015) do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje  

k závěrečnému vyúčtování projektu Služby sociální prevence v Karlovarském kraji (OP LZZ XII.), 

financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3-Sociální 

integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1-Podpora sociální integrace a sociálních služeb  

 

Rozpočtovou změnu č. 100/2016 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 40.000.000,-- Kč zapojením vázaných prostředků 

z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2015 do rozpočtu Odboru finančního Krajského úřadu 

Karlovarského kraje z důvodu úhrady mimořádné splátky jistiny úvěru (úvěrový rámec 75 mil. Kč  

– výstavba sídla Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace) 

Rozpočtovou změnu č. 101/2016 

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského 

kraje, kapitoly Příspěvky cizím subjektům v celkové částce ± 584.600,-- Kč z neinvestičních na investiční 

prostředky. Jedná se o prostředky určené na poskytnutí dotací obcím v rámci Programu obnovy venkova 

dotační tituly 1 – 3.  

 

Rozpočtovou změnu č. 102/2016 

- navýšení příjmů a výdajů Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši 

1.432.085,85 Kč zapojením části vrácených prostředků od Krajského dětského domova do 3 let, Aš, 

příspěvkové organizace Karlovarského kraje, z toho prostředky ve výši: 

- 302.500,-- Kč jsou určeny k financování zajištění managementu a monitoringu projektu „Karlovarská 

krajská nemocnice, a.s. – Nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilónu,“  

- 800.000,-- Kč jsou určeny k financování koncepce bezdomovectví v Karlovarském kraji, 

- 329.585,85 Kč na navýšení rozpočtu odboru zdravotnictví, Kapitoly příspěvky cizím subjektům  

na poskytnutí dotací v rámci Programu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následků onemocnění 

Karlovarského kraje    

   

Rozpočtovou změnu č. 103/2016 

- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 1.222.000,-- Kč do rozpočtu Odboru školství, mládeže 

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na předfinancování paušálních výdajů projektu 

(pronájmy, drobný hmotný majetek, občerstvení)  

- zapojení financování z Fondu budoucnosti do odboru kanceláře ředitele úřadu ve výši 2.023.000,-- Kč  

k zajištění předfinancování mzdových výdajů (platy, dohody, zákonné odvody) souvisejících s realizací 

projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje, který bude realizován v rámci 
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Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3, investiční podpora 1 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
32. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 139/04/16 
 

- bere na vědomí Informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2016 až 53/2016 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
33. Postup ve věci doručených výzev k vrácení dotace dotčené nesrovnalosti u projektu s názvem 

Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov, reg. č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376 příjemce 

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 140/04/16 
 

- bere na vědomí informaci o doručených Výzvách k vrácení dotace dotčené nesrovnalostí u Projektu 

revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov, reg. č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376 v souhrnné výši 

10.926.411,03 Kč, uvedených v návrhu této zprávy 

 

- schvaluje postup ve věci doručených Výzev k vrácení dotace dotčených nesrovnalostí uvedený  

v důvodové zprávě 

 

Termín kontroly: 13.10.2016 
 

 

Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy technické  

a ekonomické Sokolov 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
34. Změna zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové 

organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 141/04/16 
 

- schvaluje dodatek č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic 

Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov dle návrhu 

 

- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje Jakuba Pánika podpisem Dodatku č. 13 ke zřizovací 

listině příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282,  

356 04 Dolní Rychnov 

 

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,  

Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov vložit schválený Dodatek č. 13 ke Zřizovací listině organizace 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b31.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b32.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b33.html
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Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje do příslušných rejstříků 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

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

 
Hlasování 

 
35. Schválení závazného finančního příslibu projektu „III/21217 Modernizace silnice Františkovy 

Lázně – Třebeň, úsek 2“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 142/04/16 
 

- schvaluje  

a) závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu 

„III/21217 Modernizace silnice Františkovy Lázně – Třebeň, úsek 2“ ve výši max. 20.000.000,-- Kč,  

tzn. 100 % celkových uznatelných nákladů projektu  

 

b) vlastní spolufinancování projektu „III/21217 Modernizace silnice Františkovy Lázně – Třebeň, úsek 2“ 

ve výši max. 2.000.000,-- 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 

 
36. Schválení závazného finančního příslibu projektu „III/21217 Modernizace silnice Hartoušov“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 143/04/16 
 

- schvaluje  

a) závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu 

„III/21217 Modernizace silnice Hartoušov“ ve výši max. 12.000.000,-- Kč, tzn. 100 % celkových 

uznatelných nákladů projektu  

 

b) vlastní spolufinancování projektu „III/21217 Modernizace silnice Hartoušov“ ve výši max.  

1.200.000,-- 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 

 
37. Závěrečná zpráva projektu „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – přístavba zázemí“, 

reg. č. projektu CZ.1.09/1.3.00/78.01273 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 144/04/16 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b34.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b35.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b36.html
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- schvaluje závěrečnou zprávu projektu „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – přístavba zázemí“, 

reg. č. projektu CZ.1.09/1.3.00/78.01273 dle návrhu 

 

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

kraje, příspěvková organizace 

Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat  

 
Hlasování 

 
38. Dodatek č. 14 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 145/04/16 
 

- schvaluje v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona  

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 14 ke zřizovací 

listině Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace dle předloženého 

návrhu 

 

- pověřuje podpisem dodatku č. 14 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace, hejtmana Karlovarského kraje, JUDr. Martina Havla 

 

- pověřuje odbor zdravotnictví vydáním úplného znění zřizovací listiny Zdravotnická záchranná služba 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví  

 
Hlasování 

 

39. Informace o závěrečném vyúčtování projektu Krajského dětského domova pro děti do 3 let, 

příspěvkové organizace, „Snížení energetické náročnosti areálu Krajského dětského domova  

pro děti do 3 let, Aš“ realizovaného v roce 2010 a financovaného v rámci Operačního programu 

Životní prostředí, prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2.  

– realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 146/04/16 
 

- bere na vědomí informaci o závěrečném vyúčtování projektu Krajského dětského domova pro děti  

do 3 let, příspěvkové organizace, „Snížení energetické náročnosti areálu Krajského dětského domova  

pro děti do 3 let, Aš“ realizovaného v roce 2010 a financovaného v rámci Operačního programu Životní 

prostředí, prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2. – realizace úspor 

energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry 

 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví  

 
Hlasování 

 
40. Konečný generel (podoba) areálu nemocnice Karlovy Vary 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 147/04/16 
 

- bere na vědomí informaci a návrhy konečné podoby areálu Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b37.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b38.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b39.html
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Zodpovídá: Jakub Pánik, náměstek hejtmana 

 
Hlasování 

 
41. Grantový projekt „Podpora sociální služby vycházející z transformačního procesu - chráněné 

bydlení "PATA" v Hazlově II“ registrační číslo CZ.1.04/3.1.02/D2.00005 – závěrečná zpráva 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 148/04/16 
 

- schvaluje závěrečnou zprávu o realizaci a vyúčtování grantového projektu „Podpora sociální služby 

vycházející z transformačního procesu - chráněné bydlení "PATA" v Hazlově II“ 

 

Termín kontroly: 09.06.2016 
 

Zodpovídá: Daniel Lindenberg, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA"  

v Hazlově, příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 
42. Grantový projekt „Podpora sociální služby chráněné bydlení – transformace Domova pro osoby 

se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace“, registrační číslo 

CZ.1.04/3.1.02/C1.00016 – závěrečná zpráva 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 149/04/16 
 

- schvaluje závěrečnou zprávu o realizaci a vyúčtování grantového projektu „Podpora sociální služby 

chráněné bydlení – transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, 

příspěvková organizace“ 

 

Termín kontroly: 09.06.2016 

 

Zodpovídá: Daniel Lindenberg, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA"  

v Hazlově, příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 
43. Záměr převodu zřizovatelských kompetencí k Základní umělecké škole Antonína Dvořáka 

Karlovy Vary, příspěvkové organizaci, a Domu dětí a mládeže Karlovy Vary, příspěvkové 

organizaci, z Karlovarského kraje na město Karlovy Vary 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 150/04/16 

 

- bere na vědomí informaci o jednáních Rady Karlovarského kraje a Rady města Karlovy Vary ve věci 

převedení zřizovatelských kompetencí k Základní umělecké škole Antonína Dvořáka Karlovy Vary, 

příspěvkové organizaci a Domu dětí a mládeže Karlovy Vary, příspěvkové organizaci 

 

- schvaluje záměr na převod zřizovatelských kompetencí k Základní umělecké škole Antonína Dvořáka 

Karlovy Vary, příspěvkové organizaci, s účinností od 1.7.2017 a Domu dětí a mládeže Karlovy Vary, 

příspěvkové organizaci, s účinností od 1.9.2017 z Karlovarského kraje na město Karlovy Vary,  

a to za podmínky, že tento záměr schválí orgány města Karlovy Vary 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitele uvedených 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b40.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b41.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b42.html
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příspěvkových organizací o tomto usnesení a realizovat veškeré úkoly z něho vyplývající 

 

Termín kontroly: 09.06.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Jana Trantinová, vedoucí oddělení 

 
Hlasování 

 
44. Informace o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu Karlovarského kraje  

s názvem „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 151/04/16 
 

- bere na vědomí informaci o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu Karlovarského kraje  

s názvem „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji" 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Jana Trantinová, vedoucí oddělení 

 
Hlasování 

 
45. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských 

zařízení zřizovaných Karlovarským krajem 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 152/04/16 
 

- schvaluje s účinností od 1. května 2016 změnu zřizovací listiny Pedagogicko-psychologické poradny 

Karlovy Vary, příspěvková organizace, spočívající v rozšíření doplňkové činnosti o oblasti Služby  

v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, Mimoškolní výchova  

a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti a Ubytovací služby, dlouhodobý pronájem 

bytových a nebytových prostor, včetně vydání dodatku dle návrhu 

 

- schvaluje s účinností od 1. května 2016 změnu zřizovací listiny Střední školy živnostenské Sokolov, 

příspěvková organizace, spočívající ve vyjmutí činností Výroba hudebních nástrojů a Opravy hudebních 

nástrojů z doplňkové činnosti, včetně vydání dodatku dle návrhu 

 

- schvaluje s účinností od 1. května 2016 změnu zřizovací listiny Střední lesnické školy Žlutice, 

příspěvková organizace, spočívající v rozšíření doplňkové činnosti o oblast Poskytování služeb  

pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, včetně vydání dodatku dle návrhu 

 

- schvaluje s účinností od 1. května 2016 změnu zřizovací listiny Základní umělecké školy Nová Role, 

příspěvkové organizace, spočívající ve změně adresy jejího sídla z Nádražní 89/22, 362 25 Nová Role  

na Chodovská 236, 362 25 Nová Role, včetně vydání dodatku dle návrhu 

 

- schvaluje s účinností od 1. září 2016 změnu zřizovací listiny Základní školy a střední školy Karlovy 

Vary, příspěvkové organizace, kdy se v bodě 2. „Hlavní účel a předmět činnosti" ruší text vymezující 

činnost základní školy a nahrazuje textem v následujícím znění: 

 

a) poskytuje základní vzdělávání a její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

"školský zákon"), zejména pak ustanoveními Části třetí a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, 

b) poskytuje základní vzdělávání žákům uvedeným v ustanovení § 16 odst. 9 školského zákona a její 

činnost se řídí školským zákonem, zejména ustanoveními § 16 a Částí třetí školského zákona  

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b43.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b44.html
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a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, 

 

včetně vydání dodatku č. 16 dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit dodatky ke zřizovacím 

listinám k podpisu hejtmanovi a realizovat úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změny v údajích 

vedených v rejstříku škol a školských zařízení 

 

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu podpisem žádosti 

zřizovatele o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Jana Trantinová, vedoucí oddělení 

 
Hlasování 

 
46. Dotace subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 153/04/16 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje subjektům v oblasti sportu v celkové 

4.875.000,-- Kč, a to: 

 ve výši 3.870.000,-- Kč (program A1 - sportovní činnost) dle návrhu č. 1 

 ve výši    975.000,-- Kč (program A2 - sportovní akce) dle návrhu č. 2 

 ve výši      30.000,-- Kč (program A3 - sportovní reprezentace) dle návrhu č. 3 

 

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

v návrhu č. 4 se subjekty v oblasti sportu uvedenými v přílohách č. 1, 2 a 3 

 

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

a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

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

vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 09.06.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Jana Trantinová, vedoucí oddělení 

 
Hlasování 

 
47. Poskytnutí individuální dotace subjektu v oblasti sportu (Basketbalový klub Lokomotiva 

Karlovy Vary) z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 154/04/16 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje spolku Basketbalový klub 

Lokomotiva Karlovy Vary (IČO 147 03 513) ve výši 250.000,-- Kč v režimu "de minimis" na vrcholový 

basketbal žen - extraligu basketbalu 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b45.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b46.html
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250.000,-- Kč se spolkem Basketbalový klub Lokomotiva Karlovy Vary (IČO 147 03 513) dle návrhu 

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

a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

k podpisu Ing. Edmundu Janischovi, zveřejnit schválenou dotaci a realizovat veškeré úkoly vyplývající  

z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 09.06.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Jana Trantinová, vedoucí oddělení 

 
Hlasování 

 
48. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní 

umělecká škola Járy Cimrmana Františkovy Lázně na pořádání Ústředního kola národní soutěže 

ZUŠ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 155/04/16 
 

- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní umělecká 

škola Járy Cimrmana Františkovy Lázně ve výši 70.000,-- Kč na částečné pokrytí nákladů spojených  

s pořádáním Ústředního kola národní soutěže základních uměleckých škol 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 

70.000,-- Kč s příspěvkovou organizací Základní umělecká škola Járy Cimrmana Františkovy Lázně  

(IČO 44721499) a městem Františkovy Lázně (IČO 00253936) dle návrhu 

 

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

a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

o poskytnutí dotace k podpisu Ing. Edmundu Janischovi a realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto 

usnesení 

 

Termín kontroly: 09.06.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Jana Trantinová, vedoucí oddělení 

 
Hlasování 

 
49. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní 

umělecká škola Roberta Schumanna Aš na účast divadelních souborů na festivalu "Sapperlot"  

v Brixenu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 156/04/16 
 

- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní umělecká 

škola Roberta Schumanna Aš ve výši 45.000,-- Kč na částečné pokrytí nákladů spojených s účastí 

divadelních souborů na festivalu "Sapperlot" v Brixenu 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 

45.000,-- Kč s příspěvkovou organizací Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš (IČO 47720964) 

a městem Aš (IČO 00253901) dle návrhu 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b47.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b48.html
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- pověřuje Ing. Edmunda Janische, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže  

a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

o poskytnutí individuální dotace k podpisu Ing. Edmundu Janischovia realizovat veškeré úkoly vyplývající 

z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 09.06.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Jana Trantinová, vedoucí oddělení 

 
Hlasování 

 
50. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2016  

- FRMOL s.r.o., Praha 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 157/04/16 
 

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

smlouvy s níže uvedeným subjektem dle návrhu v dané výši: 

FRMOL s.r.o., IČO 27224953, ve výši 600.000,-- Kč 

 

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

veřejnoprávní smlouvy 

 

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

náměstkovi hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu a realiziovat 

veškeré kroky dle veřejnoprávní smlouvy 

 

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

ruchu 

 
Hlasování 

 
51. Žádost o poskytnutí individuální dotace společnosti Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, 

o.p.s., na úhradu nákladů spojených s nominací Krušnohoří na Seznam UNESCO 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 158/04/16 
 

- schvaluje poskytnout individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 750.000,-- Kč 

společnosti Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., IČO 29094038, na úhradu nákladů spojených 

s nominací Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge k zápisu na Seznam světového dědictví 

UNESCO, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy 

 

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

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

s realizací usnesení 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b49.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b50.html
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Zodpovídá: Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu 

 
Hlasování 

 
52. Žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - obec Andělská Hora 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání. 

 

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

- Dům kultury Ostrov, IČO 00520136 

- Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně, IČO 26320053 

- Kulturní léto, z.ú., IČO 03490726 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 159/04/16 
 

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

smlouvy s níže uvedenými subjekty dle návrhu v dané výši: 

 

- Západočeský symfonický orchestr  

Mariánské Lázně, o.p.s., IČO 26320053                ve výši 640.000,-- Kč 

 

- Dům kultury Ostrov, IČO 00520136     ve výši 130.000,-- Kč 

 

- Kulturní léto, z.ú. IČO 03490726     ve výši 150.000,-- Kč 

 

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

veřejnoprávních smluv 

 

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

náměstkovi hejtmana pro oblast kultury, památkové péče a lázeňství k podpisu a zajistit veškeré úkony  

ze smluv vycházející 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

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

ruchu 

 
Hlasování 

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

- Společnost pro trvale udržitelný život - STUŽ Karlovy Vary, IČO 69975507  

- Společnost pro trvale udržitelný život - STUŽ Karlovy Vary, IČO 69975507  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 160/04/16 
 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje s níže uvedenými subjekty: 

 

- Společnost pro trvale udržitelný život - STUŽ Karlovy Vary, IČO 69975507  

- Společnost pro trvale udržitelný život - STUŽ Karlovy Vary, IČO 69975507 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu informovat žadatele  

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b51.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b53.html
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o neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

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

ruchu 

 
Hlasování 

 
55. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit v roce 2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 161/04/16 
 

- schvaluje předložený návrh dotací subjektům na podporu kulturních aktivit z rozpočtu Karlovarského 

kraje pro rok 2016 dle návrhu č. 2 v celkové výši 989.000,-- Kč vč. uzavření veřejnoprávních smluv 

 

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

veřejnoprávních smluv s uchazeči dle návrhu č. 2 

 

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

dotací z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu náměstkovi hejtmana pro oblast kultury, památkové 

péče, lázeňství a cestovního ruchu a zveřejnit na webových stránkách kraje seznam přidělených dotací 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

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

ruchu 

 
Hlasování 

 
56. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově 

hodnotných objektů v roce 2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 162/04/16 
 

- schvaluje poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na území 

Karlovarského kraje z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2016 příjemcům dle přílohy v celkové výši 

4.546.000,-- Kč vč. uzavření veřejnoprávních smluv 

 

- pověřuje náměstka hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, lázeňství a cestovní ruch podpisem 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek 

a památkově hodnotných objektů v roce 2016 schválených zastupitelstvem kraje 

 

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

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

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu a zveřejnit na webových stránkách kraje seznam 

poskytnutých dotací 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

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

ruchu 

 
Hlasování 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b54.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b55.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b56.html
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57. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu v roce 

2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 163/04/16 
 

- schvaluje předložený návrh dotací subjektům na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu z rozpočtu 

Karlovarského kraje pro rok 2016 dle návrhu v celkové výši 329.000,-- Kč včetně uzavření 

veřejnoprávních smluv 

 

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

veřejnoprávních smluv 

 

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

o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu náměstkovi hejtmana Karlovarského kraje  

a zveřejnit na webových stránkách kraje seznam přidělených příspěvků 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

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

ruchu 

 
Hlasování 

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

- části pozemku p.p.č. 2299/1 v k.ú. Cheb 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 164/04/16 
 

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 2299/1, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 5499-64/2015 z původního pozemku p.p.č. 2299/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky 

p.p.č. 2299/30 o výměře 282 m2, p.p.č. 2299/31 o výměře 37 m2, p.p.č. 2299/33 o výměře 218 m2,  

p.p.č. 2299/34 o výměře 256 m2, p.p.č. 2299/36 o výměře 213 m2, p.p.č. 2299/37 o výměře 466 m2,  

p.p.č. 2299/38 o výměře 1288 m2, p.p.č. 2299/39 o výměře 8 m2, p.p.č. 2299/40 o výměře 394 m2  

a p.p.č. 2299/41 o výměře 245 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: 13.10.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 

 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b57.html
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59. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města 

Jáchymov - pozemek st.p.č. 1810, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemek st.p.č. 1811,  

jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemek p.p.č. 4328/4, vše v k.ú. Jáchymov  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 165/04/16 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemku st.p.č. 1810, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2,  

jehož součástí je stavba bez čp/če, zemědělská stavba, pozemek st.p.č. 1811, zastavěná plocha a nádvoří  

o výměře 44 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, zemědělská stavba a pozemek p.p.č. 4328/4, zahrada  

o výměře 9980 m2, vše v k.ú. Jáchymov, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Domovem pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvkovou organizací,  

se sídlem Jáchymov, část Mariánská 161, 363 01 Ostrov, IČO 71175296 (jako dárce na straně jedné)  

a městem Jáchymov, se sídlem nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov, IČO 00254622 (jako obdarovaný  

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

města Jáchymov 

 

- ukládá Domovu pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvkové organizaci, realizovat 

kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje ho 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. Pavel Novák, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, 

příspěvková organizace 

 
60. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Kraslice  

- pozemky p.p.č. 2791/37, 2430/35, vše v k.ú. Hraničná  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 166/04/16 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 2430/35 o výměře 38 m2 v k.ú. Hraničná, formou darovací 

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

(jako dárce na straně jedné) a městem Kraslice, se sídlem nám. 28. října 1438, Kraslice,  

PSČ 358 20, IČO 00259438 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitou věc 

z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Kraslice 

 

- schvaluje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 2791/37 o výměře 114 m2 v k.ú. Hraničná, 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 (jako obdarovaný na straně druhé),  

a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku 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 příslušné darovací smlouvy a 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 

 
61. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Kraslice  

- pozemky p.p.č. 5553/1, 6529/1 a 6693/1 v k.ú. Kraslice včetně stavby silnice č. III/21045, součástí  

a příslušenství  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 167/04/16 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 5553/1 o výměře 672 m2, 6529/1 o výměře 2454 m2  

a 6693/1 o výměře 585 m2 v k.ú. a obci Kraslice včetně stavby silnice č. III/21045, součástí a příslušenství 

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 včetně stavby 

silnice č. III/21045, součástí a příslušenství z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku 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 

 
62. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Toužim  

- části pozemků p.p.č. 3018/5 a p.p.č. 3076/5 v k.ú. Toužim 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 168/04/16 
 

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 3018/5, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 1002-229/2015 z původního pozemku p.p.č. 3018/5 a označeny jako pozemek p.p.č. 3018/5 díl "x"  

o výměře 128 m2 a pozemek p.p.č. 3018/5 díl "y" o výměře 55 m2 a části pozemku p.p.č. 3076/5,  

která byla oddělena geometrickým plánem č. 1001-148/2015 z původního pozemku p.p.č. 3076/5  

a označena jako pozemek p.p.č. 3076/5 díl "n" o výměře 98 m2 v k.ú. a obci Toužim, formou darovací 

smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského 

kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Toužim, se sídlem Sídliště 428, 

Toužim, PSČ 364 20, IČO 00255076, zastoupeným panem Alexandrem Žákem, starostou města  

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

kraje do vlastnictví města Toužim 

 

- 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 
 



07.04.2016  Strana 30 (celkem 47) 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 
63. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Bukovany 

- části pozemku p.č. 160 v k.ú. Bukovany u Sokolova 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 169/04/16 
 

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.č. 160, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 269-5641/2015 z původního pozemku p.č. 160 a označeny jako pozemek p.č. 160 díl "a" o výměře  

75 m2, p.č. 160 díl "b+c+d" o výměře 132 m2, p.č. 160/2 výměře 482 m2, p.č. 160/3 výměře 274 m2  

a p.č. 160/4 výměře 200 m2 v k.ú. Bukovany u Sokolova a obci Bukovany, formou darovací smlouvy mezi 

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

příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Bukovany, se sídlem Bukovany č.p. 47, 

Bukovany, PSČ 357 55, IČO 00259276, zastoupenou panem Miroslavem Stropkem, starostou obce  

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

kraje do vlastnictví obce Bukovany 

 

- 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 

 
64. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 469/34, 989/16, 340/30, 340/31, 340/32, 340/33, 340/34, 340/24 

a 971/10 v k.ú. Háje u Chebu z majetku Karlovarského kraje do majetku města Cheb a bezúplatné 

nabytí pozemků p.p.č. 340/26, 340/27, 528/8, 528/9, 528/11, 535/31, 535/33, 971/12 a 971/13  

v k.ú. Háje u Chebu z majetku města Cheb do majetku Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 170/04/16 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 469/34 o výměře 314 m2, 989/16 o výměře 87 m2,  

340/30 o výměře 180 m2, 340/31 o výměře 460 m2, 340/32 o výměře 144 m2, 340/33 o výměře 218 m2, 

340/34 o výměře 65 m2, 340/24 o výměře 654 m2 a  971/10 o výměře 261 m2, vše v k.ú. Háje u Chebu  

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. 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 majetku města Cheb 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 340/26 o výměře 64 m2, 340/27 o výměře 28 m2,  

528/8 o výměře 103 m2, 528/9 o výměře 42 m2, 528/11 o výměře 30 m2, 535/31 o výměře 194 m2, 535/33 

o výměře 52 m2, 971/12 o výměře 137 m2 a 971/13 o výměře 119 m2, vše v k.ú. Háje u Chebu a obci 

Cheb formou darovací smlouvy mezi městem Cheb, se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 1/14, PSČ 350 20 

Cheb, IČO 00253979, zastoupeným Ing. Petrem Navrátilem, 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 předmětné nemovité věci  



07.04.2016  Strana 31 (celkem 47) 

z vlastnictví města Cheb 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 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 
65. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví Kanonie premonstrátů Teplá do vlastnictví 

Karlovarského kraje – část pozemku st.p.č. 59 v k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 171/04/16 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku st.p.č. 59, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská 

vybavenost, která byla oddělena geometrickým plánem č. 210-2/2016 z původního pozemku st.p.č. 59  

a označena jako díl „a“ o výměře 21 m2 v k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní a obci Mnichov, formou 

darovací smlouvy mezi Kanonií premonstrátů Teplá, se sídlem Klášter 1, 364 61 Teplá, IČO 00 47 93 65 

(jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem pro osoby se zdravotním 

postižením „PRAMEN“ v Mnichově, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé),  

a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Kanonie premonstrátů Teplá do vlastnictví 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá Domovu pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově, 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. Monika Šumová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ 

v Mnichově, příspěvková organizace 

 
66. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví města Cheb do vlastnictví Karlovarského kraje  

– pozemek st.p.č. 6565/2  v k.ú. Cheb 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 172/04/16 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku st.p.č. 6565/2 o výměře 49 m2 v k.ú. Cheb, formou darovací 

smlouvy mezi městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb, IČO 00253979 

(jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem pro seniory 

„SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvkovou organizací, se sídlem Mírová 6, 350 02 Cheb, IČO 71175253 

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

do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- ukládá Domovu pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jí podpisem této smlouvy 
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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 schvalovací doložky Karlovarského kraje u předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

Zodpovídá: Mgr. Hana Marešová, ředitelka Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, 

příspěvková organizace 

 
67. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví obce Otročín do vlastnictví Karlovarského kraje 

– pozemky p.p.č. 2904/7 a p.p.č. 2905/13 v k.ú. Otročín 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 173/04/16 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 2904/7 o výměře 3 m2 a p.p.č. 2905/13 o výměře 5 m2  

v k.ú. a obci Otročín formou darovací smlouvy mezi obcí Otročín, se sídlem Otročín č.p. 48, PSČ 364 63, 

IČO 00254860, zastoupenou paní Marií Šaškovou, 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 Otročín 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: 13.10.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 
68. Úplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 405/5  

v k.ú. Úšovice 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 174/04/16 
- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.p.č. 405/5 o výměře 412 m2 v k.ú. Úšovice a obci Mariánské Lázně 

formou kupní smlouvy mezi Ing. Milanem Bindzarem, bytem xxxxxxxxx xx/xx, xxxxxxx,  

xxx xx xxxxxxxxx xxxxx (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 292.520,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc  

z vlastnictví Ing. Milana Bindzara do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- schvaluje znění kupní smlouvy, dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o zajištění finančního krytí části nákladů na koupi pozemků v rámci stavby: 

"II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně" mezi městem Mariánské Lázně, se sídlem Ruská 155/3,  

353 01 Mariánské Lázně, IČO 00254061, zastoupeným Ing. Petrem Třešňákem, starostou města  

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

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

 

- schvaluje znění smlouvy o zajištění finančního krytí části nákladů na koupi pozemků v rámci stavby: 

"II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně" 
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- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy a smlouvy o zajištění finančního krytí části nákladů na koupi 

pozemků v rámci stavby: "II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně" 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 předmětné kupní smlouvy  

a smlouvy o zajištění finančního krytí části nákladů na koupi pozemků v rámci stavby: "II/230 Silniční 

obchvat Mariánské Lázně" 

 

Termín kontroly: 13.10.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 
69. Úplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 552/2 v k.ú. 

Studánka u Aše 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 175/04/16 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.p.č. 552/2 o výměře 27 m2 v k.ú. Studánka u Aše a obci Hranice 

formou kupní smlouvy mezi panem Bohumilem Děkanem, bytem xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx  

(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 5.400,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví pana Bohumila Děkana 

do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

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

k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje ji 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: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 
70. Úplatné nabytí nemovitých věcí  z vlastnictví Povodí Ohře, státní podnik, do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 2182/12 v k.ú. Nové Hamry, p.p.č. 913/3 v k.ú. Vysoká Pec  

u Nejdku a p.p.č.3276/2 v k.ú. Nejdek 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 176/04/16 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.p.č. 2182/12 o výměře 20 m2 v k.ú. a obci Nové Hamry, pozemku 

p.p.č. 913/3 o výměře 26 m2 v k.ú. Vysoká Pec u Nejdku a obec Vysoká Pec a pozemku p.p.č. 3276/2  

o výměře 6 m2 v k.ú. a obci Nejdek, formou kupní smlouvy mezi Povodím Ohře, státní 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 prodávající  

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

kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za kupní cenu 10.526,-- Kč, a tím převádí 

předmětné nemovité věci z vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní 
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podnik, do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

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

k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje ji 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: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

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

– část pozemku p.p.č. 112/2 v k.ú. Kolešov u Žlutic a části pozemků p.p.č. 41/6, 268/1, 366/5, 368/1, 

929/3, 929/4, 929/5, 929/6, 929/12, 958/3, 997, 1000/3, 1186/4 a 2353 v k.ú. Močidlec 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 177/04/16 
 

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 112/2, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 53-3/2016 z původního pozemku p.p.č. 112/2 a označena jako pozemek p.p.č. 112/18 o výměře 49 m2  

v k.ú. Kolešov u Žlutic a obci Pšov a částí pozemků p.p.č. 41/6, 268/1, 366/5, 368/1, 929/3, 929/4, 929/5, 

929/6, 929/12, 958/3, 997, 1000/3, 1186/4 a 2353, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 165-3/2016 z původních pozemků p.p.č. 41/6, 268/1, 366/5, 368/1, 929/3, 929/4, 929/5, 929/6, 929/12, 

958/3, 997, 1000/3, 1186/4 a 2353 a označeny jako pozemky p.p.č. 41/11 o výměře 33 m2, 268/23  

o výměře 174 m2, 268/24 o výměře 128 m2, 366/15 o výměře 86 m2, 368/11 o výměře 479 m2, 929/14  

o výměře 157 m2, 929/15 o výměře 137 m2, 929/16 o výměře 39 m2, 929/17 o výměře 55 m2, 929/18  

o výměře 23 m2, 958/7 o výměře 172 m2, 997/2 o výměře 109 m2, 1000/4 o výměře 21 m2, 1186/36  

o výměře 18 m2, 1186/37 o výměře 26 m2 a 2353/2 o výměře 11 m2 v k.ú. Močidlec a obci Pšov, formou 

kupní smlouvy mezi panem Milanem Kinclem, bytem xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx,  

PSČ xxx xx xxxxx (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 257.550,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví 

pana Milana Kincla do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, po výmazu 

zástavního práva evidovaného u nemovitých věcí 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: 08.12.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 
72. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje  

– části pozemků p.p.č. 134, 140/1 a 563/2 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 178/04/16 
 

- schvaluje úplatné nabytí částí pozemku p.p.č. 134, které byly odděleny geometrickým plánem  
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č. 580-3/2016 z původního pozemku p.p.č. 134 a označeny jako pozemky p.p.č. 134/4 o výměře 145 m2  

a p.p.č. 134/5 o výměře 119 m2, části pozemku p.p.č. 140/1, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 580-3/2016 z původního pozemku p.p.č. 140/1 a označena jako pozemek p.p.č. 140/8 o výměře 100 m2 

a části pozemku p.p.č. 563/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 580-3/2016 z původního 

pozemku p.p.č. 563/2 a označena jako pozemek p.p.č. 563/18 o výměře 2 m2 v k.ú. Valy u Mariánských 

Lázní a obci Valy, formou kupní smlouvy mezi manželi RNDr. Pavlem Pocem a RNDr. Lenkou Pocovou, 

oba bytem xxxxxxxxxxx xxx, PSČ 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 26.230,-- Kč, a tím převádí předmětné 

nemovité věci ze společného jmění manželů Pocových do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, po výmazu 

zástavního práva evidovaného u nemovitých věcí 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: 08.12.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 
73. Prodej nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje – pozemku st.p.č. 1525, jehož součástí je 

stavba č.p. 1386 a části pozemku p.p.č. 2168/1, vše v k.ú. Aš 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 179/04/16 
 

- schvaluje prodej pozemku st.p.č. 1525, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 532 m2, jehož součástí je 

stavba č.p. 1386, objekt k bydlení a části pozemku p.p.č. 2168/1, která byla oddělena geometrickým 

plánem č. 3823-59/2014 z původního pozemku p.p.č. 2168/1 a označena stejným parcelním číslem  

jako pozemek p.p.č. 2168/1 o výměře 5387 m2, vše v k.ú. Aš, formou kupní smlouvy, mezi Karlovarským 

krajem, zastoupeným Krajským dětským domovem pro děti do 3 let, příspěvkovou organizací, se sídlem 

Zítkova 1267/4, 360 01 Karlovy Vary, IČO 71 17 51 30 (jako prodávající na straně jedné) a panem 

Markem Hiklem, bytem xxxxxxxxx xxx/x, xxx xx xxxxx x, panem Liborem Hammerem, bytem xxxxx 

xxx, xxx xx xxxxxxxxxx, panem Danielem Ježkem, bytem xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxx a paní 

Evou Novak, bytem xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou 

celkovou kupní cenu ve výši 5.400.000,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví 

Karlovarského kraje do podílového spoluvlastnictví pana Marka Hikla, pana Libora Hammera, pana 

Daniela Ježka a paní Evy Novak 

 

- ukládá Krajskému dětskému domovu pro děti do 3 let, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje ji 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: Ing. Erika Pavlová, ředitelka Krajského dětského domova pro děti do 3 let, příspěvková 

organizace 

 
Hlasování 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b58-73.html
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74. Zřízení služebností k pozemkům p.p.č. 371/1 v k.ú. Vokov u Třebeně a p.č. 130/2 v k.ú. Kaceřov 

u Kynšperka nad Ohří ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu  

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

Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 180/04/16 
 

- schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky ve prospěch Karlovarského kraje, 

spočívající v právu umístění a provozování stavby označené jako "Modernizace mostu ev.č. 212 26 - 3 

Vokov" včetně dvou betonových opěr, dvou pilířů a kamenné dlažby v betonu na části pozemku  

p.p.č. 371/1 v k.ú. Vokov u Třebeně a obci Třebeň, dle geometrického plánu č. 65-272/2015, formou 

smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem  

Bezručova 4219, PSČ 430 03 Chomutov, IČO 70889988, zastoupeným Ing. Jiřím Nedomou, generálním 

ředitelem a ve věcech smluvních Ing. Janem Fischerem, ekonomickým ředitelem (jako povinný na straně 

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

příspěvkovou organizací (jako oprávněný na straně druhé), za jednorázovou úplatu ve výši 41.195,-- Kč  

+ DPH 

 

- schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky ve prospěch Karlovarského kraje, 

spočívající v právu umístění a provozování stavby označené jako "Rekonstrukce mostu ev.č. 212 17 - 6 

Kaceřov" včetně opevnění kamennou dlažbou do betonového lože na části pozemku p.č. 130/2  

v k.ú. Kaceřov u Kynšperka nad Ohří a obci Kaceřov, dle geometrického plánu č. 399-2045/2015, formou 

smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem  

Bezručova 4219, PSČ 430 03 Chomutov, IČO 70889988, zastoupeným Ing. Jiřím Nedomou, generálním 

ředitelem a ve věcech smluvních Ing. Janem Fischerem, ekonomickým ředitelem (jako povinný na straně 

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

příspěvkovou organizací (jako oprávněný na straně druhé), za jednorázovou úplatu ve výši 18.150,-- Kč  

+ DPH 

 

- schvaluje znění smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti, dle návrhu 

 

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

k uzavření předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti 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 

věcného břemene - 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 

 
75. Zřízení služebností k pozemkům p.p.č. 436/6 a p.p.č. 560/19 v k.ú. Pernink ve vlastnictví 

fyzických osob ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského 

kraje, příspěvkové organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 181/04/16 
 

- schvaluje zřízení služebnosti ve prospěch Karlovarského kraje, spočívající v právu umístění stavby 

gabionových zdí, údržby a oprav stavby gabionových zdí a volného přístupu oprávněného na služebné 

pozemky za účelem údržby, oprav a případné rekonstrukce stavby gabionových zdí, v souvislosti  

se stavbou "Rekonstrukce silnice III/21047 - Železniční přejezd ev.č. 21047-7- Pernink" umístěnou  



07.04.2016  Strana 37 (celkem 47) 

na pozemcích p.p.č. 436/6 a p.p.č. 560/19 v k.ú. a obci Pernink, formou smlouvy o zřízení služebnosti 

mezi manželi Františkem Štefanem a Evou Novákovou, oba bytem xxxxxxxxxxx xxx, PSČ xxx xx 

xxxxxxx (jako obtížený na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a 

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

jednorázovou úplatu ve výši 10.000,-- Kč + DPH 

 

- schvaluje znění smlouvy o zřízení služebnosti, dle návrhu 

 

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

k uzavření předmětné 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 smlouvy 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 

 
76. 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 182/04/16 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/22132, pozemek p.č. 36/1 v k.ú. Sadov,  

ve prospěch pana Karla Jecha a paní Aleny Jechové, oba bytem xxxxx č.p. xxx, PSČ xxx xx xxxxx,  

dle geometrického plánu č. 437-534/2015 ze dne 20.12.2015 (umístění inženýrských sítí – kanalizační  

a vodovodní přípojka), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/226, pozemky p.p.č. 1385/1 a 1385/5  

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

ELEKTROPLAN s.r.o., dle geometrického plánu č. 355-373/2015 ze dne 01.12.2015 (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 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21233, pozemek p.č. 116 v k.ú. Horní 

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

ELEKTROPLAN s.r.o., dle geometrického plánu č. 186-377/2015 ze dne 30.12.2015 (umístění 

inženýrských sítí – distribuční soustava, 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. II/209, pozemky p.p.č. 415/1, 543/1, 544, 678  

a 679 v k.ú. Údolí u Lokte a pozemky p.p.č. 4439 a 4464 v k.ú. Horní Slavkov, ve prospěch společnosti 

ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností Stav - elektro s.r.o., dle geometrických 

plánů č. 132-6742/2015 ze dne 03.02.2016 a č. 1535-6742/2015 ze dne 05.02.2016 (umístění 

inženýrských sítí – vzdušné kabelové vedení VN a 2 ks podpěry - sloupu), a to za celkovou jednorázovou 

úhradu 3.500,-- 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 5.500,-- Kč + DPH 
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- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/0205, pozemek p.p.č. 1128/5 v k.ú. Krásný 

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

MONTPROJEKT a.s., dle geometrického plánu č. 237-6278/2015 ze dne 05.01.2016 (umístění 

inženýrských sítí – vzdušné kabelové vedení NN a 1 ks podpěry - sloupu), 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 organizací, 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: 13.10.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 
77. 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 183/04/16 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2197, pozemky p.p.č. 729/2 a p.p.č. 729/3  

v k.ú. Ryžovna, ve prospěch města Boží Dar se sídlem Boží Dar 1, PSČ 362 62, IČO 00479705,  

dle geometrického plánu č. 122-2207/2015 ze dne 04.12.2015 (umístění inženýrských sítí – veřejné 

osvětlení), a to za celkovou jednorázovou úhradu 1.000,-- 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/22137, pozemek p.p.č. 452 v k.ú. Merklín  

u Karlových Var, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci 

společností JH projekt, s.r.o., dle geometrického plánu č. 388-1391/2015 ze dne 07.12.2015 (umístění 

inženýrských sítí – vzdušné vedení 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/2224, pozemek p.p.č. 656/1 v k.ú. Jimlíkov, 

ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle geometrického plánu č. 110-227/2011 ze dne 20.01.2012 

(umístění inženýrských sítí – STL plynovod), 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/20812, pozemek p.p.č. 1006/1  

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

společností JH projekt, s.r.o., dle geometrického plánu č. 66-376/2014 ze dne 04.03.2015 (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 
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- 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 

 
78. 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 184/04/16 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21030, pozemek p.č. 27/1 a k silnici  

č. III/21031, pozemek p.č. 144 v k.ú. Radvanov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené 

na základě plné moci společností Stav - elektro, s.r.o., dle geometrického plánu č. 215-6116/2015  

ze dne 04.01.2016 (umístění inženýrských sítí – součást distribuční soustavy), 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/21047, pozemek p.p.č. 3179/1 v k.ú. Nejdek, 

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

ELEKTROPLAN s.r.o., dle geometrického plánu č. 1827-366/2015 ze dne 25.11.2015 (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/22129, pozemek p.p.č. 1341/1 v k.ú. Bor  

u Karlových Var, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci 

společností Václav Vaidiš - Elektromontáže s.r.o., dle geometrického plánu č. 486-226/2015  

ze dne 26.02.2015 (umístění inženýrských sítí – distribuční soustava, 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/22127, pozemek p.p.č. 1232 v k.ú. Radošov  

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

Václav Vaidiš - Elektromontáže s.r.o., dle geometrického plánu č. 863-15.0798.002/2015  

ze dne 22.12.2015 (umístění inženýrských sítí – distribuční soustava, 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/20171, pozemek p.p.č. 4129/6 v k.ú. 

Trstěnice u Mariánských Lázní, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné 

moci společností MARTIA a.s., dle geometrického plánu č. 369-394/2015 ze dne 02.11.2015 (umístění 

inženýrských sítí – distribuční 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  
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2.500,-- Kč + DPH 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizací, 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 

 
79. Zřízení věcného břemene k pozemku p.p.č. 99/5 v k.ú. Lesina ve prospěch Karlovarského kraje  

– Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 185/04/16 
 

- bere na vědomí zřízení věcného břemene k pozemku p.p.č. 99/5 v k.ú. Lesina a obci Třebeň  

ve vlastnictví Ing. Jiřího Beera, bytem xxxxxxxx xxx/xx, xxxx, PSČ xxx xx xxxx, Ing. Přemysla Nováka, 

bytem xxxxxxxx xxx/xx, xxxx, PSČ xxx xx xxxx, Ing. Jaroslava Skalického, bytem xxxxxxxx xxx/xx, 

xxxx, PSČ xxx xx xxxx, pana Vladimíra Stolarika, bytem xxxxx xx/xx, xxxxxxx, PSČ xxx xx 

xxxxxxxxxxx xxxxx a Ing. Jana Trpáka, bytem xxxxxxxx xxx/xx, Háje, PSČ xxx xx xxxx,  

které opravňuje Karlovarský kraj, zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, 

příspěvkovou organizací, k výkonu vlastnického práva ke stavbě silnice č. III/21217, která je umístěna  

na předmětném pozemku, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 379.170,-- Kč 

 

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

k zaevidování předmětného věcného břemene v Katastru nemovitostí České republiky 

 

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 

 
80. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti stezky a cesty ve prospěch Karlovarského 

kraje, a to k p.p.č. 10/5, k.ú. Vokov u Třebeně ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí 

Ohře, st. podnik 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 186/04/16 
 

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

k p.p.č.10/5, k.ú. Vokov u Třebeně 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 5.058,-- Kč včetně DPH 

 

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

ze dne 25.5.2015 podpisem předmětné Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty 

ve prospěch Karlovarského kraje 

 

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

 
81. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 2941 k.ú. Sokolov ve prospěch společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 187/04/16 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pro uložení 

kabelového vedení NN na p.p.č. 2941, k.ú. Sokolov mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

příspěvkovou organizací Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace (jako stranou 

povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín PSČ 40502,  

IČO 24729035, zastoupenou na základě plné moci společností ELEKTROPLAN s.r.o., zastoupenou 

Miroslavem Remišovským (jako stranou oprávněnou) a to za jednorázovou úhradu 1.210,-- Kč včetně 

DPH 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

Mgr. Ilona Medunová, ředitelka Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková 

organizace  

 
Hlasování 

 

82. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje neziskové organizaci  

pro poskytování sociálních služeb 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 188/04/16 
 

- schvaluje darování movitého majetku pořízeného v rámci individuálního projektu Karlovarského kraje  

s názvem "Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu 

uživatele" neziskové organizaci Společnost Dolmen z.ú., se sídlem Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 

- Staré Město, celkem v pořizovací hodnotě 355.692,-- Kč, dle návrhu 

 

- ukládá Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana v souladu s usnesením  č. RK 534/15  

ze dne 25.5.2015 podpisem předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 
83. Darování sanitního vozidla Volkswagen Transporter ve vlastnictví Karlovarského kraje 

Statutárnímu městu Karlovy Vary 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 189/04/16 
 

- schvaluje bezúplatný převod sanitního vozidla Volkswagen Transposter T5, RZ 2K4 0292 svěřeného  

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

Statutárního města Karlovy Vary v celkové pořizovací hodnotě 3.593.022,66 Kč, v nulové zůstatkové 

hodnotě, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Zdravotnickou záchrannou 

službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Statutárním městem 

Karlovy Vary (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést vlastnické právo předmětného vozidla  

dle návrhu 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b74-81.html
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- ukládá řediteli Zdravotnické záchranné služby, příspěvková organizace, MUDr. Romanovi Sýkorovi, 

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

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

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

kraje, příspěvková organizace 

Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 
Hlasování 

 
84. Revokace usnesení č. ZK 431/10/15 ze dne 22.10.2015 a schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě  

o právu stavby „Prodejna Hraničná“, ve prospěch společnosti T.G., a.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 190/04/16 
 

- ruší usnesení č. ZK 431/10/15 ze dne 22.10.2015 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o právu stavby „Prodejna Hraničná“, v Kraslicích  

mezi Karlovarským krajem (jako vlastníkem nemovitostí) a společností T.G., a.s. (jako stavebníkem) 

 

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

ze dne 25.5.2015 podpisem Dodatku č. 1 ke „Smlouvě o právu stavby“ 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 
85. Zánik předkupního práva - pozemky p.p.č. 1049/1, 2012/1, 2012/3, 2110, 2132/1, 2310/1, 2310/11, 

2452/23 v k.ú. Teplá a p.p.č. 21/4 v k.ú. Horní Kramolín 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 191/04/16 
 

- schvaluje zánik předkupního práva pro Karlovarský kraj u pozemků p.p.č. 1049/1, 2012/1, 2012/3, 

2110, 2132/1, 2310/1, 2310/11, 2452/23 v k.ú. Teplá a p.p.č. 21/4 v k.ú. Horní Kramolín, které bylo 

zapsáno do katastru nemovitostí pro stavbu obchvatu města Teplá na základě schválené územně plánovací 

dokumentace dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů 

 

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 

 
86. Zrušení části usnesení č. ZK 286/09/13 ze dne 12.09.2013 - Úplatné nabytí nemovité věci  

do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 412/7 v k.ú. Český Chloumek 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 192/04/16 
- zrušuje část usnesení č. ZK 286/09/13 ze dne 12.09.2013 ve znění: 

 

- Schvaluje úplatné nabytí za dohodnutou kupní cenu 49.460,-- Kč a nájemné ve výši 12.804,-- Kč,  

tj. celkem 62.264,-- Kč 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b82-83.html
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Zbývající části usnesení č. ZK 286/09/13 ze dne 12.09.2013 se nemění 

 

- schvaluje úplatné nabytí za dohodnutou kupní cenu 56.160,-- Kč a nájemné ve výši 14.938,-- Kč,  

tj. celkem 71.098,-- Kč 

 

- 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: březen 2017 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 
87. Zrušení usnesení č. ZK 122/04/15 ze dne 16.04.2015 - Prodej nemovité věci v majetku 

Karlovarského kraje – pozemek st.p.č. 433/2, jehož součástí je budova č.p. 620 v k.ú. Mariánské 

Lázně 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 193/04/16 
 

- zrušuje usnesení č. ZK 122/04/15 ze dne 16.04.2015 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Jiří Chum, ředitel příspěvkové organizace Hotelové školy Mariánské Lázně 

 
88. Zrušení usnesení č. ZK 124/04/15 ze dne 16.04.2015 - Prodej nemovitých věcí v majetku 

Karlovarského kraje – pozemek st.p.č. 93/2, jehož součástí je budova č.p. 70, pozemek st.p.č. 93/4, 

jehož součástí je budova bez čp/če, pozemek p.p.č. 456 a spoluvlastnické podíly na komunikacích  

a pozemcích p.p.č. 458, 463, vše v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 194/04/16 
 

- zrušuje usnesení č. ZK 124/04/15 ze dne 16.04.2015 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

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

 
Hlasování 

 
89. Návrh Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 195/04/16 
 

- bere na vědomí souhlasné stanovisko Krajského úřadu Karlovarského kraje 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 ochrany přírody a krajiny Karlovarského Kraje 

- konstatuje, že stanovisko z procesu posuzování vlivu koncepce na životní prostředí nestanovilo žádné 

podmínky. Připomínka k drobným chybám v analytické části byla akceptována a chyby byly v textu 

posuzované koncepce opraveny.  

Další dvě připomínky, respektive zásadní nesouhlas s rozšiřováním těžby bentonitů a kaolinů  

v Karlovarském kraji není relevantní k posuzované koncepci. Otvírka a těžba nových ložisek nerostných 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b84-88.html
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surovin je předmětem Surovinové politiky České republiky z roku 2012. Jednotlivé záměry jsou 

posuzovány z hlediska vlivů na životní prostředí včetně vlivů na přírodu a krajinu v procesu EIA.  

Na úrovní Krajské koncepce ochrany přírody a krajiny jednotlivé záměry těžby nerostných surovin nejsou 

řešeny a ani být řešeny nemohou. 

Poslední připomínka k procesním úkonům nebyla rovněž relevantní. Proces posuzování vlivů koncepce  

na životní prostředí SEA byl veden zcela podle platné legislativy a naplnil všechna zákonná ustanovení. 

 

- schvaluje návrh Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje 

 

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

 
Hlasování 

 
90. Dotace na protipovodňová opatření na rok 2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 196/04/16 
 

- schvaluje poskytnutí dotací na protipovodňová opatření ve výši 352.253,-- Kč a jejich rozdělení  

dle návrhu v důvodové zprávě 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s 

Obcí Josefov, IČO 00519278 

Obcí Krajková, IČO 00259411 

Městem Rotava, IČO 00259551 

Městem Lázně Kynžvart, IČO 00254029 

 

- pověřuje Ing. Jana Horu, člena rady pro životní prostředí podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí 

dotace 

 

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

 
Hlasování 

 
91. Poskytnutí dotací na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 197/04/16 
 

- schvaluje rozdělení dotací na hospodaření v lesích v celkové výši 9.000.000,-- Kč dle návrhu uvedeného 

v tabulce č. 1 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru 

životního prostředí a zemědělství s: 

- Město Boží Dar 

- Obec Trstěnice 

- Obec Drmoul 

- Lesní společnost Bečov, s.r.o. 

- Město Oloví 

- Obec Pomezí nad Ohří 

- Obec Vojkovice 

- Město Teplá 

- Město Chyše 

- Obec Merklín 

- Opatství Nový Dvůr 

- RNDr. Kateřina Trlifajová, Ph.D. 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast03/hl_03_04_b89.html
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- Obec Krásný Les 

- Město Františkovy Lázně 

- Obec Pšov 

- Město Nová Role 

- Obec Štědrá 

- MĚSTSKÉ LESY KRASLICE, spol. s r.o. 

- FINE DREAM, s.r.o. 

- Lázeňské lesy Karlovy Vary, p.o. 

- Obec Smolné Pece 

- Obec Jindřichovice 

- Obec Útvina 

- Klášterní lesy Strahov s.r.o. 

- Město Nejdek 

- Lázeňské lesy, spol. s r.o.  

- Lesy Žlutice, s.r.o. 

- Zbyšek Kholl 

- Obec Andělská Hora 

- Jaroslav Prášil 

- Služby města Bochov, s.r.o. 

- Obec Stráž nad Ohří 

- Město Krásno 

- Město Kynšperk nad Ohří 

- Obec Černava 

- Římskokatolická farnost Sokolov 

- Loketské městské lesy s.r.o. 

- Obec Ovesné Kladruby 

- Obec Teplička 

- Město Abertamy 

- Město Hranice 

- AŠSKÉ LESY s.r.o. 

- Město Ostrov 

- FINA HOLDING, a.s. 

- Městské lesy Toužim s.r.o. 

- Obec Šemnice 

- STATEK BOR ZEOS, spol. s r.o. 

- Obec Kyselka 

- Město Hroznětín 

- GERIMO s.r.o. 

- Město Jáchymov 

- Lesy Group s.r.o. 

- Obec Rovná 

- Lesy města Chebu, s.r.o. 

- Arcibiskupství pražské 

 

- pověřuje Ing. Josefa Horu, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství, 

podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního 

prostředí a zemědělství 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

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

 
Hlasování 
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92. Akční plán koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského 

kraje pro rok 2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 198/04/16 
 

- schvaluje Akční plán Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 

Karlovarského kraje na rok 2016 v předloženém znění 

 

- bere na vědomí vyhodnocení plnění Akčního plánu Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy  

a osvěty (EVVO) Karlovarského kraje za rok 2015 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

 
Hlasování 

 
93. Schválení „Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe“ a „Plánu dílčího 

povodí Berounky“ pro území působnosti Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 199/04/16 
 

- schvaluje předložené plány - "Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe" a "Plán 

dílčího povodí Berounky" pro územní působnost Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

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

 
Hlasování 

 
94. Projekt Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji - rámcová smlouva  

k zajištění udržitelnosti projektu  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání. 

 

 
95a. Poskytnutí individuální dotace subjektu v oblasti sportu (Fotbalová asociace České republiky)  

z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 200/04/16 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje spolku Fotbalová asociace 

České republiky ve výši 100.000,-- Kč na pořadatelství mezistátních utkání reprezentace fotbalistů ČR 

U15 a reprezentace Ukrajiny 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 

100.000,-- Kč se spolkem Fotbalová asociace České republiky (IČO 004 06 741) dle návrhu 

 

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

a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 
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- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit veřejnoprávní smlouvu  

k podpisu Ing. Edmundu Janischovi, zveřejnit schválenou dotaci a realizovat veškeré úkoly vyplývající  

z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 09.06.2016 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 
Hlasování 

 
95b. Projekt: „Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, příspěvkovou 

organizaci“ financovaný v rámci 19. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, 

prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, investiční priorita 5b - Podpora 

investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývojem 

systémů krizového řízení, specifický cíl 1.3. - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 

- schválení přípravy a realizace projektu - schválení závazného finančního příslibu projektu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 201/04/16 
 

- bere na vědomí informace o projektu „Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského 

kraje, příspěvkovou organizaci“ 

 

- schvaluje předběžný záměr financování projektu k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

projektu „Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci“ 

ve výši max. 54.098.010,-- Kč vč. DPH, tzn. 100 % předpokládaných celkových uznatelných výdajů 

projektu 

 

- schvaluje předběžný záměr vlastního spolufinancování projektu „Technika pro Zdravotnickou 

záchrannou službu Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci“ ve výši max. 5.409.801,-- Kč vč. DPH, 

tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu 

- souhlasí se zařazením projektu „Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, 

příspěvkovou organizaci“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- schvaluje závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

projektu „Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci“ 

ve výši max. 54.098.010,-- Kč vč. DPH, tzn. 100 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování projektu „Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu 

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci“ ve výši max. 5.409.801,-- Kč vč. DPH, tzn. 10 % 

celkových uznatelných výdajů projektu 

 

- schvaluje financování projektu „Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, 

příspěvkovou organizaci“ ve výši max. 920.000,-- Kč vč. DPH, tzn. 100 % celkových neuznatelných 

výdajů projektu 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádosti o dotaci pro projekt „Technika  

pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci“ podávaného v rámci 

19. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, 

dostupné a bezpečné regiony, investiční priorita 5b - Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních 

rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení, specifický cíl 1.3.  

- Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 

Termín kontroly: březen 2017 
 

Zodpovídá: Jakub Pánik, náměstek hejtmana 

Hlasování 
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