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

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

(označeno „xxxxxxxxx“). 
 

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

Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 

 
 

 

USNESENÍ 
 

z 5. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo  

dne 09.06.2016 v době od 9:05 do 15:13 hodin  

v jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 
 

Přítomno: …………………………… 40 členů zastupitelstva  

Omluveni:             …………………………… Ing. Hora, Ing. Jakobec, PhDr. Kalaš,  

PaedDr. Novotný, Ing. Paprsek 

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

vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu 

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

   

 

          usnesení č.  

 

 
A. Volba návrhové komise  

B. Volba ověřovatelů zápisu  

C. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 9.6.2016 ZK 205/06/16 

2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 14.3.2016 do 9.5.2016 ZK 206/06/16 

3. Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady ZK 207/06/16 

4. Zpráva z Výboru pro regionální rozvoj ZK 208/06/16 

5. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 

ZK 209/06/16 

6. Zpráva Výboru pro zdravotnictví ZK 210/06/16 

7. Zpráva Výboru pro sociální věci ZK 211/06/16 

8. Zpráva Finančního výboru ZK 212/06/16 

9. Zpráva Kontrolního výboru ZK 213/06/16 

10. Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku ZK 214/06/16 

11. Informace o výsledku realizace globálních grantů Karlovarského kraje "Zvyšování 

kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II", "Rovné příležitosti dětí a žáků  

ve vzdělávání v Karlovarském kraji II", "Další vzdělávání pracovníků škol  

a školských zařízení v Karlovarském kraji II" a sedmi projektů Technické pomoci 

v rámci OPVK 

ZK 215/06/16 

12. Seznam projektů, u kterých je plánována realizace a možnost financování  

v 3. programovacím období 

 

ZK 216/06/16 
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13. Projekt č. CZ 1.09/3.2.00/66.01008 Cyklostezka Ohře III (úsek Doubský most 

- Tašovice - Svatošská ulice) – závěrečná zpráva 

ZK 217/06/16 

14. Informace o výsledku realizace projektu „Posílení inovací prostřednictvím nové 

koncepce klastrů za podpory nově vznikajících oborů a mezisektorových témat  

- CluStrat“ 

ZK 218/06/16 

15. Informace o výsledku realizace projektu „Územně analytické podklady 

Karlovarského kraje“ a závěrečná zpráva o naplnění podmínek jeho udržitelnosti 

ZK 219/06/16 

16. Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové 

organizace, za rok 2015 

ZK 220/06/16 

17. Aktualizace Strategie cyklistiky v Karlovarském kraji na období 2016-2020 ZK 221/06/16 

18. Informace o výsledku realizace projektu "eGovernment v obcích" ZK 222/06/16 

19. Informace o výsledku realizace projektu Cyklostezka Ohře úsek Cheb  

- Waldsassen 

ZK 223/06/16 

20. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji ZK 224/06/16 

21. Soutěž Vesnice roku 2016 - krajské kolo ZK 225/06/16 

22. Změna názvu projektu „Cyklostezka Ohře V. – úsek Cheb – státní hranice  

s Německem“ na nový název projektu „Zážitek v přírodě – Cyklostezka Ohře“, 

dále  Smlouva o spolupráci Karlovarského kraje, města Cheb a obce Pomezí  

nad Ohří na přípravě a realizaci tohoto projektu a Smlouva o poskytnutí finančního 

příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci úseku II. tohoto projektu 

ZK 226/06/16 

23. Společné prohlášení k financování regionální politiky EU po roce 2020 ZK 227/06/16 

24. Poskytnutí finančního daru společnosti Tempo Team Prague s.r.o. ZK 228/06/16 

25. Postup ve věci platebního výměru k projektu reg.č. CZ.1.04/4.1.01/57.00124 

„Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje“ 

ZK 229/06/16 

26. Žádost obce Otovice, IČO 00573272, se sídlem Hroznětínská 130, 362 32 Otovice, 

o prominutí odvodu a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně 

ZK 230/06/16 

27. Žádost Integrované střední školy Cheb, IČO 00077461, sídlem Obrněné brigády 

2258/6, Cheb, PSČ 350 02, o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně 

ZK 231/06/16 

28. Žádost Základní školy Sokolov, IČO 69978751, sídlem: Rokycanova 258, 

Sokolov, PSČ 256 01, o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně 

ZK 232/06/16 

29. Vyjádření podpory návrhu zákonodárné iniciativy Pardubického kraje - návrh 

změny zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní 

ZK 233/06/16 

30. Návrh na rozdělení investiční a neinvestiční dotace kraje na výdaje jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2016 

ZK 234/06/16 

31. Roční zpráva o stavu požární ochrany Karlovarského kraje za rok 2015 ZK 235/06/16 

32. Smlouva o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění 

závazku veřejné služby  - Karlovarská krajská nemocnice a.s. 

ZK 236/06/16 

33. Smlouva o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění 

závazku veřejné služby  - NEMOS PLUS s.r.o. – nemocnice Ostrov 

ZK 237/06/16 

34. Smlouva o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění 

závazku veřejné služby  - NEMOS SOKOLOV s.r.o. – nemocnice Sokolov 

ZK 238/06/16 

35. Dofinancování sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2016 ZK 239/06/16 

36. Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2015 ZK 240/06/16 

37. Rozpočtové změny č. 112, 113, 134 - 136, 163 - 168, 186 -194 ZK 241/06/16 

38. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitimní účetní závěrce Karlovarského 

kraje k 31.3.2016 

ZK 242/06/16 

39. Změna finančního krytí projektů se schváleným závazným příslibem financování  

v rámci programovacího období 2014 – 2020 

ZK 243/06/16 

40. Postup ve věci doručených rozhodnutí o odvolání proti platebním výměrům  

u projektu reg. č. CZ.1.09/1.3.00/10.00163 Centrum technického vzdělávání 

(CTV) Ostrov 

ZK 244/06/16 

41. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2016 ZK 245/06/16 

42. Aktualizovaný předpis Zastupitelstva Karlovarského kraje dle platného 

organizačního řádu 

ZK 246/06/16 

43. Závěrečná zpráva k závazku veřejné služby v oblasti údržby silnic II. a III. třídy  

ve vlastnictví Karlovarského kraje za rok 2015 

ZK 247/06/16 
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44. Informace o výsledku realizace projektů „II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“, 

„II/221 Modernizace silniční sítě Hroznětín“ a „II/221 Modernizace silnice 

Merklín – Pstruží, II. etapa“ 

ZK 248/06/16 

45. Projekt „Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nástavba plicního oddělení  

na lůžkovém pavilonu". Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace  

z rozpočtu města Karlovy Vary Karlovarskému kraji v roce 2016. 

ZK 249/06/16 

46. Projekt „Nemocnice Sokolov – rekonstrukce 3. n. p. pavilonu E“ – schválení 

přípravy a realizace projektu financovaného z dotačního titulu Ministerstva 

zdravotnictví ČR pro podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny 

regionálního zdravotnictví 

ZK 250/06/16 

47. Projekt „Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ financovaný v rámci  

27. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní  

osa 1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.3.  

- Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof  

ZK 251/06/16 

48. Projekt „Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje v Ostrově“ financovaný v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu, - schválení přípravy a realizace projektu - schválení 

závazného finančního příslibu projektu 

ZK 252/06/16 

49. Příprava zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku „Nová budova 

hospicové péče Rehos Nejdek" - Schválení odůvodnění významné veřejné zakázky 

- Schválení formy zadávacího řízení, hodnotících kritérií a jejich vah - Jmenování 

členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a členů komise pro posouzení 

kvalifikace a hodnotící komise 

ZK 253/06/16 

50. Program „Podpora specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání 

lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti  

a dorost v Karlovarském kraji“ 

ZK 254/06/16 

51. Generel nemocnice Karlovy Vary ZK 255/06/16 

52. Informace o výsledku realizace projektu "Jednotná úroveň informačního 

operačního řízení a modernizace technologie pro příjem TV" financovaného  

v rámci Integrovaného operačního program, prioritní osy 3 – Zvýšení kvality  

a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4. – Služby v oblasti bezpečnosti, 

prevence a řešení 

ZK 256/06/16 

53. Informace o výsledku realizace projektu "Obnova přístrojového vybavení oddělení 

onkologie a radioterapie v nemocnici Cheb - lineární urychlovač" financovaného  

v rámci 68. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad  

pro období 2007 - 2013, prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 

1.3 – Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 

ZK 257/06/16 

54. Informace o výsledku realizace projektu "Přístrojové vybavení pro iktové centrum 

KKN a.s." financovaného v rámci 13. výzvy Integrovaného operačního programu, 

prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 

3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví 

ZK 258/06/16 

55. Informace o výsledku realizace projektu "Zateplení budovy B a E v Nemocnici 

Sokolov" 

ZK 259/06/16 

56. Informace o výsledku realizace projektu "Zateplení budovy C v Nemocnici Cheb" ZK 260/06/16 

57. Informace o výsledku realizace projektu "Zateplení budovy č. 50 a č. 4  

v Nemocnici Karlovy Vary" 

ZK 261/06/16 

58. Informace o výsledku realizace projektu "Zvýšení akceschopnosti Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje" financovaného v rámci 23. výzvy 

Integrovaného operačního programu, prioritní osa 6.3 – Zvýšení kvality  

a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, 

prevence a řešení rizik 

ZK 262/06/16 

59. Tisková oprava usnesení č. ZK 145/04/16 ze dne 7.4.2016 ZK 263/06/16 

60. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci Asociace 

nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, z.s.  

 

ZK 264/06/16 



Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 09.06.2016 

09.06.2016  Strana 4 (celkem 66) 

61. Projekt Karlovarského kraje "Podpora vybraných služeb sociální prevence"  

- změna harmonogramu 

ZK 265/06/16 

62. Schválení úpravy závazného příslibu finančního krytí a předfinancování projektu 

„Rekonstrukce objektu Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková 

organizace - I. etapa“  

ZK 266/06/16 

63. Schválení úpravy závazného příslibu finančního krytí a předfinancování projektu 

„Rekonstrukce objektu Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková 

organizace - II. a III. etapa“  

ZK 267/06/16 

64. Program pro poskytování dotací v rámci projektu Podpora vybraných služeb 

sociální prevence 

ZK 268/06/16 

65. Informace o výsledku realizace Individuálního projektu Karlovarského kraje 

„Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“, registrační číslo projektu 

CZ.1.04/3.1.00/05.00080 

ZK 269/06/16 

66. Informace o výsledku realizace Individuálního projektu Karlovarského kraje  

„V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II“, registrační číslo 

projektu CZ.1.04/3.1.00/A9.00015 

ZK 270/06/16 

67. Půjčka z Fondu budoucnosti k překlenutí časového nesouladu mezi poskytnutím 

dofinancování sociálních služeb a vrácením poměrné části dotace 

ZK 271/06/16 

68. Vyhlášení dotačního programu "Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže  

v Karlovarském kraji" 

ZK 272/06/16 

69. Poskytnutí individuálních dotací subjektům v oblasti sportu z rozpočtu 

Karlovarského kraje na rok 2016 

ZK 273/06/16 

70. Program pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže  

ZK 274/06/16 

71. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje  

na rok 2016 

ZK 275/06/16 

72. Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní 

struktury 

ZK 276/06/16 

73. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol  

a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem 

ZK 277/06/16 

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

od 1. ledna 2016 do 30. dubna 2016 

ZK 278/06/16 

75. Informace o opatřeních Integrované střední školy Cheb, příspěvkové organizace,  

k předcházení promlčení lhůt k náhradě škody 

ZK 279/06/16 

76. Žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

pro rok 2016 

- SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA, spolek, IČO 64840441 

- Západočeské divadlo v Chebu, p.o., IČO 00078042 

ZK 280/06/16 

77. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - obec 

Dolní Žandov 

bez usnesení 

78. Revokace části usnesení č. ZK 162/04/16 ze dne 7.4.2016  ZK 281/06/16 

79. Bezúplatný převod částí pozemku p.č. 145/1 v k.ú. Vintířov u Sokolova z majetku 

Karlovarského kraje do majetku obce Vintířov a bezúplatné nabytí částí pozemků 

p.č. 6/1, 13 a 239 v k.ú. Vintířov u Sokolova z majetku obce Vintířov do majetku 

Karlovarského kraje  

ZK 282/06/16 

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

města Chodov - pozemky p.č. 63/4, 63/5, 136/10 a 136/12 v k.ú. Dolní Chodov 

ZK 283/06/16 

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

města Kraslice - pozemky v k.ú. Kraslice  

ZK 284/06/16 

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

města Nové Sedlo - pozemky p.č. 164/45, 164/46 v k.ú. Chranišov, p.č. 240/2, 

240/3 v k.ú. Loučky u Lokte a p.č. 127/15, 127/16 v k.ú. Hory u Jenišova 

ZK 285/06/16 

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

obce Chlum Svaté Maří - části pozemku p.p.č. 372/4 v k.ú. Chlum Svaté Maří 

 

 

ZK 286/06/16 
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84. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 417/3, 417/4, 643/4, 643/5 v k.ú. Tuřany  

u Kynšperku nad Ohří z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Tuřany  

a bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 394/13 v k.ú. Tuřany u Kynšperku nad Ohří  

z majetku obce Tuřany do majetku Karlovarského kraje 

ZK 287/06/16 

85. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 509/7, 509/5, 465/9, 407/4, 465/4 v k.ú. Olšová 

Vrata z majetku Karlovarského kraje do majetku města Karlovy Vary a bezúplatné 

nabytí pozemků p.p.č. 404/2, 453/3 v k.ú. Olšová Vrata z majetku města Karlovy 

Vary do majetku Karlovarského kraje 

ZK 288/06/16 

86. Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací - Bezúplatný převod nemovitých 

věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Cheb - pozemky p.p.č. 1351, 

1065/2, 1065/4, 958 a 971/8 v k.ú. Háje u Chebu včetně části stavby silnice  

č. III/2143, součástí a příslušenství 

ZK 289/06/16 

87. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví obce Krásný Les do vlastnictví 

Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. 2029/2 v k.ú. Krásný Les 

ZK 290/06/16 

88. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví České republiky s právem hospodaření 

pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p., do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek 

p.p.č. 53/2 v k.ú. Valeč v Čechách 

ZK 291/06/16 

89. Úplatné nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje – části 

pozemku p.p.č. 1389 v k.ú. Otovice u Karlových Var 

ZK 292/06/16 

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

Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. 567/1 v k.ú. Bernov 

ZK 293/06/16 

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

Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. 128/2 v k.ú. Horní Kramolín 

ZK 294/06/16 

92. Úplatné nabytí pozemku p.p.č. 3157/2 v k.ú. Cheb z majetku Projekční společnosti 

obchodních center, v.o.s., do majetku Karlovarského kraje a prodej pozemku  

p.p.č. 2372/44 v k.ú. Cheb z majetku Karlovarského kraje do majetku Projekční 

společnosti obchodních center, v.o.s. 

ZK 295/06/16 

93. Zrušení usnesení č. ZK 303/09/12 ze dne 13.09.2012 - Bezúplatný převod 

nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - část stavby silnice č. III/2143  

a č. III/2148 včetně pozemků 

ZK 296/06/16 

94. Zřízení služebnosti k pozemkům p.p.č. 428/2, p.p.č. 436/8 a p.p.č. 436/18  

v k.ú. Podhrad ve vlastnictví města Cheb ve prospěch Karlovarského kraje – 

Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

ZK 297/06/16 

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

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje  

ZK 298/06/16 

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

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 2  

ZK 299/06/16 

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

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 3 

ZK 300/06/16 

98. Zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě k pozemku p.č. 35  

v k.ú. Sadov ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí 

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

silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

ZK 301/06/16 

99. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům 

p.p.č. 2358/4 a p.p.č. 2358/6 v k.ú. Cheb ve vlastnictví města Cheb ve prospěch 

Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvkové organizace 

ZK 302/06/16 

100. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku p.p.č. 559  

v k.ú. Valy u Mariánských Lázní ve vlastnictví České republiky s právem 

hospodaření pro Povodí Vltavy, státní podnik, ve prospěch Karlovarského kraje  

– Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

ZK 303/06/16 

101. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti  

a smlouva o právu provést stavbu k p.p.č. 1052/15; 1071/6 a st. p.č. 851 s objektem 

č.p. 605, k.ú. Horní Slavkov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

 

 

ZK 304/06/16 



Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 09.06.2016 

09.06.2016  Strana 6 (celkem 66) 

102. Revokace usnesení č. ZK 502/12/15 ze dne 3. 12. 2015  a schválení Smlouvy  

o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva  

o právu provést stavbu k p.p.č. 1083/19, k.ú. Drahovice ve prospěch společnosti 

ČEZ Distribuce, a.s. 

ZK 305/06/16 

103. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti k p.p.č. 2422/5  

a 1792/1 k.ú. Cheb ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 

a.s. 

ZK 306/06/16 

104. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti k p.p.č. 1792/27  

k.ú. Cheb ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

ZK 307/06/16 

105. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti k p.p.č. 224/556,  

k.ú. Ostrov nad Ohří ve prospěch města Ostrov 

ZK 308/06/16 

106. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/1, k.ú. Dvory ve prospěch 

společnosti ČD Telematika a.s. 

ZK 309/06/16 

107. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 1623/1, 

k.ú. Karlovy Var, ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary, ve prospěch 

Karlovarského kraje 

ZK 310/06/16 

108. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 519/1, k.ú. Dalovice ve prospěch 

společnosti RWE GasNet, s.r.o. 

ZK 311/06/16 

109. Smlouva o zřízení služebnosti k p.p.č. 3255/1; 3255/4 a st.p.č. 3255/5 k.ú. Sokolov 

ve prospěch Karlovarského kraje 

ZK 312/06/16 

110. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 478, k.ú. Dalovice ve prospěch 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

ZK 313/06/16 

111. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 2350/6, k.ú. Cheb ve prospěch 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

ZK 314/06/16 

112. Zrušení usnesení č. ZK 99/02/16 ze dne 25. 2. 2016 o bezúplatném převodu 

sanitního vozidla Volkswagen Transporter Syncro T4 ve správě Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace Oblastnímu spolku 

Českého červeného kříže Cheb 

ZK 315/06/16 

113. Bezúplatný převod sanitního vozidla Mercedes Benz Sprinter 316 ve vlastnictví 

Karlovarského kraje Asociaci dobrovolných záchranářů ČR z.s.   

ZK 316/06/16 

114. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Statutárnímu městu 

Karlovy Vary 

ZK 317/06/16 

115. Darování technického zhodnocení investičního majetku městu Sokolov a městu 

Habartov 

ZK 318/06/16 

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

Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. 405/6 v k.ú. Úšovice 

ZK 319/06/16 

117. Směna nemovitých věcí v k.ú. Karlovy Vary, Rybáře a Záhořice ve vlastnictví 

Karlovarského kraje s nemovitými věcmi v k.ú. Karlovy Vary a Drahovice  

ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary vč. oboustranného započtení 

bezdůvodných obohacení 

ZK 320/06/16 

118. 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 321/06/16 

119. Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce pro rok 2016 ZK 322/06/16 

120. Dotace na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji na rok 2016 ZK 323/06/16 

121. Dotace na protipovodňová opatření  ZK 324/06/16 

122. Schválení závazného finančního příslibu projektu „Management zvláště 

chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Borecké 

rybníky“ 

ZK 325/06/16 

123. Schválení závazného finančního příslibu projektu „Management zvláště 

chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji  

– Doupovské hory 2“ 

ZK 326/06/16 

124. Schválení závazného finančního příslibu projektu „Management zvláště 

chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Vladař“ 

 

ZK 327/06/16 
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125a. Dotace na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže 

na rok 2016 

ZK 328/06/16 

125b. Rozpočtová změna č. 208 ZK 329/06/16 

125c. Smlouva o ručení na veřejnou zakázku „Zajištění finančního krytí akcí na silnicích 

II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci projektů programů 

Evropské unie v letech 2016-2022“ 

ZK 330/06/16 

125d. Projekt „Přístrojové vybavení KKN a.s. – návazná péče projekt II“ financovaný  

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - schválení přípravy  

a realizace projektu, - schválení závazného finančního příslibu projektu 

ZK 331/06/16 

125e. Projekt „Přístrojové vybavení KKN a.s. – návazná péče projekt III“ financovaný  

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - schválení přípravy  

a realizace projektu, - schválení závazného finančního příslibu projektu 

ZK 332/06/16 

125f. Projekt "Kompetenční centrum pro 3D, rozšíření 3D laboratoře" Gymnázia Ostrov, 

příspěvkové organizace 

ZK 333/06/16 

125g. Projekt "Modernizace chemické laboratoře" Gymnázia Ostrov, příspěvkové 

organizace 

ZK 334/06/16 

125h. Projekt "Modernizace vybavení školy" Gymnázia Aš, příspěvkové organizace ZK 335/06/16 

125i. Projekt "Modernizace žákovských dílen a výuka bez bariér "Školního statku  

a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, příspěvkové organizace 

ZK 336/06/16 

125j. Projekt "Vybavení sklářské dílny včetně souvisejících stavebních úprav" Střední 

uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvkové organizace 

ZK 337/06/16 

125k. Projekt "Zkvalitnění infrastruktury v logistické škole" Střední školy logistické 

Dalovice, příspěvkové organizace 

ZK 338/06/16 

125l. Rezignace na funkci člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti 

Severozápad a volba nového člena 

ZK 339/06/16 

125m. Projekt Enersol ZK 340/06/16 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

- MUDr. Jana Svobodu 

- Mgr. Jiřího Klsáka 

 
   Hlasování 

 
B. Volba ověřovatelů zápisu 

 

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

 

- Mgr. Dalibora Blažka 

- Ing. Edmunda Janische 

 

                                                                                                                                        Hlasování 

 

C. Schválení programu jednání 

 

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

a doplněními: 

 

 

bod č. 125a) Dotace na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže  

na rok 2016 

 

bod č. 125b) Rozpočtová změna č. 208 

 

bod č. 125c) Smlouva o ručení na veřejnou zakázku „Zajištění finančního krytí akcí na silnicích  

II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci projektů programů 

Evropské unie v letech 2016-2022“ 

 

bod č. 125d) Projekt „Přístrojové vybavení KKN a.s. – návazná péče projekt II“ financovaný  

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - schválení přípravy  

a realizace projektu, - schválení závazného finančního příslibu projektu 

 

bod č. 125e) Projekt „Přístrojové vybavení KKN a.s. – návazná péče projekt III“ financovaný  

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - schválení přípravy  

a realizace projektu, - schválení závazného finančního příslibu projektu 

 

bod č. 125f) Projekt "Kompetenční centrum pro 3D, rozšíření 3D laboratoře" Gymnázia Ostrov, 

příspěvkové organizace 

 

bod č. 125g) Projekt "Modernizace chemické laboratoře" Gymnázia Ostrov, příspěvkové 

organizace 

 

bod č. 125h) Projekt "Modernizace vybavení školy" Gymnázia Aš, příspěvkové organizace 

 

bod č. 125i) Projekt "Modernizace žákovských dílen a výuka bez bariér "Školního statku  

a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, příspěvkové organizace 

 

bod č. 125j) Projekt "Vybavení sklářské dílny včetně souvisejících stavebních úprav" Střední 

uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvkové organizace 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_NK.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_VO.html


Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 09.06.2016 

09.06.2016  Strana 9 (celkem 66) 

bod č. 125k) Projekt "Zkvalitnění infrastruktury v logistické škole" Střední školy logistické 

Dalovice, příspěvkové organizace 

bod č. 125l) Rezignace na funkci člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad  

a volba nového člena 

 

bod č. 125m) Projekt Enersol 

 

                                                                                                                                        Hlasování 

 

1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 9.6.2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 205/06/16 
 

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 9.6.2016 

 

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí  

 
Hlasování 

 
2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 14.3.2016 do 9.5.2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 206/06/16 
 

- 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 207/06/16 
 

- 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 208/06/16 
 

- bere na vědomí usnesení z 30. a 31. jednání Výboru pro regionální rozvoj 

 

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

 
Hlasování 

 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_SCHP.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b1.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b2.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b3.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b4.html
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5. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 209/06/16 
 

- bere na vědomí usnesení z 22. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. 184/05/16 – 190/05/16 

 

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

 
Hlasování 

      
6. Zpráva Výboru pro zdravotnictví  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 210/06/16 
 

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

ze dne 25.5.2016 

 

Zodpovídá: MUDr. Oldřich Vastl, předseda Výboru pro zdravotnictví 

 
Hlasování 

 
7. Zpráva Výboru pro sociální věci 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 211/06/16 
 

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

ze dne 4.5.2016 

 

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

 
Hlasování 

 
8. Zpráva Finančního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 212/06/16 
 

- bere na vědomí usnesení z 26. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 

konaného dne 25.05.2016 

 

Zodpovídá: Hozmanová Hana, předseda Finančního výboru 

 
Hlasování 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b5.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b6.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b7.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b8.html
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9. Zpráva Kontrolního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 213/06/16 
 

- bere na vědomí usnesení z 21. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje  

č. 104/06/16 - č. 109/06/16 

 

Zodpovídá: JUDr. Václav Sloup, předseda Kontrolního výboru 

 
Hlasování 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 214/06/16 
 

- bere na vědomí zápis ze 21. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného 

majetku konaného dne 11.05.2016 

 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 
Hlasování 

 
11. Informace o výsledku realizace globálních grantů Karlovarského kraje "Zvyšování kvality  

ve vzdělávání v Karlovarském kraji II", "Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání  

v Karlovarském kraji II", "Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském 

kraji II" a sedmi projektů Technické pomoci v rámci OPVK 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 215/06/16 
 

- souhlasí a schvaluje informaci o výsledku realizace globálního grantu "Zvyšování kvality ve vzdělávání 

v Karlovarském kraji II" 

 

- souhlasí a schvaluje informaci o výsledku realizace globálního grantu "Rovné příležitosti dětí a žáků  

ve vzdělávání v Karlovarském kraji II" 

 

- souhlasí a schvaluje informaci o výsledku realizace globálního grantu "Další vzdělávání pracovníků 

škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II" 

 

- souhlasí a schvaluje informaci o výsledku realizace projektu technické pomoci "Řízení, kontrola, 

monitorování a hodnocení GG OP VK v Karlovarském kraji 1. etapa" 

 

- souhlasí a schvaluje informaci o výsledku realizace projektu technické pomoci "Informovanost  

a publicita GG OP VK v Karlovarském kraji" 

 

- souhlasí a schvaluje informaci o výsledku realizace projektu technické pomoci "Zvýšení absorpční 

kapacity GG OP VK v Karlovarském kraji" 

 

- souhlasí a schvaluje informaci o výsledku realizace projektu technické pomoci "Řízení, kontrola, 

monitorování a hodnocení GG OP VK v Karlovarském kraji 2. etapa" 

 

- souhlasí a schvaluje informaci o výsledku realizace projektu technické pomoci "Řízení, kontrola, 

monitorování a hodnocení globálních grantů OP VK v KK II" 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b9.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b10.html
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- souhlasí a schvaluje informaci o výsledku realizace projektu technické pomoci "Informovanost  

a publicita GG OP VK v Karlovarském kraji II" 

 

- souhlasí a schvaluje informaci o výsledku realizace projektu technické pomoci "Zvýšení absorpční 

kapacity GG OP VK v Karlovarském kraji II" 

 

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

 
Hlasování 

 
12. Seznam projektů, u kterých je plánována realizace a možnost financování v 3. programovacím 

období 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 216/06/16 
 

- bere na vědomí seznam projektů, u kterých je aktuálně plánována realizace a možnost financování  

v 3. programovacím období 

 

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

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

Hlasování 

 

 

13. Projekt č. CZ 1.09/3.2.00/66.01008 Cyklostezka Ohře III (úsek Doubský most - Tašovice  

- Svatošská ulice) – závěrečná zpráva 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 217/06/16 
 

- schvaluje Závěrečnou zprávu projektu „Cyklostezka Ohře III“ 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

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

kraje, příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 
14. Informace o výsledku realizace projektu „Posílení inovací prostřednictvím nové koncepce 

klastrů za podpory nově vznikajících oborů a mezisektorových témat - CluStrat“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 218/06/16 
 

- bere na vědomí informaci o výsledku realizace projektu „Posílení inovací prostřednictvím nové 

koncepce klastrů za podpory nově vznikajících oborů a mezisektorových témat - CluStrat“ 

 

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

organizace 

 
Hlasování 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b11.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b12.html
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15. Informace o výsledku realizace projektu „Územně analytické podklady Karlovarského kraje“  

a závěrečná zpráva o naplnění podmínek jeho udržitelnosti 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 219/06/16 
 

- schvaluje Informaci o výsledku realizace projektu "Územně analytické podklady Karlovarského kraje"  

a závěrečnou zprávu o naplnění podmínek jeho udržitelnosti 

 

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

 
Hlasování 

 
16. Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace, za rok 2015 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 220/06/16 
 

- bere na vědomí Zprávu o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o., za rok 2015 

 

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

organizace 

 
Hlasování 

 
17. Aktualizace Strategie cyklistiky v Karlovarském kraji na období 2016-2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 221/06/16 
 

- schvaluje Aktualizaci Strategie cyklistiky v Karlovarském kraji na období 2016-2020 v předloženém 

znění 

 

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

 
Hlasování 

 
18. Informace o výsledku realizace projektu "eGovernment v obcích" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 222/06/16 
 

- schvaluje informaci o výsledku realizace projektu eGovernment v obcích 

 

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

 
Hlasování 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b15.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b16.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b17.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b18.html


Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 09.06.2016 

09.06.2016  Strana 14 (celkem 66) 

19. Informace o výsledku realizace projektu Cyklostezka Ohře úsek Cheb - Waldsassen 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 223/06/16 
 

- schvaluje informaci o výsledku realizace projektu "Cyklostezka Ohře úsek Cheb - Waldsassen" 

 

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

 
Hlasování 

 
20. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 224/06/16 
 

- schvaluje poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje pro město Jáchymov ve výši 

200.000,-- Kč; obec Vojkovice ve výši 200.000,-- Kč; obec Stráž nad Ohří ve výši 200.000,-- Kč; obec 

Velichov ve výši 47.000,-- Kč; město Hroznětín ve výši 187.000,-- Kč; Dobrovolný svazek měst a obcí 

Kraslicka ve výši 200.000,-- Kč; město Cheb ve výši 187.000,-- Kč; město Loket ve výši 199.000,-- Kč; 

obec Šabina ve výši 379.000,-- Kč; MAS Kraj živých vod, z.s., ve výši 108.000,-- Kč; město Bečov  

nad Teplou ve výši 180.000,-- Kč; Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu venkova ve výši  

120.000,-- Kč; město Žlutice ve výši 150.000,-- Kč 

 

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

 
Hlasování 

 
21. Soutěž Vesnice roku 2016 - krajské kolo 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 225/06/16 
 

- schvaluje poskytnutí a rozdělení odměn pro jednotlivá ocenění dle návrhu 

 

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

 
Hlasování 

 
22. Změna názvu projektu „Cyklostezka Ohře V. – úsek Cheb – státní hranice s Německem“  

na nový název projektu „Zážitek v přírodě – Cyklostezka Ohře“, dále  Smlouva o spolupráci 

Karlovarského kraje, města Cheb a obce Pomezí nad Ohří na přípravě a realizaci tohoto projektu  

a Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci úseku  

II. tohoto projektu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 226/06/16 
 

- schvaluje změnu svého usnesení č. ZK 456/12/15 schváleného na jednání Zastupitelstva Karlovarského 

kraje dne 3.12.2015, a to tak že dosavadní název projektu "Cyklostezka Ohře V. - úsek Cheb - státní 

hranice s Německem" se mění a jeho nový název zní "Zážitek v přírodě - Cyklostezka Ohře". V ostatním 

zůstává toto usnesení beze změny. 

 

- schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci Karlovarského kraje, města Cheb a obce Pomezí nad Ohří  

na přípravě a realizaci projektu "Zážitek v přírodě - Cyklostezka Ohře" v rámci Programu přeshraniční 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b19.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b20.html
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spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020 

 

- schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje  

na realizaci úseku II. Pomezí nad Ohří - Cheb, Sídliště Skalka, v rámci projektu "Zážitek v přírodě  

- Cyklostezka Ohře" předkládaného do Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát 

Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020 

 

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

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

kraje, příspěvková organizace 

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

ruchu 

 
Hlasování 

 
23. Společné prohlášení k financování regionální politiky EU po roce 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 227/06/16 
 

- schvaluje společné prohlášení Silná obnovená regionální politika pro všechny regiony po roce 2020 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů 

 
Hlasování 

 
24. Poskytnutí finančního daru společnosti Tempo Team Prague s.r.o. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 228/06/16 
 

- souhlasí s poskytnutím finančního daru společnosti Tempo Team Prague s.r.o., na konání ½ Maratonu 

Karlovy Vary ve výši 500.000,-- Kč 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů 

 
Hlasování 

 
25. Postup ve věci  platebního výměru k projektu reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00124 „Personální audit 

Krajského úřadu Karlovarského kraje“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 229/06/16 
 

- bere na vědomí - informaci o doručeném platebním výměru k projektu reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00124 

"Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje“, č.j. 280079/16/2400-31471-402240 

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

kroků souvisejících s podáním žádosti včetně úhrady správních poplatků 

- informaci o podání odvolání proti platebnímu výměru 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b22.html
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Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
26. Žádost obce Otovice, IČO 00573272, se sídlem Hroznětínská 130, 362 32 Otovice, o prominutí 

odvodu a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 230/06/16 
 

- schvaluje prominout odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 70 % z částky 75.000,-- Kč,  

tj. 52.500,-- Kč, obci Otovice, IČO 00573272, se sídlem Hroznětínská 130, 362 32 Otovice 

 

- schvaluje prominout penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 70 %  

z částky 2.824,-- Kč, tj. 1.976,80 Kč, obci Otovice, IČO 00573272, se sídlem Hroznětínská 130,  

362 32 Otovice 

 

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního  

a právního  

 
Hlasování 

 
27. Žádost Integrované střední školy Cheb, IČO 00077461, sídlem Obrněné brigády 2258/6, Cheb, 

PSČ 350 02, o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 231/06/16 
 

- schvaluje prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 50 %  

z částky 4.801,-- Kč, tj. 2.401,-- Kč, Integrované střední škole Cheb, IČO 00077461, sídlem Obrněné 

brigády 2258/6, Cheb, PSČ 350 02 

 

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního  

a právního  

 
Hlasování 

 
28. Žádost Základní školy Sokolov, IČO 69978751, se sídlem Rokycanova 258, Sokolov, PSČ 256 01, 

o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 232/06/16 
 

 

- schvaluje prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 40 %  

z částky 81.263,-- Kč, tj. 32.506,-- Kč, Základní škole Sokolov, IČO 69978751, se sídlem  

Rokycanova 258, Sokolov, PSČ 256 01 

 

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního  

a právního  

 
Hlasování 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b25.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b26.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b27.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b28.html


Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 09.06.2016 

09.06.2016  Strana 17 (celkem 66) 

29. Vyjádření podpory návrhu zákonodárné iniciativy Pardubického kraje - návrh změny zákona  

č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 233/06/16 
 

- schvaluje návrh na podporu zákonodárné iniciativy Pardubického kraje ve věci návrhu změny zákona  

č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů 

 

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního  

a právního  

 
Hlasování 

 
30. Návrh na rozdělení investiční a neinvestiční dotace kraje na výdaje jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 234/06/16 
 

- schvaluje poskytnutí investiční a neinvestiční dotace kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných 

hasičů vybraných měst a obcí Karlovarského kraje dle přílohy a schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv 

 

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

 
Hlasování 

 
31. Roční zpráva o stavu požární ochrany Karlovarského kraje za rok 2015 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 235/06/16 
 

- projednalo a bere na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Karlovarského kraje za rok 2015 

 

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

 
Hlasování 

 
32. Smlouva o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné 

služby  - Karlovarská krajská nemocnice a.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 236/06/16 
 

- bere na vědomí návrh na stanovení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění 

lůžkové a ambulantní péče Karlovarské krajské nemocnici a.s., na rok 2016 

 

- stanovuje výši vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby za zajištění lůžkové a ambulantní péče 

Karlovarské krajské nemocnici a.s., na rok 2016, ve výši 21.722.491,-- Kč 

 

- schvaluje smlouvu mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., o závazku 

veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby 

 

- bere na vědomí návrh pověřovacího aktu k plnění závazku veřejné služby pro Karlovarskou krajskou 

nemocnici a.s., dle návrhu 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b29.html
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- schvaluje pověřovací akt k plnění závazku veřejné služby pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.,  

dle návrhu 

 

Zodpovídá: Jakub Pánik, náměstek hejtmana 

 

Hlasování 

 
33. Smlouva o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné 

služby  - NEMOS PLUS s.r.o. – nemocnice Ostrov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 237/06/16 
 

- bere na vědomí návrh na stanovení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění 

lůžkové a ambulantní péče NEMOS PLUS s.r.o. – nemocnici Ostrov pro rok 2016 

 

- schvaluje stanovení výše vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby za zajištění lůžkové  

a ambulantní péče pro NEMOS PLUS s.r.o. - nemocnici Ostrov pro rok 2016 ve výši 6.319.973,-- Kč 

 

- schvaluje smlouvu mezi Karlovarským krajem a NEMOS PLUS s.r.o., o závazku veřejné služby  

a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby 

 

- bere na vědomí návrh pověřovacího aktu k plnění závazku veřejné služby pro NEMOS PLUS s.r.o.,  

dle návrhu 

 

- schvaluje pověřovací akt k plnění závazku veřejné služby pro NEMOS PLUS s.r.o., dle návrhu 

 

Zodpovídá: Jakub Pánik, náměstek hejtmana 

 
Hlasování 

 
34. Smlouva o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné 

služby  - NEMOS SOKOLOV s.r.o. – nemocnice Sokolov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 238/06/16 
 

- bere na vědomí návrh na stanovení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění 

lůžkové a ambulantní péče NEMOS SOKOLOV s.r.o. – nemocnici Sokolov pro rok 2016 

 

- schvaluje stanovení výše vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby za zajištění lůžkové  

a ambulantní péče pro NEMOS SOKOLOV s.r.o. - nemocnici Sokolov pro rok 2016 ve výši  

4.160.790 Kč,-- Kč 

 

- schvaluje smlouvu mezi Karlovarským krajem a NEMOS SOKOLOV s.r.o., o závazku veřejné služby  

a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby 

 

- bere na vědomí návrh pověřovacího aktu k plnění závazku veřejné služby pro NEMOS SOKOLOV 

s.r.o., dle návrhu 

 

- schvaluje pověřovací akt k plnění závazku veřejné služby pro NEMOS SOKOLOV s.r.o., dle návrhu 

 

Zodpovídá: Jakub Pánik, náměstek hejtmana 

 
Hlasování 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b32.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b33.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b34.html
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35. Dofinancování sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 239/06/16 
 

- schvaluje dofinancování sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2016 ve výši 14.600.000,-- Kč 

 

Termín kontroly: 13.10.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  

 
Hlasování 

 
36. Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2015 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 240/06/16 
 

- schvaluje závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2015, a to v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 

písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bez výhrad 

 

- schvaluje výsledek rozpočtového hospodaření Karlovarského kraje za rok 2015 takto: 

 Příjmy po konsolidaci (tab. č. 1, řádek 18, sl. 5) 6 284 452 477,87 Kč 

 Výdaje po konsolidaci (tab. č. 1, řádek 23, sl. 5) 6 345 410 901,94 Kč 

 Saldo příjmů a výdajů (tab. č. 1, řádek 24, sl. 5)     - 60 958 424,07 Kč 

 Finanční prostředky k použití (tab. č. 1, řádek 25)     834 865 657,76 Kč 

 Z toho:  

 Vázané finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 26)    619 791 583,71 Kč 

 Volné finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 136)    215 074 074,05 Kč 

 

- schvaluje použití nevyčerpaných vázaných finančních prostředků ve výši 619 791 583,71 Kč v souladu  

s jejich účelem dle tabulky č. 1, řádek 27 až 135 

 

- schvaluje rozdělení volných finančních prostředků ve výši 215 074 074,05 Kč dle tabulky č. 2 

 

- schvaluje účetní závěrku Karlovarského kraje za rok 2015 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
37. Rozpočtové změny č. 112, 113, 134 - 136, 163 - 168, 186 -194 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 241/06/16 
 

- schvaluje 

 

Rozpočtovou změnu č. 112/2016 

- zapojení financování zvláštního účtu projektu Nestůj a pojď OP LZZ 1. ve výši 262.787,77 Kč (zůstatek 

2015) do Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje k vypořádání vratky nevyčerpaných 

prostředků na základě schválené závěrečné monitorovací zprávy a k vypořádání finančních vztahů  

s partnery projektu Karlovarského kraje Systematický projekt podpory mladých lidí a trhu práce  

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b35.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b36.html
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v Karlovarském kraji Nestůj a pojď (OP LZZ 1.) schváleného k realizaci a financování v rámci 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 2 - Aktivní politiky trhu práce, oblast 

podpory 2.1 - OP LZZ Posílení aktivních politik zaměstnanosti 

 

Rozpočtovou změnu č. 113/2016   

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

do rozpočtu Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2016 ve výši  

7.297.605,-- Kč. Jedná se o daň z přidané hodnoty jako vyměřená daňová povinnost za prosinec 2015, 

která byla uhrazena finančnímu úřadu v lednu 2016. 

 

Rozpočtovou změnu č. 134/2016 

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

do výdajů roku 2016 ve výši 4.000.000,-- Kč na zajištění úhrad případných právních služeb za řešení 

sankcí v souvislosti s projekty spolufinancovanými z fondů EU 

 

Rozpočtovou změnu č. 135/2016 

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

do výdajů roku 2016 ve výši 333.821,-- Kč. Jedná se o příjem za prodej pozemku, který bude použit  

pro Letiště Karlovy Vary, s.r.o., na případné vícepráce při financování výstavby hasičské zbrojnice. 

 

Rozpočtovou změnu č. 136/2016 

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

do výdajů roku 2016 ve výši 15.000.000,-- Kč. Jedná se o zajištění finančních prostředků na stabilizaci 

interních oddělení nemocnic v Karlovarském kraji. Financování bylo schváleno usnesením č. ZK 71/02/16 

ze dne 25.2.2016. 

 

Rozpočtovou změnu č. 163/2016 

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

do rozpočtu Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje na rok 2016 ve výši  

9.000.000,-- Kč. Jedná se o finanční prostředky získané prodejem bývalého areálu Domov pro osoby  

se zdravotním postižením Luby. Finanční prostředky budou použity na zajištění financování závazků  

v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním se Statutárním městem Karlovy Vary. 

 

Rozpočtovou změnu č.164/2016 

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

do rozpočtu Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 1.300.000,-- Kč  

na odstupné 

 

Rozpočtovou změnu č.165/2016 

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

do rozpočtu Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 430.600,-- Kč  

na projekt na administraci energetické služby Energy Performance Contracting 

 

Rozpočtovou změnu č.166/2016 

- rozpočtu Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 400.000,-- Kč  

na opravu dlažby a schodiště budovy C – II. etapa 

 

Rozpočtovou změnu č.167/2016 

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

do rozpočtu Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 640.000,-- Kč  

na zahajovací fázi přípravy a realizace projektu Destinační agentury 

 

Rozpočtovou změnu č.168/2016 

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

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

finančních prostředků na úhradu druhé části splátky  určené  v souhrnu Karlovarské krajské nemocnici 
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a.s., NEMOS Sokolov s.r.o. – nemocnici Sokolov, NEMOS PLUS s.r.o. – nemocnici Ostrov,  

a to na stabilizaci interních oddělení nemocnic na území  Karlovarského kraje 

 

Rozpočtovou změnu č. 186/2016    

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

do rozpočtu Odboru legislativního a právního Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši  

2.000.000,-- Kč na úhradu externích právních služeb veřejné soutěže o poskytnutí právních služeb  

v souvislosti s projekty spolufinancovanými z fondů Evropské unie 

 

Rozpočtovou změnu č. 187/2016 

- zapojení nevyčerpaného zůstatku sociálního fondu z roku 2015 ve výši 645.330,59 Kč do Odboru 

kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu akcí hrazených ze sociálního 

fondu na položku nákup ostatních služeb 

 

Rozpočtovou změnu č. 188/2016 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 437.764,10 Kč formou vzájemného provedení 

zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a Autobusy Karlovy Vary a.s. 

 

Rozpočtovou změnu č. 189/2016 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 536.179,20 Kč formou vzájemného provedení 

zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a Autobusy Karlovy Vary a.s. 

 

Rozpočtovou změnu č. 190/2016 

- přesun rozpočtových prostředků z kapitoly Příspěvky cizím subjektům do Odboru kancelář hejtmana  

a vnějších vztahů Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 510.000,-- Kč. Jedná se  

o prostředky určené na zajištění úhrady nákladů spojených s návštěvou prezidenta ČR Miloše Zemana  

v Karlovarském kraji v termínu 7. – 9.3.2016. 

 

Rozpočtovou změnu č. 191/2016 

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

do rozpočtu Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši 

17.000.000,-- Kč, a to pro obec Vintířov ve výši 1.000 000,-- Kč na obnovu požární techniky jednotce 

dobrovolných hasičů jmenované obce. Dále ve výši 16.000.000,-- Kč na pořízení 16 dopravních 

automobilů, věcného vybavení a na obnovu požární techniky pro jednotky sborů dobrovolných hasičů 

vybraných obcí Karlovarského kraje. 

 

Rozpočtovou změnu č. 192/2016 

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

v celkové výši 17.203.254,-- Kč do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje  

k uhrazení závazku veřejné služby v oblasti zdravotnictví pro Karlovarskou krajskou nemocnici, a.s.,  

ve výši 11.722.491,-- Kč, NEMOS PLUS s.r.o., ve výši 1.319.973,-- Kč a pro NEMOS SOKOLOV s.r.o., 

ve výši 4.160.790,-- Kč za zajištění lůžkové a ambulantní péče 

 

Rozpočtovou změnu č. 193/2016 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 319.777,-- Kč v rámci rozpočtu Odboru životního prostředí  

a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje z rezervní položky provozní náklady projektů EU  

na příspěvky cizím subjektům na Likvidaci invazivních druhů rostlin v Karlovarském kraji     

 

Rozpočtovou změnu č. 194/2016 

- přesun z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji ve výši ± 6.000.000,-- Kč  

do rezervy Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje 

- přesun z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji do rozpočtu odboru 

sociálních věcí - příspěvky cizím subjektům ve výši ± 5.000.000,-- Kč. Jedná se o vrácení finančních 

prostředků zpět do rozpočtu odborů, odkud byly dle usnesení č. RK 8/01/16 ze dne 4.1.2016 zapůjčeny. 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
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Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
38. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitimní účetní závěrce Karlovarského kraje  

k 31.3.2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 242/06/16 
 

- bere na vědomí informace o plnění a čerpání rozpočtu a o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje 

k 31.3.2016 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
39. Změna finančního krytí projektů se schváleným závazným příslibem financování v rámci 

programovacího období 2014 – 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 243/06/16 
 

- schvaluje změnu finančního krytí projektů se schváleným závazným příslibem financování v rámci 

programovacího období 2014 – 2020, dle návrhu 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
40. Postup ve věci doručených rozhodnutí o odvolání proti platebním výměrům u projektu  

reg. č. CZ.1.09/1.3.00/10.00163 Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 244/06/16 
 

- bere na vědomí informaci o doručených rozhodnutích Úřadu regionální rady regionu soudržnosti 

Severozápad o částečném vyhovění odvolání proti platebním výměrům k projektu  

reg. č. CZ.1.09/1.3.00/10.00163 Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov 

- informaci o podaných odvoláních proti doručeným rozhodnutím 

 

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

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
41. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 245/06/16 
 

- bere na vědomí Informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2016 až 168/2016 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b37.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b38.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b39.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b40.html
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Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
42. Aktualizovaný předpis Zastupitelstva Karlovarského kraje dle platného organizačního řádu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 246/06/16 
 

- schvaluje Pravidla pro schvalování účetních závěrek Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
43. Závěrečná zpráva k závazku veřejné služby v oblasti údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví 

Karlovarského kraje za rok 2015 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 247/06/16 
 

- schvaluje předloženou Závěrečnou zprávu k závazku veřejné služby v oblasti údržby silnic II. a III. třídy 

ve vlastnictví Karlovarského kraje za rok 2015 

 

- schvaluje přidělení přiměřeného zisku společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.,  

IČO 26402068, se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197, dle smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby  

za závazek veřejné služby ve výši vypočtené v předložené závěrečné zprávě 

 

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

 
Hlasování 

 
44. Informace o výsledku realizace projektů „II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“, „II/221 

Modernizace silniční sítě Hroznětín“ a „II/221 Modernizace silnice Merklín – Pstruží, II. etapa“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 248/06/16 
 

- schvaluje Informaci o výsledku realizace projektu „II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“ 

 

- schvaluje Informaci o výsledku realizace projektu „II/221 Modernizace silniční sítě Hroznětín“ 

 

- schvaluje Informaci o výsledku realizace projektu „II/221 Modernizace silnice Merklín – Pstruží,  

II. etapa“ 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b41.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b42.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b43.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b44.html
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45. Projekt „Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nástavba plicního oddělení na lůžkovém 

pavilonu". Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Karlovy Vary 

Karlovarskému kraji v roce 2016. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 249/06/16 
 

- bere na vědomí informaci o aktuálním stavu projektu "Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nástavba 

plicního oddělení na lůžkovém pavilonu" 

 

- schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Karlovy Vary 

Karlovarskému kraji v roce 2016 na spolufinancování přípravy a realizace výstavby objektu dle projektu 

„Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilonu“  

mezi Karlovarským krajem a Statutárním městem Karlovy Vary ve výši 5.000.000,-- Kč 

 

- pověřuje podpisem veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Karlovy 

Vary Karlovarskému kraji v roce 2016 na spolufinancování přípravy a realizace výstavby objektu  

dle projektu „Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilonu“ 

mezi Karlovarským krajem a Statutárním městem Karlovy Vary ve výši 5.000.000,-- Kč hejtmana 

Karlovarského kraje, JUDr. Martina Havla 

 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví  

 
Hlasování 

 
46. Projekt „Nemocnice Sokolov – rekonstrukce 3. n. p. pavilonu E“ – schválení přípravy a realizace 

projektu financovaného z dotačního titulu Ministerstva zdravotnictví ČR pro podporu rozvoje  

a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 250/06/16 
 

- bere na vědomí informaci o projektu „Nemocnice Sokolov – rekonstrukce 3. n. p. pavilonu E“ 

financovaného z dotačního titulu Ministerstva zdravotnictví ČR pro podporu rozvoje a obnovy materiálně 

technické základny regionálního zdravotnictví 

 

- schvaluje financování projektu „Nemocnice Sokolov – rekonstrukce 3. n. p. pavilonu E“ z dotačního 

titulu Ministerstva zdravotnictví ČR pro podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny 

regionálního zdravotnictví 

 

- schvaluje variantu spolufinancování podílu Karlovarského kraje z rozpočtu odboru investic a grantových 

schémat pro rok 2016 v minimální výši 7.086.311,81 Kč (aktualizovaná výše dle rozpočtu přepočítaného 

na rok 2016) z finančních prostředků uspořených výběrovým řízením na akci Nemocnice Sokolov pavilon 

B – Chirurgie 

 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví  

Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat  

 
Hlasování 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b45.html
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47. Projekt „Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné 

služby Karlovarského kraje“ financovaný v rámci 27. výzvy Integrovaného regionálního operačního 

programu, prioritní osa 1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.3.  

- Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 251/06/16 
 

- bere na vědomí informace o projektu „Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ 

 

- schvaluje předběžný záměr financování projektu k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

projektu „Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje“ ve výši max. 9.838.023,-- Kč vč. DPH, tzn. 100 % předpokládaných celkových 

uznatelných výdajů projektu 

 

- schvaluje předběžný záměr vlastního spolufinancování projektu „Modernizace a rozšíření vzdělávacích 

a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ ve výši max. 983.802,-- Kč 

vč. DPH, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

- souhlasí se zařazením projektu „Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského 

kraje 

 

- schvaluje závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

projektu „Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje“ ve výši max. 9.838.023,-- Kč vč. DPH, tzn. 100 % celkových uznatelných výdajů 

projektu 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování projektu „Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových 

středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ ve výši max. 983.802,-- Kč vč. DPH,  

tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

- schvaluje financování projektu „Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ ve výši max. 230.000,-- Kč vč. DPH, tzn. 100 % 

celkových neuznatelných výdajů projektu 

 

- schvaluje pověřit hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádosti o dotaci pro projekt „Modernizace  

a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ 

podávaného v rámci 27. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa  

1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.3. - Zvýšení připravenosti k řešení  

a řízení rizik a katastrof 

 

Zodpovídá: Jakub Pánik, náměstek hejtmana 

 
Hlasování 

 
48. Projekt „Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje  

v Ostrově“ financovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, - schválení 

přípravy a realizace projektu - schválení závazného finančního příslibu projektu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 252/06/16 
 

- bere na vědomí informace o projektu „Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje v Ostrově“ 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b47.html


Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 09.06.2016 

09.06.2016  Strana 26 (celkem 66) 

 

- schvaluje závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

projektu „Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Ostrově“  

v rámci výzvy Stanice Integrovaného záchranného systému Integrovaného regionálního operačního 

programu, ve výši max. 12.108.819,25 Kč vč. DPH, tzn. 100 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování projektu „Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné 

služby Karlovarského kraje v Ostrově“ v rámci výzvy Stanice Integrovaného záchranného systému 

Integrovaného regionálního operačního programu ve výši max. 1.210.881,92 Kč vč. DPH, tzn. 10 % 

celkových uznatelných výdajů projektu 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádosti o dotaci pro projekt „Výstavba výjezdové 

základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Ostrově“ podávaného v rámci výzvy 

Stanice Integrovaného záchranného systému Integrovaného regionálního operačního programu 

 

Termín kontroly: červen 2017 
 

Zodpovídá: Jakub Pánik, náměstek hejtmana 

 
Hlasování 

 
49. Příprava zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku „Nová budova hospicové péče 

Rehos Nejdek" - Schválení odůvodnění významné veřejné zakázky - Schválení formy zadávacího 

řízení, hodnotících kritérií a jejich vah - Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 

a členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 253/06/16 
 

- schvaluje odůvodnění významné veřejné zakázky "Nová budova hospicové péče Rehos Nejdek" 

 

Zodpovídá: Pokorná Olga, DiS., ředitelka příspěvkové organizace Zařízení následné rehabilitační  

a hospicové péče 

 
Hlasování 

 
50. Program „Podpora specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře  

v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost v Karlovarském 

kraji“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 254/06/16 
 

- schvaluje Program „Podpora specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře  

v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost v Karlovarském kraji“ 

 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví  

 
Hlasování 

 
51. Generel nemocnice Karlovy Vary 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 255/06/16 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b48.html
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- bere na vědomí a ukládá odboru investic a grantových schémat: 

- rozpracování studie varianty dokončení areálu nemocnice Karlovy Vary, jejíž součástí budou: 

a) Výstavba parkovacího domu 

b) Výstavba nového objektu střední zdravotnické školy a VOŠ zdravotnické  

c) Demolice nevyužívaných objektů v areálu nemocnice (objekt M - bývalé dětské a ORL oddělení,                      

objekt L - infekční oddělení, objekt K – plicní oddělení, objekt F - ředitelství nemocnice, objektu                   

patologie)  

d) Výstavba nového pavilonu G  

e) Rekonstrukce objektu N – dvojvilky u vchodu na ubytovací účely zdrav. personálu 

 

- ve spolupráci s vedením Karlovarské krajské nemocnice rozpracovat výše uvedenou variantu dostavby 

areálu nemocnice do fáze projektového záměru  a předložilo Radě Karlovarského kraje finanční a časový 

harmonogram akce v termínu do 31.3.2017 

 

Zodpovídá: Jakub Pánik, náměstek hejtmana 

 
Hlasování 

 
52. Informace o výsledku realizace projektu "Jednotná úroveň informačního operačního řízení  

a modernizace technologie pro příjem TV" financovaného v rámci Integrovaného operačního 

programu, prioritní osy 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4. 

– Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 256/06/16 
 

- schvaluje informaci o výsledku realizace projektu “Jednotná úroveň informačního operačního řízení  

a modernizace technologie pro příjem TV“ financovaného v rámci Integrovaného operačního program, 

prioritní osy 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4. – Služby v oblasti 

bezpečnosti, prevence a řešení 

 

Zodpovídá: Jakub Pánik, náměstek hejtmana 

 
Hlasování 

 
53. Informace o výsledku realizace projektu "Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie  

a radioterapie v nemocnici Cheb - lineární urychlovač" financovaného v rámci 68. výzvy 

Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013, prioritní osa 1  

– Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 – Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 257/06/16 
 

- schvaluje informaci o výsledku realizace projektu "Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie  

a radioterapie v nemocnici Cheb - lineární urychlovač" financovaného v rámci 68. výzvy Regionálního 

operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007- 2013, prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj 

měst, oblast podpory 1.3 – Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 

 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví  

 
Hlasování 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b51.html
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54. Informace o výsledku realizace projektu "Přístrojové vybavení pro iktové centrum KKN a.s." 

financovaného v rámci 13. výzvy Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 – Zvýšení 

kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 258/06/16 
 

- schvaluje informaci o výsledku realizace projektu "Přístrojové vybavení pro iktové centrum KKN a.s." 

financovaného v rámci 13. výzvy Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 – Zvýšení kvality  

a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví 

 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví  

 
Hlasování 

 
55. Informace o výsledku realizace projektu "Zateplení budovy B a E v Nemocnici Sokolov" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 259/06/16 
 

- schvaluje informaci o výsledku realizace projektu "Zateplení budovy B a E v Nemocnici Sokolov" 

 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví  

 

 
56. Informace o výsledku realizace projektu "Zateplení budovy C v Nemocnici Cheb" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 260/06/16 
 

- schvaluje informaci o výsledku realizace projektu "Zateplení budovy C v Nemocnici Cheb" 

 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví  

 

 
57. Informace o výsledku realizace projektu "Zateplení budovy č. 50 a č. 4 v Nemocnici Karlovy 

Vary" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 261/06/16 
 

- schvaluje informaci o výsledku realizace projektu "Zateplení budovy č. 50 a č. 4 v Nemocnici Karlovy 

Vary" 

 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví  

 

 
58. Informace o výsledku realizace projektu "Zvýšení akceschopnosti Zdravotnické záchranné 

služby Karlovarského kraje" financovaného v rámci 23. výzvy Integrovaného operačního 

programu, prioritní osa 6.3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4  

– Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 262/06/16 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b54.html
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- schvaluje informaci o výsledku realizace projektu "Zvýšení akceschopnosti Zdravotnické záchranné 

služby Karlovarského kraje" financovaného v rámci 23. výzvy Integrovaného operačního programu, 

prioritní osa 6.3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 – Služby v oblasti 

bezpečnosti, prevence a řešení rizik 

 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví  

 
Hlasování 

 
59. Tisková oprava usnesení č. ZK 145/04/16 ze dne 7.4.2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 263/06/16 
 

- schvaluje tiskovou opravu usnesení č. ZK 145/04/16 ze dne 7.4.2016, a to tak, že se v textu mění  

č. dodatku 14 ke zřizovací listině na č. dodatku 15 

 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví  

 
Hlasování 

 
60. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci Asociace nevládních neziskových 

aktivit Karlovarského kraje, z.s.  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 264/06/16 
 

- schvaluje poskytnutí dotace z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací Asociaci nevládních 

neziskových aktivit Karlovarského kraje, z.s., se sídlem Závodní 353/88, 360 05 Karlovy Vary, pro rok 

2016, ve výši 300.000,-- Kč 

 

- schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací  

mezi Karlovarským krajem a Asociací nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, z.s., se sídlem 

Závodní 353/88, 360 05 Karlovy Vary, pro rok 2016, ve výši 300.000,-- Kč 

 

- pověřuje Bc. Miloslava Čermáka podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu  

na podporu nestátních neziskových organizací s Asociací nevládních neziskových aktivit Karlovarského 

kraje, z.s.,  se sídlem Závodní 353/88, 360 05 Karlovy Vary 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  

 
Hlasování 

 
61. Projekt Karlovarského kraje "Podpora vybraných služeb sociální prevence" - změna 

harmonogramu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 265/06/16 
 

- bere na vědomí, že usnesením č. ZK 406/10/15 bylo schváleno podání žádosti o dotaci na projekt 

"Podpora vybraných služeb sociální prevence" do výzvy č. 03_15_005 v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b55-58.html
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- bere na vědomí, že došlo ke změně časového harmonogramu v zahájení realizace projektu "Podpora 

vybraných služeb sociální prevence" usnesením č. ZK 517/12/15 ze dne 3.12.2015 z července 2016 na 

leden 2017 

 

- schvaluje změnu časového harmonogramu projektu "Podpora vybraných služeb sociální prevence" tak, 

že se posunuje zahájení realizace projektu z ledna 2017 na listopad 2016 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  

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

kraje, příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 
62. Schválení úpravy závazného příslibu finančního krytí a předfinancování projektu 

„Rekonstrukce objektu Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace  

- I. etapa“  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 266/06/16 
 

- bere na vědomí, že usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 97/04/15 ze dne 7.4.2015 bylo 

schváleno podání žádosti o poskytnutí dotace do programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR  

113 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny zařízení sociálních služeb na „Rekonstrukci 

objektu Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace, I. etapa“, s plánovaným 

rozpočtem akce v celkové výši 42.000.000,-- Kč, včetně vlastního podílu žadatele (25 % z celkových 

způsobilých výdajů projektu, tj. 10.500.000,-- Kč) 

 

- schvaluje úpravu závazného příslibu finančního krytí a to z částky 42.000.000,-- Kč včetně vlastního 

podílu žadatele (25 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 10.500.000,-- Kč) na částku 

42.000.000,-- Kč finančního krytí a předfinancování (včetně podílu žadatele ve výši 15.469.792,-- Kč)  

na investiční akci „Rekonstrukce objektu Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková 

organizace - I. etapa“ 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  

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

kraje, příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 
63. Schválení úpravy závazného příslibu finančního krytí a předfinancování projektu 

„Rekonstrukce objektu Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace  

- II. a III. etapa“  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 267/06/16 
 

- bere na vědomí, že usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 476/12/15 ze dne 3.12.2015 

bylo schváleno podání žádost o poskytnutí dotace do programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 

113 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny zařízení sociálních služeb na „Rekonstrukci 

objektu Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace II. a III. etapa“, s plánovaným 

rozpočtem akce v celkové výši 151.300.000,-- Kč, včetně vlastního podílu žadatele (25 % z celkových 

nákladů projektu, tj. 37.825.000,-- Kč) 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b61.html
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- schvaluje s úpravou závazného příslibu finančního krytí a to z částky 151.300.000,-- Kč včetně vlastního 

podílu žadatele (25 % z celkových nákladů projektu, tj. 37.825.000,-- Kč) na částku 78.000.000,-- Kč 

finančního krytí a předfinancování (včetně podílu žadatele ve výši 28.000.000,-- Kč) na investiční akci 

„Rekonstrukce objektu Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace 

- II. a III. etapa“ 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  

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

kraje, příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 
64. Program pro poskytování dotací v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 268/06/16 
 

- schvaluje Program pro poskytování dotací v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  

 

 
Hlasování 

 
65. Informace o výsledku realizace Individuálního projektu Karlovarského kraje „Služby sociální 

prevence v Karlovarském kraji“, registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00080 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 269/06/16 
 

- bere na vědomí povinnost zajistit udržitelnost individuálního projektu „Služby sociální prevence  

v Karlovarském kraji“ dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPLZZ-ZS824-91/2014 po dobu 24 měsíců 

od ukončení projektu 

 

- schvaluje Informaci o výsledku Individuálního projektu Karlovarského kraje „Služby sociální prevence 

v Karlovarském kraji“ 

 

- bere na vědomí dokument „Evaluační zpráva o poskytování sociálních služeb v rámci projektu „Služby 

sociální prevence v Karlovarském kraji“ 

 

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

kraje, příspěvková organizace 

Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  

 
Hlasování 

 
66. Informace o výsledku realizace Individuálního projektu Karlovarského kraje „V Karlovarském 

kraji společně plánujeme sociální služby II“, registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/A9.00015 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 270/06/16 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b63.html
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- schvaluje Informaci o výsledku Individuálního projektu Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji 

společně plánujeme sociální služby II“ 

 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  

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

kraje, příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 
67. Půjčka z Fondu budoucnosti k překlenutí časového nesouladu mezi poskytnutím dofinancování 

sociálních služeb a vrácením poměrné části dotace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 271/06/16 
 

- schvaluje půjčku z Fondu budoucnosti k překlenutí časového nesouladu mezi poskytnutím 

dofinancování sociálních služeb a vrácením poměrné části dotace ve výši 8.525.000,-- Kč 

 

Termín kontroly: 13.10.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  

 
Hlasování 

 
68. Vyhlášení dotačního programu "Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v Karlovarském 

kraji" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 272/06/16 
 

- schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem a Českým olympijským výborem  

(IČO 48546607) na dar ve výši 2.598.475,-- Kč za účelem podpory sportovní činnosti dětí a mládeže  

v Karlovarském kraji, dle návrhu 

 

- schvaluje vyhlášení dotačního programu "Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v Karlovarském 

kraji" pro rok 2016, dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit darovací smlouvu k podpisu 

JUDr. Martinu Havlovi, hejtmanu Karlovarského kraje, a realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto 

usnesení 

 

Termín kontroly: 13.10.2016 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 
Hlasování 

 
69. Poskytnutí individuálních dotací subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje  

na rok 2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 273/06/16 
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- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje FK Baník Sokolov, a.s.,  

ve výši 330.000,-- Kč v režimu de minimis na podporu profesionálního fotbalu FK Baník Sokolov, a.s., 

pro rok 2016 

 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci 

Městský dům kultury Sokolov ve výši 70.000,-- Kč na uspořádání akce "Sokolov v teniskách  

a Sokolovský ¼ maraton" 

 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje spolku "SAT sport a tanec"  

ve výši 50.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na "Beijing International Teenager 

Art Week - International Band Festival 2016" v Pekingu 

 

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

ve výši 330.000,-- Kč s FK Baník Sokolov, a.s. (IČO 26407833), v režimu de minimis dle návrhu 

 

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

ve výši 70.000,-- Kč s příspěvkovou organizací Městský dům kultury Sokolov (IČO 00377678) dle návrhu 

 

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

ve výši 50.000,-- Kč se spolkem "SAT sport a tanec" (IČO 22835288) dle návrhu 

 

- 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 schválené dotace a realizovat veškeré úkoly vyplývající  

z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 
Hlasování 

 
70. Program pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 274/06/16 
 

- schvaluje Program pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže dle návrhu s účinností dnem jeho schválení  

dle návrhu 

 

- ukládá předložit program k podpisu JUDr. Martinu Havlovi, hejtmanu Karlovarského kraje, a realizovat 

veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 
Hlasování 
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71. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 275/06/16 
 

- bere na vědomí rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2016 

 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 
Hlasování 

 
72. Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 276/06/16 
 

- schvaluje Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury,  

dle návrhu, s účinností ode dne jeho schválení 

 

- ruší Stipendijní program Karlovarského kraje dnem nabytí účinnosti nového Stipendijního (dotačního) 

programu Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit program k podpisu  

JUDr. Martinu Havlovi, hejtmanu Karlovarského kraje, a realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto 

usnesení 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 
Hlasování 

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

zařízení zřizovaných Karlovarským krajem 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 277/06/16 
 

- schvaluje s účinností od 1. září 2016 změnu názvu Odborného učiliště Horní Slavkov, příspěvkové 

organizace, na Střední odborné učiliště Horní Slavkov, příspěvková organizace, a příslušnou změnu 

zřizovací listiny včetně vydání dodatku, dle návrhu 

 

- schvaluje s účinností od 1. července 2016 změnu zřizovací listiny Domova mládeže a školní jídelny 

Karlovy Vary, příspěvkové organizace, spočívající ve změně adresy jejího sídla z Lidická 38,  

360 20  Karlovy Vary, na Lidická 590/38, 360 01  Karlovy Vary, včetně vydání dodatku, 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 změn v údajích 

vedených v rejstříku škol a školských zařízení 

 

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu k podpisu žádostí 

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

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b71.html
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Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 
Hlasování 

 

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

od 1. ledna 2016 do 30. dubna 2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 278/06/16 
 

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

zařízení v Karlovarském kraji za období od 1. ledna 2016 do 30. dubna 2016 

 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 
Hlasování 

 
75. Informace o opatřeních Integrované střední školy Cheb, příspěvkové organizace, k předcházení 

promlčení lhůt k náhradě škody 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 279/06/16 
 

- bere na vědomí informaci o opatřeních přijatých Integrovanou střední školou Cheb, příspěvkovou 

organizací, za účelem předcházení promlčení lhůt k náhradě škody 

 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 
Hlasování 

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

- SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA, spolek, IČO 64840441 

- Západočeské divadlo v Chebu, p.o., IČO 00078042 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 280/06/16 
 

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

smlouvy s níže uvedenými subjekty dle návrhu v dané výši: 

- Západočeské divadlo v Chebu, p.o., IČO 00078042      ve výši   93.000,-- Kč 

- Společnost Fryderyka Chopina, spolek, IČO 64840441     ve výši 250.000,-- 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 smlouvy k podpisu 

náměstkovi hejtmana, dle návrhu, a zajistit veškeré náležitosti dle smlouvy 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

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

ruchu 

 
Hlasování 
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77. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - obec Dolní Žandov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení. 

 
Hlasování 

 
78. Revokace části usnesení č. ZK 162/04/16 ze dne 7.4.2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 281/06/16 
 

- revokuje část usnesení č. ZK 162/04/16 ze dne 7.4.2016 týkající se poskytnutí dotací na obnovu 

kulturních památek a památkově hodnotných objektů na území Karlovarského kraje uvedených v příloze 

původního materiálu, kde na řádku 37 u projektu č. 51 bylo subjektu město Loket navržená částka  

ve výši 0,- Kč 

 

- schvaluje poskytnout žadateli město Loket dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci programu  

na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v celkové výši 

40.000,-- Kč, tj. pro rok 2016 příjemcům dle přílohy původního materiálu v celkové výši 4.586.000,-- Kč 

včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy 

 

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

s realizací usnesení 

 

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

ruchu 

 
Hlasování 

 
79. Bezúplatný převod částí pozemku p.č. 145/1 v k.ú. Vintířov u Sokolova z majetku Karlovarského 

kraje do majetku obce Vintířov a bezúplatné nabytí částí pozemků p.č. 6/1, 13 a 239 v k.ú. Vintířov 

u Sokolova z majetku obce Vintířov do majetku Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 282/06/16 
 

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.č. 145/1, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 640-95/2015 z původního pozemku p.č. 145/1 a označeny jako pozemky p.č. 145/12 o výměře 1224 m2, 

145/13 o výměře 479 m2, 145/14 o výměře 473 m2, 145/15 o výměře 31 m2, 145/16 o výměře 37 m2, 

145/17 o výměře 253 m2, 145/18 o výměře 237 m2 a 145/19 o výměře 73 m2, vše v k.ú. Vintířov  

u Sokolova a obci Vintířov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou 

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

Vintířov, se sídlem Vintířov č.p. 62, Chodov, PSČ 357 35, IČO 00259641, zastoupenou panem Jiřím 

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

z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Vintířov 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 6/1, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 640-95/2015 z původního pozemku p.č. 6/1 a označena jako pozemek p.č. 6/6 o výměře 27 m2, části 

pozemku p.č. 13, která byla oddělena geometrickým plánem č. 640-95/2015 z původního pozemku p.č. 13 

a označena jako pozemek p.č. 13/2 o výměře 4 m2 a části pozemku p.č. 239, která byla oddělena 

geometrickým plánem č. 640-95/2015 z původního pozemku p.č. 239 a označena jako pozemek p.č. 239/2 

o výměře 2 m2, vše v k.ú. Vintířov u Sokolova a obci Vintířov formou darovací smlouvy mezi obcí 

Vintířov, se sídlem Vintířov č.p. 62, Chodov, PSČ 357 35, IČO 00259641, zastoupenou panem Jiřím 

Ošeckým, starostou obce (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou 

správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), 

a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví obce Vintířov do majetku Karlovarského kraje 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b77.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b78.html
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- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřuje ji 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: 13.10.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 

 
80. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Chodov  

- pozemky p.č. 63/4, 63/5, 136/10 a 136/12 v k.ú. Dolní Chodov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 283/06/16 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 63/4 o výměře 662 m2, 63/5 o výměře 687 m2, 136/10  

o výměře 230 m2 a 136/12 o výměře 231 m2 v k.ú. Dolní Chodov a obci Chodov, formou darovací 

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

kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Chodov, se sídlem Komenského 

1077, Chodov, PSČ 357 35, IČO 00259349, zastoupeným panem Patrikem Pizingerem, starostou města 

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

kraje do vlastnictví města Chodov 

 

- 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 

 

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

- pozemky v k.ú. Kraslice  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 284/06/16 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 6502/20 o výměře 281 m2, 6502/24 o výměře 146 m2, 

6502/27 o výměře 43 m2, 6502/31 o výměře 182 m2, 6502/33 o výměře 144 m2, 6502/37 o výměře 86 m2, 

6766/18 o výměře 79 m2, 6766/29 o výměře 81 m2, 6766/31 o výměře 29 m2, 6766/33 o výměře 29 m2, 

6766/37 o výměře 15 m2, 6766/39 o výměře 42 m2, 6766/43 o výměře 16 m2, 6766/49 o výměře 161 m2, 

6766/52 o výměře 31 m2, 6766/54 o výměře 42 m2, 6766/56 o výměře 28 m2, 6766/58 o výměře 28 m2, 

6766/60 o výměře 40 m2, 6766/62 o výměře 23 m2, 6766/69 o výměře 100 m2, 6766/72 o výměře 58 m2, 

6766/74 o výměře 37 m2 a 6766/77 o výměře 140 m2, včetně stavby - odstavné parkovací plochy,  

vše v k.ú. a obci Kraslice formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou 
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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 a stavbu 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: 08.12.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 

 
82. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Nové 

Sedlo - pozemky p.č. 164/45, 164/46 v k.ú. Chranišov, p.č. 240/2, 240/3 v k.ú. Loučky u Lokte  

a p.č. 127/15, 127/16 v k.ú. Hory u Jenišova 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 285/06/16 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 164/45 o výměře 77 m2 a 164/46 o výměře 24 m2  

v k.ú. Chranišov a obci Nové Sedlo, pozemků p.č. 240/2 o výměře 231 m2 a 240/3 o výměře 78 m2  

v k.ú. Loučky u Lokte a obci Nové Sedlo a pozemků p.č. 127/15 o výměře 51 m2 a 127/16 o výměře  

48 m2 v k.ú. Hory u Jenišova a obci Hory, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

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

na straně jedné) a městem Nové Sedlo, se sídlem Masarykova 502, Nové Sedlo, PSČ 357 34,  

IČO 00259527, zastoupeným Ing. Věrou Baumanovou, starostkou města (jako obdarovaný na straně 

druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města 

Nové Sedlo 

 

- 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 

 

 
83. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Chlum 

Svaté Maří - části pozemku p.p.č. 372/4 v k.ú. Chlum Svaté Maří 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 286/06/16 
 

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 372/4, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 367-233/2014 z původního pozemku p.p.č. 372/4 a označeny jako pozemek p.p.č. 372/14 o výměře  

69 m2 a pozemek p.p.č. 372/15 o výměře 1 m2 v k.ú. Chlum Svaté Maří, formou darovací smlouvy  
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mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, 

příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Chlum Svaté Maří, se sídlem  

nám. J. W. Goetheho 26, Chlum Svaté Maří, Habartov, PSČ 357 09, IČO 00259331, zastoupenou 

Miroslavem Hrůzou, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité 

věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Chlum Svaté Maří 

 

- 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: 08.12.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 

 
84. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 417/3, 417/4, 643/4, 643/5 v k.ú. Tuřany u Kynšperku  

nad Ohří z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Tuřany a bezúplatné nabytí pozemku 

p.p.č. 394/13 v k.ú. Tuřany u Kynšperku nad Ohří z majetku obce Tuřany do majetku 

Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 287/06/16 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 417/3 o výměře 44 m2, 417/4 o výměře 323 m2, 643/4  

o výměře 5 m2, 643/5 o výměře 21 m2, vše v k.ú. Tuřany u Kynšperku nad Ohří a obci Tuřany, formou 

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

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Tuřany, se sídlem 

Tuřany č.p. 7, Cheb, PSČ 350 02, IČO 00572811, zastoupenou panem Františkem Andresíkem, starostou 

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

Karlovarského kraje do majetku obce Tuřany 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 394/13 o výměře 82 m2 v k.ú. Tuřany u Kynšperku nad Ohří 

a obci Tuřany, formou darovací smlouvy mezi obcí Tuřany, se sídlem Tuřany č.p. 7, Cheb, PSČ 350 02, 

IČO 00572811, zastoupenou panem Františkem Andresíkem, starostou obce (jako dárce na straně jedné)  

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

příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitou věc  

z vlastnictví obce Tuřany 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: 08.12.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 
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85. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 509/7, 509/5, 465/9, 407/4, 465/4 v k.ú. Olšová Vrata  

z majetku Karlovarského kraje do majetku města Karlovy Vary a bezúplatné nabytí pozemků  

p.p.č. 404/2, 453/3 v k.ú. Olšová Vrata z majetku města Karlovy Vary do majetku Karlovarského 

kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 288/06/16 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 509/7 o výměře 434 m2, 509/5 o výměře 96 m2, 465/9  

o výměře 145 m2, 407/4 o výměře 801 m2, 465/4 o výměře 169 m2, vše v k.ú. Olšová Vrata a obci 

Karlovy Vary, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

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

městem Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary, IČO 00254657 (jako obdarovaný 

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

města Karlovy Vary 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 404/2 o výměře 146 m2, 453/3 o výměře 1076 m2,  

vše v k.ú. Olšová Vrata a obci Karlovy Vary, formou darovací smlouvy mezi Statutárním městem Karlovy 

Vary, se sídlem Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary, IČO 00254657 (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 města Karlovy Vary 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: 13.10.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 
86. Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací - Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku 

Karlovarského kraje do majetku města Cheb - pozemky p.p.č. 1351, 1065/2, 1065/4, 958 a 971/8  

v k.ú. Háje u Chebu včetně části stavby silnice č. III/2143, součástí a příslušenství 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 289/06/16 

 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1351 o výměře 5787 m2, p.p.č. 1065/2 o výměře 543 m2, 

p.p.č. 1065/4 o výměře 853 m2, p.p.č. 958 o výměře 5048 m2 a p.p.č. 971/8 o výměře 4457 m2 v k.ú. Háje 

u Chebu a obci Cheb včetně částí stavby silnice č. III/2143, součástí a příslušenství, formou smluv  

o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí 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 budoucí obdarovaný na straně druhé),  

a tím převést předmětné nemovité věci včetně částí stavby silnice č. III/2143, součástí a příslušenství  

z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Cheb 

 

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

k uzavření předmětných smluv o uzavření budoucí smlouvy darovací a pověřuje jí podpisem těchto smluv 
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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 předmětných smluv o uzavření 

budoucí smlouvy darovací 

 

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 

 

 
87. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví obce Krásný Les do vlastnictví Karlovarského 

kraje – části pozemku p.p.č. 2029/2 v k.ú. Krásný Les 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 290/06/16 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí částí pozemku p.p.č. 2029/2, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 335-22/2014 z původního pozemku p.p.č. 2029/2 a označeny jako pozemky p.p.č. 2029/2 díl "a"  

o výměře 28 m2 a p.p.č. 2029/2 díl "b" o výměře 34 m2 v k.ú. a obci Krásný Les formou darovací smlouvy 

mezi obcí Krásný Les, se sídlem Krásný Les č.p. 20, PSČ 363 01, Ostrov, IČO 00872067, zastoupenou 

panem Pavlem Jandákem, starostou obce (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací  

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

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 

 

 
88. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Vojenské 

lesy a statky ČR, s.p., do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 53/2 v k.ú. Valeč  

v Čechách 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 291/06/16 

 

- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.p.č. 53/2 o výměře 11 m2 v k.ú. Valeč v Čechách a obci Valeč, 

formou kupní smlouvy mezi Vojenskými lesy a statky ČR, s.p., se sídlem Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 

PSČ 160 00 Praha 6, IČO 00000205, zastoupenými Ing. Josefem Vojáčkem, 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 870,-- Kč, a tím převádí 

předmětnou nemovitou věc z vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Vojenské lesy a statky 

ČR, s.p., do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

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

k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jí podpisem této smlouvy 
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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 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 

 

 
89. Úplatné nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. 1389  

v k.ú. Otovice u Karlových Var 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 292/06/16 
 

- schvaluje úplatné nabytí částí pozemku p.p.č. 1389, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 965-3/2015 z původního pozemku p.p.č. 1389 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky  

p.p.č. 1389/2 o výměře 13 m2 a p.p.č. 1389/3 o výměře 34 m2 v k.ú. Otovice u Karlových Var a obci 

Otovice formou kupní smlouvy mezi společností RSBC Vysočina zemědělská s.r.o., se sídlem  

Na Veselí 1342/22, Praha 4 - Nusle, 140 00, IČO 04666992, zastoupenou Ing. Anetou Kratochvílovou, 

jednatelkou (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 7.050,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví 

společností RSBC Vysočina zemědělská s.r.o., do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

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

k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jí podpisem této smlouvy 

 

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

ze dne 25.05.2015, podpisem schvalovací doložky Karlovarského kraje u předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 13.10.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 

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

– části pozemku p.p.č. 567/1 v k.ú. Bernov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 293/06/16 
 

- schvaluje úplatné nabytí částí pozemku p.p.č. 567/1, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 429-3/2016 z původního pozemku p.p.č. 567/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky  

p.p.č. 567/6 o výměře 221 m2 a p.p.č. 567/7 o výměře 42 m2 v k.ú. Bernov a obci Nejdek, formou kupní 

smlouvy mezi Ing. Jiřím Křečkem, trvale bytem xxxxxxx xxxxx xxx xxx, xxx xxx xx xxxxxx  

(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 

53.021,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví Ing. Jiřího Křečka do vlastnictví 

Karlovarského kraje 

 

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

k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jí podpisem této smlouvy 
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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 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 

 

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

– části pozemku p.p.č. 128/2 v k.ú. Horní Kramolín 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 294/06/16 
 

- schvaluje úplatné nabytí částí pozemku p.p.č. 128/2, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 43-3/2016 z původního pozemku p.p.č. 128/2 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky  

p.p.č. 128/4 o výměře 538 m2, p.p.č. 128/5 o výměře 1 m2 a  p.p.č. 128/6 o výměře 53 m2  

v k.ú. Horní Kramolín a obci Teplá, formou kupní smlouvy mezi manželi panem Bayreutherem Jürgenem 

Hansem Stefanem, bytem xxxxxxx xxxx xx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx a paní Bayreutherovou Alenou, 

bytem xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx 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 kupní cenu 33.152,-- Kč, a tím převádí 

předmětné nemovité věci ze společného jmění manželů Bayreutherových do vlastnictví Karlovarského 

kraje 

 

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

k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jí podpisem této smlouvy 

 

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

ze dne 25.05.2015, podpisem schvalovací doložky Karlovarského kraje u předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 

 

92. Úplatné nabytí pozemku p.p.č. 3157/2 v k.ú. Cheb z majetku Projekční společnosti obchodních 

center, v.o.s., do majetku Karlovarského kraje a prodej pozemku p.p.č. 2372/44 v k.ú. Cheb  

z majetku Karlovarského kraje do majetku Projekční společnosti obchodních center, v.o.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 295/06/16 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.p.č. 3157/2 o výměře 45 m2 v k.ú. a obci Cheb formou kupní 

smlouvy mezi Projekční společností obchodních center, v.o.s., se sídlem Lochotínská 1108/18,  

Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO 61173991, zastoupenou Ing. Ivanem Hlaváčkem, jednatelem  

(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 17.170,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Projekční společnosti 

obchodních center, v.o.s., do vlastnictví Karlovarského kraje 

- schvaluje prodej pozemku p.p.č. 2372/44 o výměře 24 m2 v k.ú. a obci Cheb, formou kupní smlouvy 

mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, 
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příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a Projekční společností obchodních center, 

v.o.s., se sídlem Lochotínská 1108/18, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO 61173991, zastoupenou  

Ing. Ivanem Hlaváčkem, jednatelem (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu  

10.013,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví 

Projekční společnosti obchodních center, v.o.s. 

 

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

k uzavření předmětných kupních 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 kupních smluv 

 

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 

 

 
93. Zrušení usnesení č. ZK 303/09/12 ze dne 13.09.2012 - Bezúplatný převod nemovitostí v majetku 

Karlovarského kraje - část stavby silnice č. III/2143 a č. III/2148 včetně pozemků 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 296/06/16 
 

- zrušuje usnesení č. ZK 303/09/12 ze dne 13.09.2012 

 

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 

 
Hlasování 

 
94. Zřízení služebnosti k pozemkům p.p.č. 428/2, p.p.č. 436/8 a p.p.č. 436/18 v k.ú. Podhrad  

ve vlastnictví města Cheb ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic 

Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 297/06/16 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k částem pozemků p.p.č. 428/2, 436/8 a 436/18  

v k.ú. Podhrad a obci Cheb, dle geometrického plánu č. 1228-208/2015 ve prospěch Karlovarského kraje, 

spočívající v právu umístění a provozování odtokového potrubí včetně související stavby zpevnění svahu  

a příkopu vybudované na pozemcích p.p.č. 428/2, 436/8 a 436/18 v k.ú. Podhrad a obci Cheb, formou 

smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Cheb, se sídlem náměstí  

Krále Jiřího z Poděbrad 14, Cheb, PSČ 350 20, IČO 00253979, zastoupeným Ing. Petrem Navrátilem, 

starostou města (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 12.100,-- Kč včetně DPH 

 

- schvaluje znění smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, dle návrhu 

 

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

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

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b79-93.html
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- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15  

ze dne 25.05.2015, podpisem schvalovací doložky Karlovarského kraje u předmětné smlouvy 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 

 

 
95. 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 298/06/16 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21418, pozemek p.p.č. 1247 v k.ú. Horní 

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

ELECTROSUN, s.r.o., dle geometrického plánu č. 181-6248/2012 ze dne 30.01.2013 (umístění 

inženýrských sítí – distribuční soustava kNN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH  

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

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

2.500,-- Kč + DPH 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2148, pozemek p.p.č. 710/1 v k.ú. Podhrad, 

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

Wellmont, s.r.o., dle geometrického plánu č. 1230-455/2015 ze dne 12.01.2016 (umístění inženýrských 

sítí – distribuční vedení kNN a vNN), 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, pozemek p.p.č. 1569/1 v k.ú. Božičany, 

ve prospěch obce Božičany se sídlem Božičany č.p. 96, PSČ 362 25, dle geometrického plánu  

č. 377-247a/2015 ze dne 15.12.2015 (umístění inženýrských sítí – vodovod a plynovod), a to za celkovou 

jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 

ze dne 03.09.2014 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21012, pozemky p.p.č. 2366/1, 2408/1, 

2408/2 a 2407/1 v k.ú. Stříbrná, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné 

moci společností MONTPROJEKT a.s., dle geometrického plánu č. 629-204/2016 ze dne 24.02.2016  

(umístění inženýrských sítí – energetická distribuční soustava), a to za celkovou jednorázovou úhradu 

2.000,-- 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 4.000,-- Kč + DPH 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2142, pozemek p.p.č. 394/1 v k.ú. Dolní 

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

Václav Vajdiš - Elektromontáže s.r.o., dle geometrického plánu č. 237-250/2016 ze dne 29.02.2016 

(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 
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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 

 

 
96. 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 299/06/16 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2186, pozemek p.p.č. 6825 v k.ú. Kraslice,  

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

ELEKTROPLAN s.r.o., dle geometrického plánu č. 2394-5927/2016 ze dne 01.04.2016 (umístění 

inženýrských sítí – zařízení energetické distribuční soustavy, 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. II/214, pozemky p.p.č. 1578/16 a p.p.č. 2688/1  

v k.ú. Cheb, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., zastoupené na základě 

plné moci společností ARANEA NETWORK a.s., dle geometrických plánů č. 5397-90/2014  

ze dne 03.11.2015 a č. 5551-274/2015 ze dne 14.10.2015 (umístění inženýrských sítí – podzemní 

komunikační vedení), 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/2082, pozemek p.p.č. 2888/1 v k.ú. Dražov, 

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

MONTPROJEKT a.s., dle geometrického plánu č. 255-6525/2016 ze dne 31.03.2016 (umístění 

inženýrských sítí – zemní kabelová přípojka, kNN, a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč  

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

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

2.500,-- Kč + DPH 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2193, pozemek p.p.č. 1900/1  

v k.ú. Abertamy, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., zastoupené  

na základě plné moci společností ARANEA NETWORK a.s., dle geometrického plánu č. 703-295/2015 

ze dne 06.11.2015 (umístění inženýrských sítí – telekomunikační kabel a sloup), 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 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 

 

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

do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 3 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 300/06/16 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21213, pozemky p.p.č. 2144/2 a 2144/3  

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

společností MONTPROJEKT a.s., dle geometrického plánu č. 655-272/2014 ze dne 25.06.2014 (umístění 

inženýrských sítí – distribuční soustava -PDS- vVN, TS a kNN), 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/22212, pozemek p.p.č. 467/9 v k.ú. Sedlečko 

u Karlových Var, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., zastoupené  

na základě plné moci společností ARANEA NETWORK a.s., dle geometrického plánu č. 303-205/2015 

ze dne 15.12.2015 (umístění inženýrských sítí – distribuční soustava, optický kabel), 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/21315, pozemek p.č. 591/2 v k.ú. Lipná  

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

MONTPROJEKT a.s., dle geometrického plánu č. 95-6703/2016 ze dne 04.03.2016 (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. II/220, pozemek p.p.č. 1472/1 v k.ú. Stará Role, 

ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., zastoupené na základě plné moci společností  

RWE Distribuční služby, s.r.o., a investora stavby, paní Monakhové, bytem xxxxxxxxx xxxxxxxx,  

xxx xxx xx xxxxxxx xxxx, dle geometrického plánu č. 2228-86/2015 ze dne 14.05.2015 (umístění 

inženýrských sítí – distribuční soustava STL plynovod), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč 

+ DPH 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/212, pozemek p.p.č. 1444/11 v k.ú. Lázně 

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

JH projekt s.r.o., dle geometrického plánu č. 819-1112/2014 ze dne 03.03.2015 (umístění inženýrských sítí 

– distribuční soustava -PDS- kNN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH 
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+ 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, pozemek p.č. 424/1 v k.ú. Loket,  

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

Elektromontáže Touš s.r.o., zastoupené na základě plné moci paní Dagmarou Strakovou, místo podnikání: 

Špičák 25, 340 04 Železná Ruda, dle geometrického plánu č. 1440-150417 ze dne 18.09.2015 (umístění 

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

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

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

 

- 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 

 

 
98. Zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě k pozemku p.č. 35 v k.ú. Sadov  

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

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 301/06/16 
 

- schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě k části pozemku p.č. 35 v k.ú. a obci 

Sadov, dle geometrického plánu č. 432-050/2015 ve prospěch Karlovarského kraje, spočívající v právu 

umístit a provozovat stavbu výústního objektu vybudovanou v rámci akce "Doplnění uliční vpusti  

na komunikaci III/22132 v Sadově" na pozemku p.č. 35 v k.ú. a obci Sadov, formou smlouvy o zřízení 

věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě 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 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 1.210,-- Kč 

včetně DPH 

 

- schvaluje znění smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, dle návrhu 

 

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

k uzavření předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě a pověřuje  

jí podpisem této smlouvy 

 

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

ze dne 25.05.2015, podpisem schvalovací doložky Karlovarského kraje u předmětné smlouvy o zřízení 

věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě 

 

Termín kontroly: 13.10.2016 
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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 

 
99. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům p.p.č. 2358/4  

a p.p.č. 2358/6 v k.ú. Cheb ve vlastnictví města Cheb ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské 

správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 302/06/16 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, v souvislosti se 

zpracováním projektové dokumentace ke stavbě "SFDI - II/214 Cheb, Ašská ulice", jejímž předmětem je 

závazek k umístění přípojky dešťové kanalizace v celkové délce cca 11,4 běžných metrů na části pozemků 

p.p.č. 2358/4 a p.p.č. 2358/6 v k.ú. a obci Cheb a závazek k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 

spočívající v umístění a provozování přípojky dešťové kanalizace včetně práva přístupu za účelem  

její údržby, kontroly a opravy, ve prospěch Karlovarského kraje, formou smlouvy o budoucí smlouvě  

o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Cheb, se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 

Cheb, PSČ 350 20, IČO 00253979, zastoupeným Ing. Petrem Navrátilem, starostou města (jako budoucí 

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

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

 

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

 

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

k uzavření předmětné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a pověřuje  

jí podpisem této smlouvy 

 

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

ze dne 25.05.2015, podpisem schvalovací doložky Karlovarského kraje u předmětné smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

 

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 

 
 

100. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku p.p.č. 559 v k.ú. Valy  

u Mariánských Lázní ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, 

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

kraje, příspěvkové organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 303/06/16 
 

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

mostu ev.č. 211 4 - 4 Valy", jejímž předmětem je závazek k umístění, provozování a běžné údržbě stavby 

na části pozemku p.p.č. 559 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní a obci Valy a závazek k uzavření smlouvy  

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

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

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

Berounka, se sídlem Denisovo nábřeží 14, PSČ 301 00 Plzeň, IČO 70889953 (jako budoucí povinný  

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

kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí oprávněný na straně druhé) 
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- schvaluje znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, dle návrhu 

 

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

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

smlouvy 

 

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

ze dne 25.05.2015, podpisem schvalovací doložky Karlovarského kraje u předmětné smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti 

 

Termín kontroly: 13.10.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 

 
101. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva  

o právu provést stavbu k p.p.č. 1052/15; 1071/6 a st. p.č. 851 s objektem č.p. 605, k.ú. Horní Slavkov 

ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 304/06/16 
 

- schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti k p.p.č. 1052/15, 1071/6 a st.p.č. 851 s objektem  

č.p. 605, vše k.ú. Horní Slavkov, které jsou ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, pro uložení 

kabelu NN a výměnu pojistkové skříně, osazení přípojkového pilíře ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČO 24729035, a to za jednorázovou 

úhradu s připočtením DPH 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti  

a smlouvy o právu provést stavbu pro uložení zemního kabelu NN a přípojkové skříně v pilíři, výměnu 

pojistkové skříně mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Odborné učiliště 

Horní Slavkov, příspěvková organizace (jako stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a.s.,  

se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČO 24729035, zastoupenou společností ELEKTROPLAN 

s r.o., IČO 263590737 (jako stranou oprávněnou) 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 

 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

Ing. Petr Čavojský, ředitel příspěvkové organizace Odborné učiliště Horní Slavkov 

 

 
102. Revokace usnesení č. ZK 502/12/15 ze dne 3.12.2015 a schválení Smlouvy o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu k p.p.č. 1083/19, 

k.ú. Drahovice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 305/06/16 
 

- ruší usnesení č. ZK 502/12/15 ze dne 3.12.2015 

 

- schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti k p.p.č. 1083/19, k.ú. Drahovice, která je ve výlučném 

vlastnictví Karlovarského kraje, pro uložení kabelu NN ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,  

se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČO 24729035, a to za jednorázovou úhradu s připočtením 

DPH 
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- schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti  

a smlouvy o právu provést stavbu pro uložení zemního kabelu NN mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným příspěvkovou organizací Střední odborná škola stavební Karlovy Vary (jako stranou 

povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02,  

IČO 24729035, zastoupenou společností EPLUS spol. s r.o., IČO 45353182 (jako stranou oprávněnou) 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

Mgr. Michal Vachovec, ředitel příspěvkové organizace Střední odborné školy stavební 

Karlovy Vary 

 

 
103. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti k p.p.č. 2422/5 a 1792/1 k.ú. Cheb  

ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 306/06/16 
 

- schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti k p.p.č. 2422/5 a 1792/1, k.ú. Cheb, které jsou  

ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, pro uložení optického kabelu ve prospěch společnosti Česká 

telekomunikační infrastruktura, se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 – Žižkov, IČO 04084063,  

a to za jednorázovou úhradu s připočtením DPH 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti  

pro uložení optického kabelu mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) a společností Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s., Praha 3 - Žižkov, IČO 04084063, zastoupenou společností ARANEA 

NETWORK a.s., IČO 24126039, na základě pověření ze dne 12.1.2016, JUDr. Petruší Srpovou  

(jako stranou oprávněnou) 

 

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

ze dne 25.5.2015 podpisem budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 
 

104. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti k p.p.č. 1792/27 k.ú. Cheb  

ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 307/06/16 
 

- schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti k p.p.č. 1792/27, k.ú. Cheb, která je ve výlučném 

vlastnictví Karlovarského kraje, pro uložení optického kabelu ve prospěch společnosti Česká 

telekomunikační infrastruktura, se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 – Žižkov, IČO 04084063,  

a to za jednorázovou úhradu s připočtením DPH 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti  

pro uložení optického kabelu mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou), zastoupeným 

organizací Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace a společností 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha 3 - Žižkov, IČO 04084063, zastoupenou společností 

ARANEA NETWORK a.s., IČO 24126039, na základě pověření ze dne 12.1.2016, JUDr. Petruší Srpovou 

(jako stranou oprávněnou) 
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Termín kontroly: 08.09.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

kraje, příspěvková organizace 

 

 
105. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti k p.p.č. 224/556, k.ú. Ostrov  

nad Ohří ve prospěch města Ostrov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 308/06/16 
 

- schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti k p.p.č. 224/556, k.ú. Ostrov nad Ohří, která je  

ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, pro uložení podzemního vedení veřejné komunikační sítě  

ve prospěch města Ostrov, a to za jednorázovou úhradu s připočtením DPH 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti  

pro uložení podzemního vedení veřejné komunikační sítě mezi Karlovarským krajem (jako stranou 

povinnou), zastoupeným organizací Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace a městem Ostrov  

(jako stranou oprávněnou) 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

Mgr. Jaroslav Šafránek, ředitel příspěvkové organizace Gymnázia Ostrov 

 

 
106. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/1, k.ú. Dvory ve prospěch společnosti  

ČD Telematika a.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 309/06/16 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 527/1 k.ú. Dvory pro optický 

kabel mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako stranou povinnou) a společností ČD Telematika a.s.,  

se sídlem Pernerova 2819/2a, Praha 3, PSČ 130 00, IČO 61459445, zastoupenou Mikulášem Labským 

(jako stranou oprávněnou) 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

kraje, příspěvková organizace 

 

 
107. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 1623/1, k.ú. Karlovy 

Vary, ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary, ve prospěch Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 310/06/16 
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- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pro uložení 

vodovodní přípojky na p.p.č. 1623/1, k.ú. Karlovy Vary mezi Statutárním městem Karlovy Vary  

(jako stranou povinnou) a Karlovarským krajem, zastoupeným organizací Galerie umění Karlovy Vary, 

příspěvková organizace Karlovarského kraje (jako stranou oprávněnou), a to za jednorázovou úhradu 

12.100,-- Kč včetně DPH 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

Mgr. Jan Samec, ředitel Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

 
108. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 519/1, k.ú. Dalovice ve prospěch společnosti  

RWE GasNet, s.r.o. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 311/06/16 
 

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

plynárenského zařízení na p.p.č. 519/1, k.ú. Dalovice mezi Karlovarským krajem, zastoupenou 

příspěvkovou organizací Střední zemědělská škola Dalovice, příspěvková organizace (jako stranou 

povinnou) a společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17,  

IČO 27295567 (jako stranou oprávněnou), a to za jednorázovou úhradu 15.336,75 Kč včetně DPH 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

Ing. Zdeněk Perlinger, ředitel příspěvkové organizace Střední zemědělské školy Dalovice 

 

 
109. Smlouva o zřízení služebnosti k p.p.č. 3255/1; 3255/4 a st.p.č. 3255/5 k.ú. Sokolov ve prospěch 

Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 312/06/16 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti stezky, služebnosti cesty na p.p.č. 3255/1, 3255/4  

a st.p.č. 3255/5, k.ú. Sokolov mezi Karlovarským krajem, (jako stranou oprávněnou) a společností 

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., a to za jednorázovou úhradu 12.100,-- Kč včetně DPH 

 

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

ze dne 25.5.2015, podpisem smlouvy o zřízení služebnosti stezky, služebnosti cesty na p.p.č. 3255/1, 

3255/4 a st.p.č. 3255/5, k.ú. Sokolov 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 

 
110. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 478, k.ú. Dalovice ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 313/06/16 
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- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pro uložení 

kabelového vedení NN na p.p.č. 478, k.ú. Dalovice mezi Karlovarským krajem, zastoupeným organizací 

Střední zemědělská škola Dalovice, 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 MARTIA, a.s., na základě zmocnění Jindřiškou Zůnovou (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  

Ing. Zdeněk Perlinger, ředitel příspěvkové organizace Střední zemědělské školy Dalovice 

 

 
111. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 2350/6, k.ú. Cheb ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 314/06/16 
 

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

kabelového vedení VN na p.p.č. 2350/6, k.ú. Cheb mezi Karlovarským krajem, (jako stranou povinnou)  

a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČO 24729035, 

zastoupenou na základě plné moci společností ENERGON reality, s.r.o., na základě pověření Hanou 

Gotowickou (jako stranou oprávněnou) a to za jednorázovou úhradu 4.138,20 Kč včetně DPH 

 

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

ze dne 25.5.2015 podpisem budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 
Hlasování 

 
112. Zrušení usnesení č. ZK 99/02/16 ze dne 25.2.2016 o bezúplatném převodu sanitního vozidla 

Volkswagen Transporter Syncro T4 ve správě Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Cheb 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 315/06/16 
 

- ruší usnesení ZK č. 99/02/16 ze dne 25.2.2016 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 

 
113. Bezúplatný převod sanitního vozidla Mercedes Benz Sprinter 316 ve vlastnictví Karlovarského 

kraje Asociaci dobrovolných záchranářů ČR z.s.   

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 316/06/16 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b94-111.html
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- schvaluje bezúplatný převod sanitního vozidla Mercedes Benz Sprinter 316, RZ 1K4 6417, svěřený  

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

Asociace dobrovolných záchranářů ČR z.s., v celkové pořizovací hodnotě 2.569.455,-- 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 Asociací 

dobrovolných záchranářů ČR z.s. (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést vlastnické právo 

předmětného vozidla, dle návrhu 

 

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

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

 

Termín kontroly: 13.10.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

kraje, příspěvková organizace 

 

 
114. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Statutárnímu městu  

Karlovy Vary 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 317/06/16 
 

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

s názvem "Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“ Statutárnímu městu Karlovy Vary, se sídlem 

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ 361 20, IČO 00254657, v celkové pořizovací hodnotě majetku 

181.445,73 Kč, dle návrhu 

 

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

ze dne 25.5.2015 podpisem předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 

 
115. Darování technického zhodnocení investičního majetku městu Sokolov a městu Habartov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 318/06/16 
 

- schvaluje darování technického zhodnocení investičního majetku z realizace Individuálního projektu 

Karlovarského kraje s názvem "Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné  

a kvalitní z pohledu uživatele" formou darovacích smluv mezi Karlovarským krajem (jako dárce na straně 

jedné) a níže uvedenými subjekty (jako obdarované na straně druhé), dle návrhu 

 

- technické zhodnocení 4 bytů městu Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov,  

IČO 00259586, celkem ve výši 1.365.079,38 Kč 

 

- technické zhodnocení 1 bytu městu Habartov, se sídlem Náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov,  

IČO 00259314, celkem ve výši 604.125,62 Kč 

 

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

ze dne 25.5.2015 podpisem předmětných darovacích smluv 
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Termín kontroly: 13.10.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 
Hlasování 

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

– části pozemku p.p.č. 405/6 v k.ú. Úšovice 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 319/06/16 
 

- schvaluje úplatné nabytí částí pozemku p.p.č. 405/6, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 1759-4/2010 z původního pozemku p.p.č. 405/6 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky  

p.p.č. 1713/14 o výměře 2094 m2 a p.p.č. 405/13 o výměře 179 m2 v k.ú. Úšovice a obci Mariánské Lázně 

formou kupní smlouvy mezi Janem Holíkem, bytem xxxxxx xxxxx, xxx  xx  xxxxxxxxxxx xxxxx, 

Ludmilou Pauerovou, bytem x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxx xxx xx  xxxxxxxxxxx xxxxx, 

Helmuthem Pirchnerem, bytem xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, Danem Rainišem, 

bytem x xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xx xxxxx a Milošem Rainišem, bytem x xxxxxxxxx xxx, xxx 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 2.273.000,-- Kč + 90.920,- Kč daň z nabytí nemovitých věcí,  

t.j. celkem 2.363.920,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovité věci z podílového spoluvlastnictví  

Jana Holíka (56/200), Ludmily Pauerové (30/200), Helmutha Pirchnera (56/200),  Dana Rainiše (29/200)  

a Miloše Rainiše (29/200) do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- schvaluje znění kupní smlouvy, dle návrhu 

 

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

k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jí podpisem této smlouvy 

 

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

ze dne 25.05.2015, podpisem schvalovacích doložek 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 

 
Hlasování 

 
117. Směna nemovitých věcí v k.ú. Karlovy Vary, Rybáře a Záhořice  ve vlastnictví Karlovarského 

kraje s nemovitými věcmi v k.ú. Karlovy Vary a Drahovice ve vlastnictví Statutárního města 

Karlovy Vary vč. oboustranného započtení bezdůvodných obohacení 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 320/06/16 
 

- schvaluje směnu následujících nemovitých věcí ve vlastnictví Karlovarského kraje: 

 

-  pozemek parc. č. 2734 v k.ú. Karlovy Vary 

-  pozemek parc. č. 412, jehož součástí je stavba č.p. 35, pozemek parc. č. 413, vše v k.ú. Rybáře  

- pozemek parc. č. 449/1, pozemek parc. č. 449/3, pozemek st. parc. č. 33, jehož součástí je stavba  

bez č.p./č.e. a pozemek st. parc. č. 34, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., vše v k.ú. Záhořice,  

s nemovitými věcmi ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary: 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b112-115.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b116.html
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- pozemek parc. č. 2711/12 v k.ú. Karlovy Vary 

- pozemek parc. č. 1011/7 v k.ú Drahovice, 

 

formou směnné smlouvy mezi Karlovarským krajem (jako prvním směňujícím) a Statutárním městem 

Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary, IČO 00254657 (jako druhým 

směňujícím) 

 

- schvaluje dohodu o vzájemném započtení pohledávek vzniklých Statutárnímu městu Karlovy Vary  

IČO 00254657, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20 z užívání nemovitostí 

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

bez právního důvodu - pozemku parc.č. 2711/12 v k.ú. Karlovy Vary v době od 1.8.2010 do 27.1.2014  

ve výši 3.364.952,-- Kč, pozemku parc.č. 1011/7 v k.ú. Drahovice v době od 18.3.2011 do 29.12.2013  

ve výši 182.464,-- Kč, za pohledávku vzniklou Karlovarskému kraji za užívání nemovitosti Statutárním 

městem Karlovy Vary bez právního důvodu - pozemku parc.č. 2734 v k.ú. Karlovy Vary v době 8.1.2012 

do 10.8.2015 ve výši 583.578,-- Kč. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek bude součástí smlouvy 

směnné. 

 

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

ze dne 25.05.2015, podpisem směnné smlouvy a příslušné schvalovací doložky Karlovarského kraje  

u předmětné směnné smlouvy 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 
Hlasování 

 
118. 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 321/06/16 
 

- schvaluje prodej následujících nemovitých věcí v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova: 

 

- pozemku st.p.č. 93/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3775 m2, jehož součástí je budova č.p. 70, 

technická vybavenost, 

- pozemku st.p.č. 93/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 884 m2, jehož součástí je budova bez čp/če, 

občanská vybavenost, 

- pozemku p.p.č. 456, ostatní plocha, o výměře 3109 m2, 

- ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 25/10000 na pozemku p.p.č. 458 o výměře 10094 m2  

a ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 25/10000 na pozemku p.p.č. 463 o výměře 6527 m2, 

 

formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední průmyslovou školou Ostrov, 

příspěvkovou organizací, se sídlem Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, IČO 70845425 (jako prodávající  

na straně jedné) a společností TUNA – Production, s.r.o., se sídlem Mořičovská 265, 363 01 Ostrov,  

IČO 03236196 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 8.000.000,-- Kč,  

a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku společnosti  

TUNA – Production, s.r.o., s tím, že kupní cena bude uhrazena nejpozději do 3 měsíců od podpisu kupní 

smlouvy 

 

- ukládá Střední průmyslové škole Ostrov, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné 

kupní smlouvy a pověřuje jí podpisem této smlouvy 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b117.html
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- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15  

ze dne 25.05.2015, podpisem schvalovací doložky Karlovarského kraje u předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

 
Hlasování 

 
119. Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce pro rok 2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 322/06/16 
 

- schvaluje poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce v roce 2016 v celkové výši 

10.834.300,-- Kč a jejich rozdělení dle návrhu v důvodové zprávě 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s: 

obcí Těšovice, IČO 00670715 

Vodohospodářským sdružením měst a obcí Sokolovska, IČO 49163451 

obcí Tuřany, IČO 00572811 

obcí Stanovice, IČO 00254975 

Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech, IČO 47700521 

obcí Vlkovice, IČO 00572764 

 

- pověřuje Ing. Josefa Horu, člena Rady Karlovarského kraje pro životní prostředí, podpisem 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace 

 

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

 
Hlasování 

 
120. Dotace na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji na rok 2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 323/06/16 
 

- schvaluje udělení výjimky z Pravidel pro poskytování dotací Karlovarského kraje – odboru životního 

prostředí a zemědělství na Likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji Ing. Petru Kužvartovi 

nar. 29.1.1961 z důvodu podání žádosti prostřednictvím datové schránky 

 

- schvaluje poskytnutí dotací na Likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji v celkové výši 

319.777,00 Kč a jejich rozdělení dle návrhu v důvodové zprávě 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s: 

 

LB Minerals, s.r.o., IČ 27994929 

městem Aš, IČ 00253901 

městem Františkovy Lázně, IČ 00253936 

Miroslavem Křížem, narozeným xx.xx.xxxx 

městem Teplá; IČ 00255050 

Jekaset Buštěhrad, s.r.o.; IČ 4254309 

městem Rotava, IČ 00259551 

městem Horní Slavkov, IČ 00259322 

Statutárním městem Karlovy Vary, IČ 00254657 

městem Cheb, IČ 00253979 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b118.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b119.html
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obcí Jindřichovice, IČ 00259373 

Ing. Zdeňkem Bošinou, narozeným x.xx.xxxx 

Alešem Svobodou, narozeným x.x.xxxx 

Ing. Petrem Kužvartem, narozeným xx.x.xxxx 

 

- pověřuje Ing. Josefa Horu, člena rady pro životní prostředí, podpisem veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí dotace 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

 
Hlasování 

 
121. Dotace na protipovodňová opatření  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 324/06/16 
 

- schvaluje poskytnutí dotací na protipovodňová opatření ve výši 437.501,-- Kč a jejich rozdělení,  

dle návrhu v důvodové zprávě 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s: 

městem Cheb, IČO 00253979 

obcí Královské Poříčí, IČO 00259420 

městem Hroznětín, IČO 00254592 

 

- pověřuje Ing. Josefa Horu, člena Rady Karlovarského kraje pro životní prostředí, podpisem 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace 

 

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

 
Hlasování 

 
122. Schválení závazného finančního příslibu projektu „Management zvláště chráněných území  

a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Borecké rybníky“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 325/06/16 

- schvaluje  

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

„Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Borecké 

rybníky“ ve výši max. 1.100.000,-- Kč, tzn. 100 % celkových uznatelných nákladů projektu  

b) vlastní spolufinancování projektu „Management zvláště chráněných území a evropsky významných 

lokalit v Karlovarském kraji – Borecké rybníky“ ve výši max. 165.000,-- Kč, tzn. 15 % celkových 

uznatelných výdajů projektu 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 

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

 
Hlasování 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b120.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b121.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b122.html
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123. Schválení závazného finančního příslibu projektu „Management zvláště chráněných území  

a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Doupovské hory 2“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 326/06/16 
 

- schvaluje 

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

„Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji  

– Doupovské hory 2“ ve výši max. 5.500.000,-- Kč, tzn. 100 % celkových uznatelných nákladů projektu  

b) vlastní spolufinancování projektu „Management zvláště chráněných území a evropsky významných 

lokalit v Karlovarském kraji – Doupovské hory 2“ ve výši max. 825.000,-- Kč, tzn. 15 % celkových 

uznatelných výdajů projektu 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

 
Hlasování 

 
124. Schválení závazného finančního příslibu projektu „Management zvláště chráněných území  

a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Vladař“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 327/06/16 
 

- schvaluje 

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

„Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Vladař“ 

ve výši max. 2.500.000,-- Kč, tzn. 100 % celkových uznatelných nákladů projektu  

b) vlastní spolufinancování projektu „Management zvláště chráněných území a evropsky významných 

lokalit v Karlovarském kraji – Vladař“ ve výši max. 375.000,-- Kč, tzn. 15 % celkových uznatelných 

výdajů projektu 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

 
Hlasování 

 

125a) Dotace na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 328/06/16 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na financování vybraných projektů v rámci 

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence 

rizikového chování u dětí a mládeže příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol zřizovaným 

obcemi v celkové výši 331.328,-- Kč, dle návrhu 

 

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

s příspěvkovými organizacemi uvedenými v příloze č. 2 a jejich zřizovateli, dle návrhu 

 

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

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b123.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast05/hl_05_06_b124.html
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- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvy o poskytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu Ing. Edmundu Janischovi, zveřejnit přehled schválených dotací 

a realizovat veškeré další úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 13.10.2016 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
125b) Rozpočtová změna č. 208 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 329/06/16 
 

- schvaluje 

 

Rozpočtovou změnu č. 208/2016 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 330.000,-- Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže 

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční 

příspěvek pro společnost FK Baník Sokolov, a.s., na pokrytí nákladů spojených s podporou 

profesionálního fotbalu FK Baník Sokolov, a.s., pro rok 2016 v režimu „de minimis“. 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
125c) Smlouva o ručení na veřejnou zakázku „Zajištění finančního krytí akcí na silnicích  

II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci projektů programů Evropské unie 

v letech 2016-2022“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 330/06/16 
 

- bere na vědomí uzavření smlouvy o úvěru mezi Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, 

příspěvkovou organizací a Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na příkopě 33, č.p. 969,  

PSČ 114 07, IČO 45317054, na „Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy  

v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci projektů programů Evropské unie v letech 2016-2022“ 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o ručení mezi Karlovarským krajem a Komerční bankou, a.s., se sídlem 

Praha 1, Na příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07, IČO 45317054, k zajištění veškerých budoucích 

pohledávek s příslušenstvím vyplývajících ze smlouvy o úvěru na „Zajištění finančního krytí jmenovitých 

akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci projektů programů 

Evropské unie v letech 2016-2022“ a pověřuje hejtmana Karlovarského kraje jeho podpisem 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

příspěvková organizace 

 
Hlasování 
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125d) Projekt „Přístrojové vybavení KKN a.s. – návazná péče projekt II“ financovaný v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu - schválení přípravy a realizace projektu, 

- schválení závazného finančního příslibu projektu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 331/06/16 
 

- bere na vědomí informace o projektu Karlovarské krajské nemocnice a.s. „Přístrojové vybavení KKN 

a.s. – návazná péče, projekt II“ 

 

- schvaluje závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

projektu „Přístrojové vybavení KKN a.s. – návazná péče, projekt II“ financovaného v rámci průběžné 

výzvy č. 31 Zvýšení kvality návazné péče v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 

prioritní osy 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu, ve výši  

max. 66.000.000,00 Kč vč. DPH, tzn. 100 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování projektu „Přístrojové vybavení KKN a.s. – návazná péče, projekt II“ 

financovaného v rámci průběžné výzvy č. 31 Zvýšení kvality návazné péče v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu, prioritní osy 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života  

pro obyvatele regionu, ve výši max. 9.900.000,00 Kč vč. DPH, tzn. 15 % celkových uznatelných výdajů 

projektu 

 

- schvaluje příslib k vydání pověřovacího aktu pro projektu „Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, 

projekt II“ pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., v souladu s Rozhodnutím 2012/21/EU k výkonu 

služby obecného hospodářského zájmu v rámci 31. Výzvy Integrovaného regionálního operačního 

programu – Zvýšení kvality návazné péče 

 

Zodpovídá: Jakub Pánik, náměstek hejtmana 

 
Hlasování 

 
125e) Projekt „Přístrojové vybavení KKN a.s. – návazná péče projekt III“ financovaný v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu - schválení přípravy a realizace projektu, 

- schválení závazného finančního příslibu projektu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 332/06/16 
 

- bere na vědomí informace o projektu Karlovarské krajské nemocnice a.s. „Přístrojové vybavení KKN 

a.s. – návazná péče, projekt III“ 

 

- schvaluje závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

projektu „Přístrojové vybavení KKN a.s. – návazná péče, projekt III“ financovaného v rámci průběžné 

výzvy č. 31 Zvýšení kvality návazné péče v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 

prioritní osy 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu, ve výši  

max. 50.000.000,00 Kč vč. DPH, tzn. 100 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování projektu „Přístrojové vybavení KKN a.s. – návazná péče, projekt III“ 

financovaného v rámci průběžné výzvy č. 31 Zvýšení kvality návazné péče v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu, prioritní osy 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života  

 

pro obyvatele regionu, ve výši max. 7.500.000,00 Kč vč. DPH, tzn. 15 % celkových uznatelných výdajů 

projektu 

 

- schvaluje příslib k vydání pověřovacího aktu pro projektu „Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, 

projekt III“ pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., v souladu s Rozhodnutím 2012/21/EU k výkonu 
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služby obecného hospodářského zájmu v rámci 31. Výzvy Integrovaného regionálního operačního 

programu – Zvýšení kvality návazné péče 

 

Zodpovídá: Jakub Pánik, náměstek hejtmana 

 
Hlasování 

 
125f) Projekt "Kompetenční centrum pro 3D, rozšíření 3D laboratoře" Gymnázia Ostrov, 

příspěvkové organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 333/06/16 
 

- schvaluje poskytnutí příspěvku z prostředků Karlovarského kraje Gymnáziu Ostrov, příspěvkové 

organizaci, na financování přípravné fáze projektu ,,Kompetenční centrum pro 3D, rozšíření 3D 

laboratoře" ve výši 242.000,-- Kč včetně DPH a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle návrhu 

 

- schvaluje závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

projektu „Kompetenční centrum pro 3D, rozšíření 3D laboratoře" Gymnázia Ostrov, příspěvkové 

organizace, ve výši max. 4.800.000,-- Kč, tzn. 100 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování projektu „Kompetenční centrum pro 3D, rozšíření 3D laboratoře“  

ve výši max. 480.000,-- Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

- pověřuje Ing. Edmunda Janische, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávní smlouvy 

 

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

k podpisu Ing. Edmundu Janischovi a informovat ředitele příspěvkové organizace o tomto usnesení 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
125g) Projekt "Modernizace chemické laboratoře" Gymnázia Ostrov, příspěvkové organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 334/06/16 
 

- schvaluje poskytnutí příspěvku z prostředků Karlovarského kraje Gymnáziu Ostrov, příspěvkové 

organizaci, na financování přípravné fáze projektu ,,Modernizace chemické laboratoře" ve výši  

242.000,-- Kč včetně DPH a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle návrhu 

 

- schvaluje závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

projektu „Modernizace chemické laboratoře" Gymnázia Ostrov, příspěvkové organizace, ve výši  

max. 2.500.000,-- Kč, tzn. 100 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování projektu „Modernizace chemické laboratoře“ ve výši 

max. 250.000,-- Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

- pověřuje Ing. Edmunda Janische, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávní smlouvy 

 

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

k podpisu Ing. Edmundu Janischovi a informovat ředitele příspěvkové organizace o tomto usnesení 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
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Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
125h) Projekt "Modernizace vybavení školy" Gymnázia Aš, příspěvkové organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 335/06/16 
 

- schvaluje poskytnutí příspěvku z prostředků Karlovarského kraje Gymnáziu Aš, příspěvkové organizaci, 

na financování přípravné fáze projektu "Modernizace vybavení školy" ve výši 500.000,-- Kč včetně DPH 

a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle návrhu 

 

- schvaluje závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

projektu "Modernizace vybavení školy" Gymnázia Aš, příspěvkové organizace, ve výši  

max. 10.000.000,-- Kč, tzn. 100 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování projektu "Modernizace vybavení školy" ve výši  

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

 

- pověřuje Ing. Edmunda Janische, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávní smlouvy 

 

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

k podpisu Ing. Edmundu Janischovi a informovat ředitele příspěvkové organizace o tomto usnesení 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
125i) Projekt "Modernizace žákovských dílen a výuka bez bariér" Školního statku a krajského 

střediska ekologické výchovy Cheb, příspěvkové organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 336/06/16 
 

- schvaluje závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

projektu "Modernizace žákovských dílen a výuka bez bariér" Školního statku a krajského střediska 

ekologické výchovy Cheb, příspěvkové organizace, ve výši max. 20.000.000,-- Kč, tzn. 100 % celkových 

uznatelných výdajů projektu 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování projektu "Modernizace žákovských dílen a výuka bez bariér" ve výši 

max. 2.000.000,-- Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

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

organizace o tomto usnesení 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 
 

125j) Projekt "Vybavení sklářské dílny včetně souvisejících stavebních úprav" Střední 

uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvkové organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 337/06/16 
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- schvaluje poskytnutí příspěvku z prostředků Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu 

"Vybavení sklářské dílny včetně souvisejících stavebních úprav" ve výši 200.000,-- Kč včetně DPH  

a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle návrhu 

 

- schvaluje závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

projektu "Vybavení sklářské dílny včetně souvisejících stavebních úprav" Střední uměleckoprůmyslové 

školy Karlovy Vary, příspěvkové organizace, ve výši max. 4.000.000,-- Kč, tzn. 100 % celkových 

uznatelných výdajů projektu 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování projektu "Vybavení sklářské dílny včetně souvisejících stavebních 

úprav" ve výši max. 400.000,-- Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

- pověřuje Ing. Edmunda Janische, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávní smlouvy 

 

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

k podpisu Ing. Edmundu Janischovi a informovat ředitelku příspěvkové organizace o tomto usnesení 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
125k) Projekt "Zkvalitnění infrastruktury v logistické škole" Střední školy logistické Dalovice, 

příspěvkové organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 338/06/16 
 

- schvaluje poskytnutí příspěvku z prostředků Karlovarského kraje Střední škole logistické Dalovice, 

příspěvkové organizaci, na financování přípravné fáze projektu "Zkvalitnění infrastruktury v logistické 

škole" ve výši 137.000,-- Kč včetně DPH a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle návrhu 

 

- schvaluje závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

projektu "Zkvalitnění infrastruktury v logistické škole" Střední školy logistické Dalovice, příspěvkové 

organizace, ve výši max. 3.200.000,-- Kč, tzn. 100 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování projektu „Zkvalitnění infrastruktury v logistické škole“ ve výši  

max. 320.000,-- Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

- pověřuje Ing. Edmunda Janische, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávní smlouvy 

 

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

k podpisu Ing. Edmundu Janischovi a informovat ředitelku příspěvkové organizace o tomto usnesení 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 

 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 
Hlasování 

 
125l) Rezignace na funkci člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a volba 

nového člena 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 339/06/16 
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- bere na vědomí rezignaci Ing. Jiřího Červenky na funkci člena Výboru Regionální rady regionu 

soudržnosti Severozápad doručenou dne 5.5.2016 

 

- volí zastupitele MUDr. Jana Svobodu členem Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 

dnem 9.6.2016 

 

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí  

 
Hlasování 

 
125m) Projekt Enersol 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 340/06/16 
 

- pověřuje odbor školství, mládeže a tělovýchovy oslovením středoškolských zařízení zřizovaných 

Karlovarským krajem ve věci popularizace a případného zapojení těchto středních škol do Projektu 

Enersol, který organizuje a realizuje Vzdělávací agentura Kroměříž, s.r.o. 

 

Termín kontroly: 08.09.2016 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 
Hlasování 
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