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

Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 

 
 

 

USNESENÍ 
 

z 6. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo  

dne 08.09.2016 v době od 8:07 do 11:50 hodin 

v jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 
 

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

Omluveni:             …………………………… Ing. Balatka, MUDr. Brdlík, pí Hajská,  

Ing. Horník, doc. Dr. Ing. Plevný, p. Pokorný  

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

vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu 

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

 

          usnesení č.  

 
A. Volba návrhové komise  

B. Volba ověřovatelů zápisu  

C. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 8.9.2016 ZK 341/09/16 

2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 23.5.2016 do 5.8.2016 ZK 342/09/16 

3. Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady ZK 343/09/16 

4. Zpráva z Výboru pro regionální rozvoj ZK 344/09/16 

5. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 

ZK 345/09/16 

6. Zpráva Výboru pro zdravotnictví ZK 346/09/16 

7. Zpráva Výboru pro sociální věci ZK 347/09/16 

8. Zpráva Finančního výboru ZK 348/09/16 

9. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny ZK 349/09/16 

10. Zpráva Kontrolního výboru ZK 350/09/16 

11. Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku ZK 351/09/16 

12. Zpráva z Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ZK 352/09/16 

12a. Žádost Regionální rady Severozápad o změnu účelu poskytnuté dotace  

na spolufinancování projektů 

ZK 353/09/16 

13. Informace o výsledku realizace globálního grantu Karlovarského kraje "Podpora 

nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji" v rámci Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

 

 

ZK 354/09/16 
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14. Informace o doručeném rozhodnutí o prominutí daně ve věci grantového schématu 

"041.32 Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovarském 

kraji pro veřejné subjekty" (projekt Atlas zajímavostí Karlovarského kraje) 

spolufinancovaného ze Společného regionálního operačního programu (SROP)  

a o dalším postupu 

ZK 355/09/16 

15. Poskytnutí individuální dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad 

na rok 2017 

ZK 356/09/16 

16. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Českým  

drahám, a.s., na podporu cyklodopravy v Karlovarském kraji 

ZK 357/09/16 

17. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu českých 

turistů (KČT) na vyznačení lyžařských tras v Karlovarském kraji - 3. etapa 

ZK 358/09/16 

18. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje neziskové 

společnosti ARCHA LOKET z.s., na podporu studie a projektové dokumentace 

cyklostanice pro dálkové cyklisty 

ZK 359/09/16 

19. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje obci Odrava  

na projektovou dokumentaci pro zajištění dotace na rekonstrukci lávky  

pro cyklostezku Ohře 

ZK 360/09/16 

20. Poskytnutí individuální dotace městu Loket na opravu visuté lávky přes Ohři  

ve Svatošských skalách 

ZK 361/09/16 

21. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - První 

Krušnohorská o.p.s. - příspěvek na pořízení sněžné rolby 

ZK 362/09/16 

22. Žádost o výjimku z Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně 

plánovací činnosti obcí pro rok 2016 pro obec Verušičky a návrh na udělení dotace 

pro rok 2016 - II. kolo 

ZK 363/09/16 

23. Žádost o výjimku z Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně 

plánovací činnosti obcí pro rok 2016 pro obec Stráž nad Ohří a návrh na udělení 

dotace pro rok 2016 - II. kolo 

ZK 364/09/16 

24. Žádost o výjimku z Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně 

plánovací činnosti obcí pro rok 2016 pro obec Valeč a návrh na udělení dotace  

pro rok 2016 - II. kolo 

ZK 365/09/16 

25. Informace o výsledku realizace projektu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Karlovarského kraje" v rámci Programu Leonardo da Vinci 

ZK 366/09/16 

26. Informace o výsledku realizace projektu "Výdaje v rámci technické pomoci  

na činnost Karlovarského kraje jako regionálního subjektu" v rámci Programu 

přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Sasko 2007-2013 

ZK 367/09/16 

27. Informace o výsledku realizace projektu "Technická pomoc Česká republika  

(kód 85,86) - Karlovarský kraj" v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 

Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 

ZK 368/09/16 

28. Program obnovy venkova – změna názvu dotované akce ZK 369/09/16 

29. Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji ZK 370/09/16 

30. Návrh na udělení dotace pro rok 2016 v dotačním titulu „Podpora územně 

plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, 

odboru regionálního rozvoje – II. kolo 

ZK 371/09/16 

31. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje městu Cheb - Cyklistická infrastruktura 

ZK 372/09/16 

32. Změna smlouvy o poskytnutí individuální dotace městu Boží Dar na akci  

„Boží Dar, Zlatý Kopec – veřejné osvětlení“ 

ZK 373/09/16 

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

kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí  

pro rok 2017 

ZK 374/09/16 

34. Změna Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci  

na předfinancování přípravy a realizace projektu "Podpora činnosti Regionální 

stálé konference Karlovarského kraje 2015 - 2017" 

ZK 375/09/16 
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35. Veřejnoprávní smlouvy v rámci projektu "Smart Akcelerátor (1. kolo)" ZK 376/09/16 

36. Prominutí pohledávek za společností S T I O B s.r.o.  ZK 377/09/16 

37. Žádost obce Nové Hamry, IČO 00479080, se sídlem Nové Hamry 274,  

362 24 Nové Hamry, o prominutí odvodu a penále za prodlení s odvodem  

za porušení rozpočtové kázně 

ZK 378/09/16 

38. Schválení uzavření dohody mezi Karlovarským krajem, Statutárním městem 

Karlovy Vary a Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje o vzájemném 

propojení informačních struktur 

ZK 379/09/16 

39. Postup ve věci platebního výměru k projektu CZ.1.06/2.1.00/08.07146 „Rozvoj 

služeb eGovernmentu na území Karlovarského kraje – část I. až VI.“ 

ZK 380/09/16 

40. Informace o ukončení projektu a závěrečné vyúčtování projektu Krajské služby 

eGovernmentu, IOP výzva č. 19, CZ.1.06/2.1.00/19.09263 

ZK 381/09/16 

41. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Nadace města Karlovy Vary  ZK 382/09/16 

42. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - město Sokolov ZK 383/09/16 

43. Smlouvy na poskytnutí náborového příspěvku – stabilizace interních oddělení 

Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

ZK 384/09/16 

44. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje městu Chodov ZK 385/09/16 

45. Rozpočtové změny č. 265 - 269, 288, 302 - 314    ZK 386/09/16 

46. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2016 ZK 387/09/16 

47. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského 

kraje k 30.6.2016 

ZK 388/09/16 

48. Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Předfinancování 

projektů třetího programovacího období a zajištění financování případných 

platebních výměrů" a přijetí úvěru 

ZK 389/09/16 

49. Postup ve věci doručeného rozhodnutí o odvolání proti platebním výměrům  

u projektu reg. č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376 ,,Projekt revitalizace Centra vzdělávání 

ISŠTE Sokolov", příjemce Integrovaná střední škola technická a ekonomická 

Sokolov, příspěvková organizace 

ZK 390/09/16 

50. Postup ve věci doručené výzvy k vrácení dotace dotčené nesrovnalostí k projektu 

CZ1.09/4.1.00/04.00021 „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“ 

ZK 391/09/16 

51. Postup ve věci doručené výzvy č. 227/2016 k navrácení dotace nebo její části  

u projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0586 "Výzva č. 56 - GOAML" 

ZK 392/09/16 

52. Postup ve věci platebních výměrů k projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004 

"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji" 

ZK 393/09/16 

53. Postup ve věci doručeného rozsudku Krajského soudu v Brně v řízení o žalobě 

proti rozhodnutí o zamítnutí rozkladu a potvrzení rozhodnutí Úřadu  

pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 9.1.2014 č. j.  

ÚOHS-S200/2013/VZ-547/2014/511/KČe u projektu reg. č. 

CZ.1.09/1.3.00/10.00163 ,,Centrum technického vzdělávání Ostrov", příjemce 

Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvkové organizace 

ZK 394/09/16 

54. Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů 

spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, 

příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí a.s. 

ZK 395/09/16 

55. Informace o rozsudku Krajského soudu v Brně ve věci žaloby proti rozhodnutí 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže u projektu reg. č. 

CZ.1.09/1.3.00/18.00376 "Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“, 

příjemce Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové 

organizace 

ZK 396/09/16 

56. Dodatečná protihluková opatření na stavbě II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb ZK 397/09/16 

57. Návrh na vyjmutí části dálnice D6 v úseku exit 136 Nové Sedlo - exit 146 Březová 

ze seznamu pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku, 

který je vymezen vyhláškou o užívání pozemních komunikací zpoplatněných 

časovým poplatkem 

ZK 398/09/16 

58. Závazek veřejné služby údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského 

kraje – žádost o navýšení finančních prostředků 

ZK 399/09/16 
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59. Mimořádný členský příspěvek pro Sdružení Karlovarského kraje pro rozvoj 

leteckých linek 

ZK 400/09/16 

60. Příprava zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku „Dlouhodobé zajištění 

dopravní obslužnosti Karlovarského kraje veřejnými službami v přepravě 

cestujících veřejnou linkovou dopravou“ 

staženo 

61. Smlouva o zajištění stabilního financování veřejné drážní dopravy ZK 401/09/16 

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

příspěvkové organizace 

ZK 402/09/16 

63. Schválení odůvodnění veřejné zakázky „Obnova historického, přeshraničního 

silničního spojení Plesná – Bad Brambach (-Aš)“ 

ZK 403/09/16 

64. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/198 Modernizace silnice 

Bochov - Kozlov“ 

ZK 404/09/16 

65. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/198 Modernizace silnice 

Horní Kramolín“ 

ZK 405/09/16 

66. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/205 Modernizace silnice 

Močidlec - Vladořice“ 

ZK 406/09/16 

67. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/207 Modernizace silnice 

Smilov - Lažany“ 

ZK 407/09/16 

68. Schválení závazného finančního příslibu projektu „III/2206 Modernizace silnice  

– průtah Fojtov“ 

ZK 408/09/16 

69. Schválení závazného finančního příslibu projektu „III/2206 Modernizace silnice 

Fojtov - Děpoltovice“ 

ZK 409/09/16 

70. Projekt „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje v Sokolově" financovaný v rámci 36. 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  - schválení přípravy a realizace projektu 

ZK 410/09/16 

71. Program pro poskytování dotací na provozování domácí hospicové péče  

v Karlovarském kraji 

ZK 411/09/16 

72. Projekt „Zefektivnění komunikace jednotlivých článků ve zdravotnickém řetězci 

Karlovarského kraje a zvýšení připravenosti zdravotnických zařízení  

na mimořádné události a krizové situace“ financovaný v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu, - schválení přípravy a realizace projektu  

- schválení závazného finančního příslibu projektu 

ZK 412/09/16 

73. Ujednání o přeshraniční spolupráci zdravotnické záchranné služby  

mezi Karlovarským, Plzeňským, Jihočeským krajem a Svobodným státem 

Bavorsko  

ZK 413/09/16 

74. Smlouvy na poskytnutí dotace v rámci programu „Podpory specializačního 

vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné 

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

ZK 414/09/16 

75. Projekt „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.", 

reg. č. CZ.1.09/1.3.00/29.00636 - platební výměr č. 10/2016 na odvod za porušení 

rozpočtové kázně 

ZK 415/09/16 

76. Dodatek k Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních 

služeb v roce 2016 

ZK 416/09/16 

77. Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském 

kraji v roce 2016 - dofinancování sociálních služeb v roce 2016 

ZK 417/09/16 

78. Financování sociálních služeb v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální 

prevence 

ZK 418/09/16 

79. Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském 

kraji v roce 2016 - vrácené finanční prostředky v souvislosti s realizací projektu 

Podpora vybraných služeb sociální prevence 

ZK 419/09/16 

80. Pravidla pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském 

kraji pro rok 2017 

ZK 420/09/16 

81. Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb  

v roce 2017 

ZK 421/09/16 
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82. Pravidla pro poskytování zápůjčky z Fondu na udržení provozu sociálních služeb  

v Karlovarském kraji v roce 2017 

ZK 422/09/16 

83. Zařazení sociálních služeb do kategorie B sítě sociálních služeb v Karlovarském 

kraji 

ZK 423/09/16 

84. Žádost Karlovarského kraje o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního 

rozpočtu na rok 2017 na zajištění poskytování sociálních služeb 

ZK 424/09/16 

85. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit 

v oblasti prevence kriminality 

ZK 425/09/16 

86. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti podpory 

rodiny 

ZK 426/09/16 

87. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - začleňování 

seniorů do společnosti 

ZK 427/09/16 

88. Zařazení sociální služby do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji - Domov 

pro seniory Květinka s.r.o. 

ZK 428/09/16 

89. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Domov 

pro seniory Květinka s.r.o. 

ZK 429/09/16 

90. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Potravinová banka 

Karlovarského kraje z.s. 

ZK 430/09/16 

91. Informace o výsledku udržitelnosti Individuálního projektu Karlovarského kraje 

„Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné  

a kvalitní z pohledu uživatele“ 

ZK 431/09/16 

92. Schválení "Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje na spolufinancování realizace projektu "Nestůj a pojď II" 

ZK 432/09/16 

93. Projekt "Modernizace chemické laboratoře" Gymnázia Ostrov, příspěvkové 

organizace - Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 02105/2016-00  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

ZK 433/09/16 

94. Projekt "Zkvalitnění infrastruktury v logistické škole" Střední školy logistické 

Dalovice, příspěvkové organizace - změna závazného finančního příslibu  

a Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 02106/2016-00 o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Karlovarského kraje  

ZK 434/09/16 

95. Projekt „Kompetenční centrum pro 3D, rozšíření 3D laboratoře“ Gymnázia Ostrov, 

příspěvkové organizace - Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě  

ev. č. 02108/2016-00 o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

ZK 435/09/16 

96. Projekt „Modernizace vybavení školy“ Gymnázia Aš, příspěvkové organizace  

- Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 02107/2016-00 o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Karlovarského kraje 

ZK 436/09/16 

97. Projekt „Vybavení sklářské dílny včetně souvisejících stavebních úprav“ Střední 

uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvkové organizace - Dodatek č. 1 

k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 02104/2016-00 o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje  

ZK 437/09/16 

98. Projekt "Modernizace vzdělávacího zařízení OA, VOŠ CR a JŠ K. Vary" 

Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy  

s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvkové organizace 

ZK 438/09/16 

99. Projekt "Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov" 

Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové 

organizace 

ZK 439/09/16 

100. Projekt "Modernizace stavebních a výpočetních oborů na SPŠ Loket, příspěvková 

organizace" Střední průmyslové školy Loket, příspěvkové organizace 

ZK 440/09/16 

101. Projekt "Pořízení vybavení výukových strojů do dílen oboru Truhlář" Střední školy 

živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace 

ZK 441/09/16 

102. Projekt "Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb - Komenského 29 - Centrum technického 

a přírodovědného vzdělávání" Integrované střední školy Cheb, příspěvkové 

organizace 

ZK 442/09/16 

103. Projekt "Modernizace vybavení dílen v rámci praktického vyučování oboru  

CU a PEK, včetně stavebních úprav" Střední školy živnostenské Sokolov, 

příspěvkové organizace 

ZK 443/09/16 
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104. Projekt "Modernizace jazykové výuky na GaSOŠ Chodov" Gymnázia a střední 

odborné školy Chodov, příspěvkové organizace 

ZK 444/09/16 

105. Projekt "Vybudování učeben fyzikální terapie, rekondic a regenerace včetně 

bezbariérového přístupu" Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, 

příspěvkové organizace 

ZK 445/09/16 

106. Projekt "Rekonstrukce, vybudování a vybavení laboratoří a odborných učeben 

přírodovědných předmětů včetně jejich přizpůsobení pro hendikepované" 

Gymnázia Cheb, příspěvkové organizace 

ZK 446/09/16 

107. Projekt "Modernizace učeben - strojní a elektrotechnické" Střední průmyslové 

školy Ostrov, příspěvkové organizace 

ZK 447/09/16 

108. Projekt "Centrum odborné přípravy v Karlovarském kraji" Střední zemědělské 

školy Dalovice, příspěvkové organizace 

ZK 448/09/16 

109. Informace o výsledku realizace projektu „ISŠ Cheb - centrum dřevozpracujících 

oborů" Integrované střední školy Cheb, příspěvkové organizace, a poskytnutí 

dotace na nezpůsobilé výdaje projektu 

ZK 449/09/16 

110. Informace o výsledku realizace projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního 

českého gymnázia v K. Varech, II. etapa - přístavba západního křídla“ Prvního 

českého gymnázia v Karlových Varech, příspěvkové organizace, a poskytnutí 

dotace na nezpůsobilé výdaje projektu 

ZK 450/09/16 

111. Podpora sportu v Karlovarském kraji  ZK 451/09/16 

112. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol  

při zdravotnických zařízeních zřizovaných Karlovarským krajem 

ZK 452/09/16 

113. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Městský dům dětí a mládeže 

Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary 

ZK 453/09/16 

114. Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Český svaz aerobiku a fitness  

FISAF.cz, z.s. 

ZK 454/09/16 

115. Závěrečná zpráva o naplnění podmínek udržitelnosti projektu "Moderní střední 

školy - moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov" Střední 

školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace 

ZK 455/09/16 

116. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje  

na rok 2016 

ZK 456/09/16 

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

od 1. ledna 2016 do 31. července 2016 

ZK 457/09/16 

118. Revokace části usnesení č. ZK 162/04/16 - Skalná, kostel sv. Jana Křtitele ZK 458/09/16 

119. Revokace části usnesení č. ZK 162/04/16 ze dne 7.4.2016 - Karlovy Vary,  

dům Zlatý jelen 

ZK 459/09/16 

120. Revokace usnesení č. ZK 489/12/15 Projekt "Oprava a zpřístupnění chebského 

statku v Milíkově" 

ZK 460/09/16 

121. Projekt "Prezentace Karlovarského kraje - Živého kraje"  

- informace o ukončení projektu 

- informace o vynaložených finančních prostředcích 

ZK 461/09/16 

122. Informace o ukončení realizace projektu a závěrečné vyúčtování - projekt  

"Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté, vstupní objekt dolu 

Jeroným" Muzea Sokolov, p.o., Karlovarského kraje 

ZK 462/09/16 

123. Žádost o prodloužení termínu podpisu smlouvy - město Kraslice ZK 463/09/16 

124. Žádost o prodloužení termínu podpisu smlouvy - Statutární město Karlovy Vary  

a obec Hazlov 

ZK 464/09/16 

125. Individuální dotace - obec Andělská Hora ZK 465/09/16 

126. Individuální dotace - obec Dolní Žandov bez usnesení 

127. Individuální dotace - obec Valeč bez usnesení 

128. Individuální dotace - Spolek za zachování hutě v Šindelové ZK 466/09/16 

129. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

pro rok 2016 - Dům kultury Ostrov, IČO 00520136 

ZK 467/09/16 

130. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

pro rok 2016 - město Jáchymov 

 

ZK 468/09/16 
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131. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

pro rok 2016 - obec Bukovany, IČO 00259276 

ZK 469/09/16 

132. Vyhlášení dotačního Programu pro poskytování dotací v roce 2017  

- oblast cestovního ruchu 

ZK 470/09/16 

133. Vyhlášení dotačních Programů na podporu kulturních aktivit a vydávání 

neperiodických publikací 

ZK 471/09/16 

134. Vyhlášení programu pro poskytování dotací pro rok 2017 - oblast památkové péče ZK 472/09/16 

135. Schválení Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje – podpora aktivit v oblasti cestovního ruchu  

ZK 473/09/16 

136. Schválení Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje - kulturní aktivity 

ZK 474/09/16 

137. Schválení Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje - vydávání neperiodických publikací 

ZK 475/09/16 

138. Změna pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

- oblast památkové péče 

ZK 476/09/16 

139. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví města Hroznětín do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky v k.ú. Bystřice u Hroznětína a k.ú. Hroznětín 

ZK 477/09/16 

140. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku 

fyzické osoby - část pozemku p.p.č. 472/3 v k.ú. Hroznětín 

ZK 478/09/16 

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

Sokolov - část pozemku p.č. 3969/18 v k.ú. Sokolov 

ZK 479/09/16 

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

města Březová - pozemky p.č. 222/7, 222/9, 223/12 a 223/13 v k.ú. Tisová  

u Sokolova 

ZK 480/09/16 

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

města Hroznětín - části staveb silnic č. III/22136, II/221, III/2204, III/22129  

včetně pozemků v k.ú. Hroznětín 

ZK 481/09/16 

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

města Cheb - pozemky p.p.č. 339 a 340 v k.ú. Dolní Dvory 

ZK 482/09/16 

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

města Ostrov - části pozemků p.p.č. 2502/22 a p.p.č. 2582/1 v k.ú. Ostrov nad Ohří 

ZK 483/09/16 

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

obce Nová Ves - pozemky p.p.č. 435/3, 1455 a 1512/31 v k.ú. Louka  

u Mariánských Lázní včetně části stavby silnice č. III/21017, součástí  

a příslušenství  

ZK 484/09/16 

147. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 2688/20, 2688/21, 2688/22, 2688/18, 3003/14, 

3003/16 a 3052/34 v k.ú. Cheb z majetku Karlovarského kraje do majetku města 

Cheb a bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 1548/66, 2929/5, 3009/13, 3009/14, 

3009/15, 3009/16, 3009/17, 3045/4, 3048/2, 3052/37, 3052/38 v k.ú. Cheb  

z majetku města Cheb do majetku Karlovarského kraje  

ZK 485/09/16 

148. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Dolní Dvory, Dřenice u Chebu z majetku 

Karlovarského kraje do majetku města Cheb a bezúplatné nabytí pozemků  

v k.ú. Cheb, Dolní Dvory, Dřenice u Chebu z majetku města Cheb do majetku 

Karlovarského kraje 

ZK 486/09/16 

149. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Cheb z majetku Karlovarského kraje  

do majetku města Cheb a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Cheb  

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

ZK 487/09/16 

150. Prodej nemovité věci v majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby  

– část pozemku p.č. 386 v k.ú. Sokolov 

ZK 488/09/16 

151. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby  

– část pozemku p.č. 210/2 v k.ú. Loket 

ZK 489/09/16 

152. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti 

CHEVAK Cheb, a.s. – část pozemku p.p.č. 2441/6 v k.ú. Cheb 

ZK 490/09/16 

153. Prodej nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje, do majetku fyzické osoby 

– pozemek p.č. 181/1, jehož součástí je stavba č.p. 177, pozemek p.č. 180/1,  

vše v k.ú. Královské Poříčí 

ZK 491/09/16 
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154. Směna nemovitých věcí v k.ú. Bochov ve vlastnictví Karlovarského kraje  

s nemovitými věcmi v k.ú. Cheb a Sokolov ve vlastnictví Údržby silnic 

Karlovarského kraje, a.s. 

ZK 492/09/16 

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

Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 76/3 v k.ú. Bernov 

ZK 493/09/16 

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

Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 76/4 v k.ú. Bernov 

ZK 494/09/16 

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

Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 76/5 v k.ú. Bernov 

ZK 495/09/16 

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

Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 76/6 v k.ú. Bernov 

ZK 496/09/16 

159. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví společnosti Údržba silnic 

Karlovarského kraje, a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek  

p.č. 4126/12 v k.ú. Sokolov 

ZK 497/09/16 

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

Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 126/13 a p.p.č. 634 v k.ú. Valy  

u Mariánských Lázní 

ZK 498/09/16 

161. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti TEREA Cheb s.r.o.,  

do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 2929/8, 2929/7 a 3052/23  

v k.ú. Cheb 

ZK 499/09/16 

162. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří, z.s.,  

do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.č. 1321 a 1364/6 v k.ú. Kynšperk 

nad Ohří 

ZK 500/09/16 

163. Smlouva o zřízení služebnosti opory cizí stavby – týkající se propojení objektu 

Centrálního registru nemocnice v Sokolově s budovou Karlovarské krajské 

nemocnice, a.s. – Nemocnice Sokolov 

ZK 501/09/16 

164. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací - Záměr budoucího bezúplatného 

převodu nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města Kraslice  

- část pozemku p.p.č. 6558/1 včetně součástí a příslušenství v k.ú. Kraslice 

ZK 502/09/16 

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

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje 

ZK 503/09/16 

166. Dohoda o ukončení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě - Zřízení 

služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/220, pozemek p.p.č. 1472/1  

v k.ú. Stará Role 

ZK 504/09/16 

167. Schválení dohody o zrušení předkupního práva Karlovarského kraje k pozemku 

st.p.č. 4/2, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemku st.p.č. 4/3, jehož součástí 

je stavba č.p. 27, vše v k.ú. Abertamy 

ZK 505/09/16 

168. Pozastavení programu pro poskytování dotace na hospodaření v lesích z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

ZK 506/09/16 

169. Program pro poskytování dotace na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených 

suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami 

ZK 507/09/16 

170. Zrušení Pravidel zastupitelstva pro hodnocení žádostí a poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství na úseku 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 

ZK 508/09/16 

171. Úprava Pravidel pro poskytování dotací na realizaci drobných vodohospodářských 

ekologických akcí 

ZK 509/09/16 

172. Úprava Pravidel pro poskytování dotací na realizaci opatření na ochranu  

před povodněmi na územích ohrožených povodněmi 

ZK 510/09/16 

173. Úprava Pravidel pro poskytování dotací na úseku ochrany životního prostředí ZK 511/09/16 

174. „Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku“ – informace o ukončení 

realizace projektu 

ZK 512/09/16 

175. Změna č. 31 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje v obci 

Tuřany 

ZK 513/09/16 

176. "Intenzifikace ČOV Sokolov – I. etapa“ - informace o ukončení realizace projektu ZK 514/09/16 

177. Dotace na protipovodňové opatření - Digitální povodňový plán obce Dolní Žandov ZK 515/09/16 
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178. Poskytnutí dotací na snížení počtu černé zvěře na nehonebních pozemcích  

v intravilánech obcí Karlovarského kraje 

ZK 516/09/16 

179a. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským 

krajem (kromě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové 

organizace)  

ZK 517/09/16 

179b. Bezúplatný převod hudebních nástrojů ve správě Střední školy živnostenské 

Sokolov, příspěvková organizace a Muzea Sokolov, příspěvková organizace 

Karlovarského kraje do vlastnictví města Kraslice 

ZK 518/09/16 

179c. Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje, do majetku Farní charity 

Aš – pozemek st.p.č. 2245, jehož součástí je budova č.p. 2092, pozemek  

p.p.č. 2168/4 a pozemek p.p.č. 3939, vše v k.ú. Aš 

ZK 519/09/16 

179d. Vrácení nemovitých věcí v k.ú. Horní Slavkov Nadaci Georgia Agricoly, region 

Slavkovský les 

ZK 520/09/16 

179e. Rozpočtová změna č. 330/2016  ZK 521/09/16 

179f. Schválení Veřejnoprávní smlouvy vztahující se k veřejné zakázce „Pořízení 

šestnácti (16) nových dopravních automobilů do vybavení jednotek SDH obcí“   

ZK 522/09/16 

179g. Dodatek č. 12 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením  

v Mariánské, příspěvková organizace 

ZK 523/09/16 

179h. Projekt "Odborné vzdělávání pro "průmysl 4.0" se zvláštním zřetelem  

na přeshraniční synergie pro regionální ekonomiku" Integrované střední školy 

technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizace 

ZK 524/09/16 

179i. Prodej nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje, do majetku fyzické osoby 

– pozemek p.č. 200, jehož součástí je stavba č.p. 172, pozemek p.č. 231/3,  

vše v k.ú. Královské Poříčí 

ZK 525/09/16 

179j. Rozpočtová změna č. 331/2016 ZK 526/09/16 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Martin Havel v. r.  

hejtman  

Karlovarského kraje 

 Mgr. Dalibor Blažek v. r. 

náměstek hejtmana 
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A. Volba návrhové komise 

 

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

 

- Ing. Petra Navrátila 

- Ing. Pavla Paprska 

- Ing. Karla Jakobce 

 

Hlasování 

 

B. Volba ověřovatelů zápisu 

 

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

 

- Ing. Edmunda Janische 

- Mgr. Dalibora Blažka 

 
Hlasování 

 
C. Schválení programu jednání 

 

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

a doplněními: 

 

Rozšíření programu o: 

 

bod č. 179a) Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem 

(kromě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace) 

 

bod č. 179b) Bezúplatný převod hudebních nástrojů ve správě Střední školy živnostenské Sokolov, 

příspěvková organizace a Muzea Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje  

do vlastnictví města Kraslice 

 

bod č. 179c) Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje, do majetku Farní charity Aš  

– pozemek st.p.č. 2245, jehož součástí je budova č.p. 2092, pozemek p.p.č. 2168/4  

a pozemek p.p.č. 3939, vše v k.ú. Aš 

 

bod č. 179d) Vrácení nemovitých věcí v k.ú. Horní Slavkov Nadaci Georgia Agricoly, region 

Slavkovský les 

 

bod č. 179e) Rozpočtová změna č. 330 

 

bod č. 179f) Schválení Veřejnoprávní smlouvy vztahující se k veřejné zakázce „Pořízení šestnácti (16) 

nových dopravních automobilů do vybavení jednotek SDH obcí“ 

 

bod č. 179g) Dodatek č. 12 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením  

v Mariánské, příspěvková organizace 

 

bod č. 179h) Projekt "Odborné vzdělávání pro "průmysl 4.0" se zvláštním zřetelem na přeshraniční 

synergie pro regionální ekonomiku" Integrované střední školy technické a ekonomické 

Sokolov, příspěvkové organizace 

 

bod č. 179i) Prodej nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje, do majetku fyzické osoby 

 – pozemek p.č. 200, jehož součástí je stavba č.p. 172, pozemek p.č. 231/3,  

vše v k.ú. Královské Poříčí 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_NK.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_VO.html


Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 08.09.2016 

08.09.2016  Strana 11 (celkem 85) 

bod č. 179j) Rozpočtová změna č. 331/2016 
 
Staženo z programu: 
 
bod č. 60 Příprava zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku „Dlouhodobé zajištění  

dopravní obslužnosti Karlovarského kraje veřejnými službami v přepravě cestujících 

veřejnou linkovou dopravou“ 

 

Hlasování 

 

1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 8.9.2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 341/09/16 
 

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 8.9.2016 

 

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí  

 
Hlasování 

 
2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 23.5.2016 do 5.8.2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 342/09/16 
 

- 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 343/09/16 
 

- 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 344/09/16 
 

- bere na vědomí usnesení z 32. jednání Výboru pro regionální rozvoj 

 

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

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_SCHP.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b1.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b2.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b3.html
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5. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 345/09/16 
 

- bere na vědomí usnesení z 23. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. 191/08/16 – 217/08/16 

 

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

 
6. Zpráva Výboru pro zdravotnictví  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 346/09/16 
 

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

ze dne 24.8.2016 

 

Zodpovídá: MUDr. Oldřich Vastl, předseda Výboru pro zdravotnictví 

 
7. Zpráva Výboru pro sociální věci 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 347/09/16 
 

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

ze dne 3.8.2016 

 

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

 
8. Zpráva Finančního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 348/09/16 
 

- bere na vědomí usnesení z 27. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 

konaného dne 24.08.2016 

 

Zodpovídá: Hozmanová Hana, předseda Finančního výboru 

 
9. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 349/09/16 
 

- bere na vědomí usnesení Výboru pro národnostní menšiny ze dne 17.8.2016 

 

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

 
10. Zpráva Kontrolního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 350/09/16 
 

- bere na vědomí usnesení z 22. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje  

č. 110/09/16 - č. 115/09/16 
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- ukládá ředitelce Krajského úřadu Karlovarského kraje předkládat na jednání Kontrolního výboru 

Zastupitelstva Karlovarského kraje informaci o stavu řešení stížností, žádostí a podnětů doručených 

Karlovarskému kraji a o stavu prováděných kontrol u příspěvkových organizací, jejich zřizovatelem  

je Karlovarský kraj 

 

Zodpovídá: JUDr. Václav Sloup, předseda Kontrolního výboru 

Mgr. Petr Šindelář, LL.M., člen rady 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 351/09/16 
 

- bere na vědomí zápis ze 22. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného 

majetku konaného dne 10.08.2016 

 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 
12. Zpráva z Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 352/09/16 
 

- bere na vědomí zprávu z Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 

 

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

 
Hlasování 

 
12a. Žádost Regionální rady Severozápad o změnu účelu poskytnuté dotace na spolufinancování 

projektů 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 353/09/16 
 

- souhlasí a schvaluje návrh Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě o poskytnutí dotace Regionální radě 

regionu soudržnosti Severozápad ze dne 28.1.2016 uzavřené s Karlovarským krajem (změna charakteru 

finančních prostředků z investičních na neinvestiční) 

 

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

 
Hlasování 

 
13. Informace o výsledku realizace globálního grantu Karlovarského kraje "Podpora nabídky 

dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji" v rámci Operačního programu Vzdělávání  

pro konkurenceschopnost 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 354/09/16 
 

- schvaluje informaci o výsledku realizace globálního grantu "Podpora nabídky dalšího vzdělávání 

v Karlovarském kraji" 

 

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

Hlasování 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b4-12.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_12A.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b13.html
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14. Informace o doručeném rozhodnutí o prominutí daně ve věci grantového schématu  

"041.32 Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro veřejné 

subjekty" (projekt Atlas zajímavostí Karlovarského kraje) spolufinancovaného ze Společného 

regionálního operačního programu (SROP) a o dalším postupu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 355/09/16 
 

- bere na vědomí informaci o doručeném rozhodnutí o prominutí daně ve věci grantového schématu 

"041.32 Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro veřejné 

subjekty", kterým se částka odvodu a penále snižuje o 1.097.369,-- Kč 

 

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

 
Hlasování 

 
15. Poskytnutí individuální dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na rok 2017 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 356/09/16 
 

- schvaluje poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na rok 2017  

v částce 500.000,-- Kč a návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

 

Termín kontroly: březen 2017 
 

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

 
Hlasování 

 
16. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Českým drahám, a.s.,  

na podporu cyklodopravy v Karlovarském kraji 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 357/09/16 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Českým drahám, a.s.,  

na podporu cyklodopravy v Karlovarském kraji v roce 2016 ve výši 150.000,-- Kč 

 

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

 
Hlasování 

 
17. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu českých turistů (KČT)  

na vyznačení lyžařských tras v Karlovarském kraji - 3. etapa 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 358/09/16 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu českých turistů (KČT) 

na vyznačení lyžařských tras v Karlovarském kraji - 3. etapa ve výši 400.000,-- Kč 

 

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

 
Hlasování 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b14.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b15.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b16.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b17.html
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18. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje neziskové společnosti  

ARCHA LOKET z.s., na podporu studie a projektové dokumentace cyklostanice pro dálkové 

cyklisty 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 359/09/16 
 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje neziskové společnosti 

ARCHA LOKET z.s., na podporu studie a projektové dokumentace cyklostanice pro dálkové cyklisty  

ve výši 55.000,-- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

 

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

 
Hlasování 

 
19. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje obci Odrava na projektovou 

dokumentaci pro zajištění dotace na rekonstrukci lávky pro cyklostezku Ohře 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 360/09/16 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje obci Odrava na projektovou 

dokumentaci pro zajištění dotace na rekonstrukci lávky pro cyklostezku Ohře ve výši 369.050,-- Kč 

 

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

 
Hlasování 

 
20. Poskytnutí individuální dotace městu Loket na opravu visuté lávky přes Ohři ve Svatošských 

skalách 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 361/09/16 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace městu Loket na opravu lávky přes Ohři ve Svatošských skalách 

v částce 100.000,-- Kč a návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

 
Hlasování 

 
21. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - První Krušnohorská o.p.s.  

- příspěvek na pořízení sněžné rolby 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 362/09/16 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace První Krušnohorské o.p.s., na pořízení sněžné rolby na úpravu 

lyžařských běžeckých stop v Krušných horách ve výši 1.300.000,-- Kč 

 

Termín kontroly: únor 2017 
 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b18.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b19.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b19.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b20.html
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Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje  

 
Hlasování 

 
22. Žádost o výjimku z Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí  

pro rok 2016 pro obec Verušičky a návrh na udělení dotace pro rok 2016 - II. kolo 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 363/09/16 
 

- schvaluje výjimku z Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2016 pro obec 

Verušičky a návrh na poskytnutí dotace pro rok 2016 - II. kolo ve výši 40.400,-- Kč na úpravu návrhu 

územního plánu Verušičky 

 

Termín kontroly: únor 2017 
 

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

 
23. Žádost o výjimku z Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí  

pro rok 2016 pro obec Stráž nad Ohří a návrh na udělení dotace pro rok 2016 - II. kolo 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 364/09/16 
 

- schvaluje výjimku z Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2016 pro obec  

Stráž nad Ohří a návrh na poskytnutí dotace pro rok 2016 - II. kolo ve výši 33.880,-- Kč na úpravu návrhu 

územního plánu Stráž nad Ohří 

 

Termín kontroly: únor 2017 
 

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

 
24. Žádost o výjimku z Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí  

pro rok 2016 pro obec Valeč a návrh na udělení dotace pro rok 2016 - II. kolo 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 365/09/16 
 

- schvaluje výjimku z Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2016 pro obec Valeč 

a návrh na poskytnutí dotace pro rok 2016 - II. kolo ve výši 32.000,-- Kč na úpravu návrhu územního 

plánu Valeč 

 

Termín kontroly: únor 2017 
 

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

 
Hlasování 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b21.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b22-24.html
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25. Informace o výsledku realizace projektu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost Karlovarského 

kraje" v rámci Programu Leonardo da Vinci 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 366/09/16 
 

- schvaluje informaci o výsledku realizace projektu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost Karlovarského 

kraje" v rámci Programu Leonardo da Vinci 

 

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

 
Hlasování 

 
26. Informace o výsledku realizace projektu "Výdaje v rámci technické pomoci na činnost 

Karlovarského kraje jako regionálního subjektu" v rámci Programu přeshraniční spolupráce  

Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Sasko 2007-2013 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 367/09/16 
 

- schvaluje informaci o výsledku realizace projektu "Výdaje v rámci technické pomoci na činnost 

Karlovarského kraje jako regionálního subjektu" v rámci Programu přeshraniční spolupráce  

Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Sasko 2007-2013 

 

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

 
Hlasování 

 
27. Informace o výsledku realizace projektu "Technická pomoc Česká republika (kód 85,86)  

- Karlovarský kraj" v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný 

stát Bavorsko 2007-2013 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 368/09/16 
 

- schvaluje informaci o výsledku realizace projektu "Technická pomoc Česká republika (kód 85,86)  

- Karlovarský kraj" v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát 

Bavorsko 2007-2013 

 

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

 

Hlasování 

 

28. Program obnovy venkova – změna názvu dotované akce 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 369/09/16 
 

- schvaluje změnu názvu akce, na kterou bylo schváleno poskytnutí dotace obci Dolní Nivy v rámci 

Programu obnovy venkova 2016, dle důvodové zprávy 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

Hlasování 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b25.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b26.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b27.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b28.html
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29. Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 370/09/16 
 

- schvaluje poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje pro město Mariánské Lázně  

ve výši 127.000,-- Kč; obec Pernink ve výši 50.000,-- Kč; Lyžařský klub Slovan Karlovy Vary, z.s.,  

ve výši 100.000,-- Kč; město Boží Dar ve výši 300.000,-- Kč; město Abertamy ve výši 110.000,-- Kč; 

obec Nové Hamry ve výši 80.000,-- Kč; Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka ve výši 198.000,-- Kč; 

město Jáchymov ve výši 130.000,-- Kč; Biatlonový spolek Eduard ve výši 60.000,-- Kč;  

První Krušnohorská o.p.s., ve výši 300.000,-- Kč; město Horní Blatná ve výši 40.000,-- Kč; obec Potůčky 

ve výši 43.000,-- Kč; Život na Dyleň ve výši 20.000,-- Kč 

 

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

 
Hlasování 

 
30. Návrh na udělení dotace pro rok 2016 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 371/09/16 
 

- schvaluje návrh na poskytnutí dotace pro rok 2016 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací 

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

– II. kolo. Dotace je navrhována městu Cheb ve výši 76.472,-- Kč. 

 

Termín kontroly: únor 2017 
 

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

 
Hlasování 

 
31. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

městu Cheb - Cyklistická infrastruktura 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 372/09/16 
 

- schvaluje změnu charakteru poskytnutých finančních prostředků městu Cheb v rámci dotačního 

programu "Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji" a návrh dodatku č. 1  

k veřejnoprávní smlouvě evid. č. KK 02166/2016-00 

 

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

 

Hlasování 

 

32. Změna smlouvy o poskytnutí individuální dotace městu Boží Dar na akci „Boží Dar,  

Zlatý Kopec – veřejné osvětlení“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 373/09/16 
 

- schvaluje návrh dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace 

 

- schvaluje vrácení přeplatku dotace městu Boží Dar v částce 98.425,-- Kč 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b29.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b30.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b31.html
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Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

 
Hlasování 

 
33. Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje,  

odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2017 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 374/09/16 
 

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

odboru regionálního rozvoje na podporu územně plánovací činnosti obcí pro rok 2017 

 

Termín kontroly: únor 2017 
 

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

 
Hlasování 

 
34. Změna Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování 

přípravy a realizace projektu "Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje 

2015 - 2017" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 375/09/16 
 

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové 

organizaci Karlovarská agentura rozvoje podnikání na předfinancování přípravy a realizace projektu 

„Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje 2015 - 2017“ ve výši 1.100.000 Kč 

včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle návrhu 

 

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

organizace 

 
Hlasování 

 
35. Veřejnoprávní smlouvy v rámci projektu "Smart Akcelerátor (1. kolo)" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 376/09/16 
 

- schvaluje  

poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci 

Karlovarské agentuře rozvoje podnikání na předfinancování přípravy a realizace projektu  

„Smart Akcelerátor (1. kolo)“ ve výši 1.900.000 Kč včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle návrhu 

 

poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Karlovarská agentura rozvoje 

podnikání, jako partnerovi projektu, na spolufinancování realizace projektu „Smart Akcelerátor (1. kolo)“ 

ve výši 1.467.683 Kč včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle návrhu 

 

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

organizace 

Hlasování 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b32.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b33.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b34.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b35.html
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36. Prominutí pohledávek za společností S T I O B s.r.o.  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 377/09/16 
 

- schvaluje prominutí pohledávek ve výši 563.616 Kč za povinným S T I O B s.r.o., se sídlem  

Alšova 1743, 356 01 Sokolov, IČO 61169820 

 

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

a právního  

 
Hlasování 

 
37. Žádost obce Nové Hamry, IČO 00479080, se sídlem Nové Hamry 274, 362 24 Nové Hamry,  

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 378/09/16 
 

- schvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 70 % z částky 20.640,-- Kč,  

tj. 14.448,-- Kč, obci Nové Hamry, IČO 00479080, se sídlem Nové Hamry čp. 274, 362 24 Nové Hamry 

 

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

z částky 3.179,-- Kč, tj. 2.225,30 Kč, obci Nové Hamry, IČO 00479080, se sídlem Nové Hamry 274,  

362 24 Nové Hamry 

 

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

a právního  

 
Hlasování 

 
38. Schválení uzavření dohody mezi Karlovarským krajem, Statutárním městem Karlovy Vary  

a Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje o vzájemném propojení informačních 

struktur 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 379/09/16 
 

- schvaluje předložený návrh dohody o vzájemném propojení informačních struktur v budovách  

Městské policie Karlovy Vary a Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje k zajištění řádného 

přenosu a sdílení dat v rámci fyzické integrace obou operačních středisek pro potřeby Integrovaného 

záchranného systému 

 

- schvaluje uzavření dohody o vzájemném propojení informačních struktur v budovách Městské policie 

Karlovy Vary a Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje k zajištění řádného přenosu a sdílení 

dat v rámci fyzické integrace obou operačních středisek pro potřeby Integrovaného záchranného systému 

 

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

 
Hlasování 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b36.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b37.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b38.html
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39. Postup ve věci  platebního výměru k projektu CZ.1.06/2.1.00/08.07146 „Rozvoj služeb 

eGovernmentu na území Karlovarského kraje – část I. až VI.“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 380/09/16 
 

- bere na vědomí  

- informaci o doručené Zprávě o daňové kontrole a doručeném platebním výměru na odvod za porušení 

rozpočtové kázně k projektu CZ.1.06/2.1.00/08.07146 "Rozvoj služeb eGovernmentu na území 

Karlovarského kraje – část I. až VI.“ 

- podání žádosti o prominutí povinnosti odvodu a dosud nevyměřeného penále a realizaci veškerých kroků 

souvisejících s podáním žádosti včetně úhrady správních poplatků 

- informaci o podání odvolání proti platebnímu výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
40. Informace o ukončení projektu a závěrečné vyúčtování projektu Krajské služby eGovernmentu, 

IOP výzva č. 19, CZ.1.06/2.1.00/19.09263 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 381/09/16 
 

- bere na vědomí informaci o ukončení projektu a závěrečném vyúčtování projektu Krajské služby 

eGovernmentu, IOP výzva č. 19, CZ.1.06/2.1.00/19.09263 

 

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

 
Hlasování 

 
41. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Nadace města Karlovy Vary  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 382/09/16 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Nadaci města Karlovy Vary  

ve výši 5.000.000 Kč na podporu sportu v Karlových Varech 

 

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

města Karlovy Vary (IČO 26406501) ve výši 5.000.000 Kč, dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Edmunda Janische, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

k podpisu Ing. Edmundu Janischovi a realizovat veškeré další úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

 
Hlasování 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b39.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b40.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b41.html
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42. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - město Sokolov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 383/09/16 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje městu Sokolov v maximální 

výši 2.000.000 Kč na spolufinancování investiční akce Revitalizace fotbalového stadionu Sokolov  

- I. etapa 

 

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

v maximální výši 2.000.000 Kč s městem Sokolov (IČO 00259586), dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Edmunda Janische, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

k podpisu Ing. Edmundu Janischovi a realizovat veškeré další úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

 
Hlasování 

 
43. Smlouvy na poskytnutí náborového příspěvku – stabilizace interních oddělení Karlovarské 

krajské nemocnice a.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 384/09/16 
 

- schvaluje Smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem, Karlovarskou 

krajskou nemocnicí a.s. a 

 

- MUDr. Raed Qasem 

- MUDr. Haileloul Assefa Kassu 

- MUDr. Paula Miľová 

- Yevheniia Nahalka 

- MUDr. Gorazd Mitrevski 

- MUDr. Ivana Kubuláková 

 

dle návrhu 

 

- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Jakuba Pánika, jejich podpisem 

 

Zodpovídá: Jakub Pánik, náměstek hejtmana 

 
Hlasování 

 
44. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje městu Chodov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 385/09/16 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace městu Chodov na pořízení konvektomatu pro školní jídelnu 

Základní školy J. A. Komenského Chodov ve výši 500.000,-- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b42.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b43.html
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- pověřuje náměstka hejtmana pro oblast ekonomiky podpisem veřejnoprávní smlouvy 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
45. Rozpočtové změny č. 265-269, 288, 302-314    

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 386/09/16 
 

- schvaluje  

 

Rozpočtovou změnu č. 265/2016 

- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 200.000,-- Kč do Odboru školství, mládeže  

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na pokrytí výdajů na přípravu projektu Vybavení 

sklářské dílny včetně souvisejících stavebních úprav, překládaného příspěvkovou organizací 

Karlovarského kraje Střední uměleckoprůmyslová škola, příspěvková organizace, do vyhlášené výzvy 

Integrovaného regionálního operačního programu 

 

Rozpočtovou změnu č. 266/2016 

- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 242.000,-- Kč do Odboru školství, mládeže  

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na pokrytí výdajů na přípravu projektu Modernizace 

chemické laboratoře, překládaného příspěvkovou organizací Karlovarského kraje Gymnázium Ostrov, 

příspěvková organizace, do vyhlášené výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 

 

Rozpočtovou změnu č. 267/2016 

- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 242.000,-- Kč do Odboru školství, mládeže  

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na pokrytí výdajů na přípravu projektu Kompetenční 

centrum pro 3 D, rozšíření 3 D laboratoře, překládaného příspěvkovou organizací Karlovarského kraje 

Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace, do vyhlášené výzvy Integrovaného regionálního operačního 

programu 

 

Rozpočtovou změnu č. 268/2016 

- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 500.000,-- Kč do Odboru školství, mládeže  

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na pokrytí výdajů na přípravu projektu Modernizace 

vybavení školy, překládaného příspěvkovou organizací Karlovarského kraje Gymnázium Aš, příspěvková 

organizace, do vyhlášené výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 

 

Rozpočtovou změnu č. 269/2016 

- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 137.000,-- Kč do Odboru školství, mládeže  

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na pokrytí výdajů na přípravu projektu Zkvalitnění 

infrastruktury v logistické škole, překládaného příspěvkovou organizací Karlovarského kraje Střední škola 

logistická Dalovice, příspěvková organizace, do vyhlášené výzvy Integrovaného regionálního operačního 

programu 

 

Rozpočtovou změnu č. 288/2016 

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

ve výši 750.000,-- Kč  do rozpočtu Odboru projektového řízení a informatiky Krajského úřadu 

Karlovarského kraje z důvodu financování zakázky Nákup notebooků pro zastupitele (volební období 

2016-2020) 

 

Rozpočtovou změnu č. 302/2016  

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

výši 10.000.000,-- Kč a přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 4.600.000,-- Kč z uvolněných 

prostředků na základě revize rozpočtu kraje za I. čtvrtletí 2016, a to z rozpočtu Odboru vnitřních 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b44.html
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záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, kapitoly Příspěvky cizím subjektům k dalšímu přerozdělení pro nestátní neziskové 

organizace v sociální oblasti v Karlovarském kraji pro rok 2016 na zajištění příspěvků v oblasti sociálních 

služeb a na posílení rozvoje služeb v Karlovarském kraji   

 

Rozpočtovou změnu č. 303/2016 

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

kraje, kapitoly Příspěvky cizím subjektům v celkové částce ± 400.000,-- Kč z investičních na neinvestiční 

prostředky. Jedná se o prostředky určené na poskytnutí individuální dotace Klubu českých turistů  

na III. etapu značení lyžařských tras v Karlovarském kraji.   

 

Rozpočtovou změnu č. 304/2016 

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 

do rozpočtu Fondu nestátních neziskových organizací v celkové částce ±  910.000,-- Kč. Finanční 

prostředky budou určeny k dalšímu přerozdělení na dofinancování neinvestiční dotace I. ze státního 

rozpočtu pro příspěvkové organizace a cizí subjekty působící v sociální oblasti v Karlovarském kraji  

pro rok 2016. 

 

Rozpočtovou změnu č. 305/2016 

- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 8.525.000,-- Kč do Odboru sociálních věcí Krajského 

úřadu Karlovarského kraje, kapitoly Příspěvky cizím subjektům k dalšímu přerozdělení pro nestátní 

neziskové organizace působící v sociální oblasti v Karlovarském kraji pro rok 2016 na zajištění příspěvků 

v oblasti sociálních služeb a na posílení rozvoje služeb v Karlovarském kraji    

 

Rozpočtovou změnu č. 306/2016 

- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 11.000.000,-- Kč do Fondu na udržení provozu 

sociálních služeb v Karlovarském kraji jako prostředky na dofinancování poskytování zápůjček na udržení 

sociálních služeb Karlovarského kraje v roce 2017  

 

Rozpočtovou změnu č. 307/2016 

- navýšení příjmů a výdajů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením 

vrácených prostředků v roce 2016 ve výši 470.000,-- Kč z dotací poskytnutých v roce 2015 v rámci 

programu Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji. Tyto prostředky 

jsou určené na posílení rozpočtu v roce 2016 v rámci dotačního programu Podpora budování a údržby 

lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji.  

 

Rozpočtovou změnu č. 308/2016 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.248.285,54 Kč z titulu vrácení finančních 

prostředků na základě vyúčtování poskytnuté zálohy pro výkon závazku veřejné služby v roce 2015. 

Vrácené finanční prostředky došlé na účet Karlovarského kraje dne 30.3.2016 od Údržby silnic 

Karlovarského kraje, a.s., ve výši 2.248.285,54 Kč budou použity na závazek veřejné služby oprav  

a udržování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje. 

 

Rozpočtovou změnu č. 309/2016 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v rámci finančního vypořádání Karlovarského kraje  

se státním rozpočtem za rok 2015 zapojením vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření 

Karlovarského kraje za rok 2015 (dle schváleného Závěrečného účtu kraje za rok 2015)  

ve výši  1.989.492,68 Kč a příjmů z vratek obcí, příspěvkových organizací a dalších subjektů v rámci 

jejich finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2015 přijatých na účty kraje v roce 2016  

ve výši 3.732.366,73 Kč, celkem ve výši 5.721.859,41 Kč a to na základě usnesení Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. ZK 240/06/16 ze dne 9.6.2016, kterým byl schválen Závěrečný účet Karlovarského 

kraje za rok 2015 

 

 

 

 



Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 08.09.2016 

08.09.2016  Strana 25 (celkem 85) 

Rozpočtovou změnu č. 310/2016 

- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje  

do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 500.000,-- Kč. Jedná se o investiční příspěvek pro město 

Chodov na pořízení nového konvektomatu při obnově vybavení školní jídelny ve městě Chodov.  

 

Rozpočtovou změnu č. 311/2016 

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

ve výši  890.000,-- Kč do rozpočtu Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná  

se o zajištění programu GINIS – licence elektronického oběhu účetních dokladů, revize dat datového 

skladu. 

 

Rozpočtovou změnu č. 312/2016  

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 1.800.000,-- Kč z rezervy Odboru finančního Krajského úřadu 

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

náborových příspěvků pro získání 6 lékařů do interních oddělení nemocnic na území Karlovarského kraje 

 

Rozpočtovou změnu č. 313/2016 

- přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 5.000.000,-- Kč do Odboru školství, mládeže  

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje jako individuální dotace pro Nadaci města  

Karlovy Vary z uvolněných finančních prostředků v rámci revize rozpočtu kraje za I. čtvrtletí 2016,  

a to ve výši 4.300.000,-- Kč z Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje  

a ve výši 700.000,-- Kč z Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Dotace je určena na podporu sportu v Karlových Varech. 

 

Rozpočtovou změnu č. 314/2016 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 2.000.000,-- Kč do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

Krajského úřadu Karlovarského kraje jako individuální dotace městu Sokolov z uvolněných finančních 

prostředků v rámci revize rozpočtu kraje za I. čtvrtletí 2016, a to ve výši 220.000,-- Kč z Odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje a ve výši 1.780.000,-- Kč z Odboru kultury, 

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Dotace je určena  

na spolufinancování investiční akce Revitalizace fotbalového stadionu Sokolov - I. 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
46. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 387/09/16 
 

- bere na vědomí Informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2016 až 269/2016 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
47. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje  

k 30.6.2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 388/09/16 
 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b45.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b46.html
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- bere na vědomí informace o plnění a čerpání rozpočtu a o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje 

k 30.6.2016 

 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

Hlasování 

 

48. Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Předfinancování projektů třetího 

programovacího období a zajištění financování případných platebních výměrů" a přijetí úvěru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 389/09/16 
 

- bere na vědomí informaci o výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky 

„Předfinancování projektů třetího programovacího období a zajištění financování případných platebních 

výměrů" 

 

- schvaluje přijetí úvěru a uzavření úvěrové smlouvy mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže 

společností Komerční banka, a.s., s nabídkovou cenou 15.102.377,85 Kč vč. DPH 

 

- pověřuje náměstka hejtmana pro oblast ekonomiky podpisem úvěrové smlouvy s vítězem soutěže 

společností Komerční banka, a.s., s nabídkovou cenou 15.102.377,85 Kč vč. DPH 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
49. Postup ve věci doručeného rozhodnutí o odvolání proti platebním výměrům u projektu  

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

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 390/09/16 
 

- bere na vědomí informaci o doručeném rozhodnutí č. j.: MF-35483/2014/1204-11 o odvolání  

proti platebním výměrům č. 19/2013 a č. 20/2013 u Projektu revitalizace centra vzdělávání  

ISŠTE Sokolov, kterým byla snížena povinnost úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně 

 

- bere na vědomí rozhodnutí Rady Karlovarského kraje o nepodání správní žaloby proti rozhodnutí  

o odvolání ze dne 9.6.2016, č. j.: MF-35483/2016/1204-11, kterým byla snížena povinnost úhrady odvodu 

za porušení rozpočtové kázně 

 

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

a ekonomické Sokolov 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
50. Postup ve věci doručené výzvy k vrácení dotace dotčené nesrovnalostí k projektu 

CZ1.09/4.1.00/04.00021 „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 391/09/16 
 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b47.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b48.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b49.html
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- bere na vědomí informaci o doručené Výzvě k vrácení dotace dotčené nesrovnalostí ze dne 10.5.2016  

k projektu reg. č. CZ.1.09/4.1.00/04.00021 "Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova vila" 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
51. Postup ve věci doručené výzvy č. 227/2016 k navrácení dotace nebo její části u projektu  

reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0586 "Výzva č. 56 - GOAML" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 392/09/16 
 

- bere na vědomí  

- informaci o doručené výzvě č. 227/2016 k navrácení dotace nebo její části ze dne 30.6.2016,  

č. j. MSMT-22077/2016-1 k projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0586 "Výzva č. 56 - GOAML" 

- informaci o nepodání opravného prostředku proti výzvě k navrácení dotace nebo její části 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
52. Postup ve věci platebních výměrů k projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004 "Podpora 

přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 393/09/16 
 

- bere na vědomí  

- informaci o doručené zprávě o daňové kontrole a platebních výměrech k projektu  

reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004 "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“ 

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

kroků souvisejících s podáním žádostí včetně úhrady správních poplatků 

- informaci o podání odvolání proti platebním výměrům 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
53. Postup ve věci doručeného rozsudku Krajského soudu v Brně v řízení o žalobě proti rozhodnutí 

o zamítnutí rozkladu a potvrzení rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže  

ze dne 9.1.2014 č. j. ÚOHS-S200/2013/VZ-547/2014/511/KČe u projektu  

reg. č. CZ.1.09/1.3.00/10.00163 ,,Centrum technického vzdělávání Ostrov", příjemce Střední 

průmyslové školy Ostrov, příspěvkové organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 394/09/16 
 

- bere na vědomí informaci o doručeném rozsudku Krajského soudu v Brně v řízení  

č. j. 30 Af 15/2015 - 53 u projektu Centrum technického vzdělávání Ostrov", příjemce Střední průmyslové 

školy Ostrov, příspěvkové organizace, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí o zamítnutí rozkladu 

a potvrzení rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 9.1.2014  

č. j. ÚOHS-S200/2013/VZ-547/2014/511/KČe 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b50.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b51.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b52.html
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- bere na vědomí rozhodnutí Rady Karlovarského kraje o nepodání kasační stížnosti proti rozsudku 

Krajského soudu v Brně ze dne 30.6.2016, č. j. 30 Af 15/2015 - 53, kterým byla zamítnuta žaloba proti 

rozhodnutí o zamítnutí rozkladu a potvrzení rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže  

ze dne 9.1.2014 č. j. ÚOHS-S200/2013/VZ-547/2014/511/KČe 

 

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

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
54. Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných z EU  

od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského 

kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 395/09/16 
 

- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 1.7.2016 u projektů spolufinancovaných z EU 

od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje  

a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., který je přílohou tohoto materiálu. 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
55. Informace o rozsudku Krajského soudu v Brně ve věci žaloby proti rozhodnutí Úřadu  

pro ochranu hospodářské soutěže u projektu reg. č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376 "Projekt revitalizace 

Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“, příjemce Integrované střední školy technické a ekonomické 

Sokolov, příspěvkové organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 396/09/16 
 

- bere na vědomí informaci o doručeném rozsudku Krajského soudu v Brně v řízení  

č. j. 30 Af 42/2014-71 u projektu reg. č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376 "Projekt revitalizace Centra vzdělávání 

ISŠTE Sokolov“, příjemce Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové 

organizace, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže  

ze dne 10.4.2014, č. j. ÚOHS-R197/2013/VZ-7683/2014/310/LPa 

 

- bere na vědomí podání kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne  20.6.2016,  

č. j. 30 Af 42/2014-71 u projektu reg. č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376 "Projekt revitalizace Centra vzdělávání 

ISŠTE Sokolov“, příjemce Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové 

organizace, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže  

ze dne 10.4.2014, č. j. ÚOHS-R197/2013/VZ-7683/2014/310/LPa 

 

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

a ekonomické Sokolov 

 
Hlasování 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b53.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b54.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b55.html
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56. Dodatečná protihluková opatření na stavbě II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 397/09/16 
 

- schvaluje realizaci dodatečných protihlukových opatření na stavbě "II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb" 

kombinací variant č. 1, 5 a 6 investičního záměru 

 

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

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

příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 
57. Návrh na vyjmutí části dálnice D6 v úseku exit 136 Nové Sedlo - exit 146 Březová ze seznamu 

pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku, který je vymezen vyhláškou  

o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 398/09/16 
 

- souhlasí s vyjmutím části dálnice D6 v úseku exit 136 Nové Sedlo - exit 146 Březová ze seznamu 

pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku, který je vymezen vyhláškou o užívání 

pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem 

 

- pověřuje statutárního zástupce hejtmana Jakuba Pánika odesláním žádosti o vyjmutím části dálnice D6  

v úseku exit 136 Nové Sedlo - exit 146 Březová ze seznamu pozemních komunikací, jejichž užití podléhá 

časovému poplatku 

 

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

 
Hlasování 

 
58. Závazek veřejné služby údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje  

– žádost o navýšení finančních prostředků 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 399/09/16 
 

- schvaluje 

 

 navýšení vyrovnávací platby na úhradu ztráty z činnosti obecného hospodářského zájmu o 3,5 mil. Kč 

na zajištění údržby nově zařazených úseků zrušené části vojenského újezdu Hradiště, obchvatu Chebu, 

Hroznětína a Sokolova; 

 

 navýšení vyrovnávací platby na úhradu ztráty z činnosti obecného hospodářského zájmu o 11 mil. Kč 

na realizaci velkoplošných oprav: 

Silnice Úsek Výměra (m2) 

II/210 Vítkov - Podstrání 12 000 

III/21027 Hrušková 3 000 

II/210 Jindřichovice 2 000 

III/20910 Božíčany - Smolné Pece 1 000 

III/21328 Bříza 700 

III/2125 Těšov 2 800 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b56.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b57.html


Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 08.09.2016 

08.09.2016  Strana 30 (celkem 85) 

III/2208 Tisová 1 500 

III/2204 Děpoltovice 2 000 

III/2209 Nové Hamry 2 000 

 

 navýšení vyrovnávací platby na úhradu ztráty z činnosti obecného hospodářského zájmu o 2 mil. Kč 

na realizaci nátěrů vozovek: 

Silnice Úsek Výměra (m2) 

III/21320 Libá 15 000 

III/21315 Nebesa - Skalka 15 000 

 

 navýšení vyrovnávací platby na úhradu ztráty z činnosti obecného hospodářského zájmu o 3,5 mil. Kč 

na realizaci seřezávání krajnic - odvodnění vozovek: 

Silnice Úsek Výměra (t) 

III/00619 Bražec - Luka 500 

III/00625 Stružná - Žalmanov 1 500 

III/21320 Libá 500 

III/21328 Bříza 500 

II/210 Klášter 500 
 

 

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

 
Hlasování 

 
59. Mimořádný členský příspěvek pro Sdružení Karlovarského kraje pro rozvoj leteckých linek 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 400/09/16 
 

- schvaluje poskytnutí mimořádného členského příspěvku pro Sdružení Karlovarského kraje pro rozvoj 

leteckých linek ve výši 5.000.000,-- Kč 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 

 
Hlasování 

 
60. Příprava zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku „Dlouhodobé zajištění dopravní 

obslužnosti Karlovarského kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou 

dopravou"  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání. 

 
61. Smlouva o zajištění stabilního financování veřejné drážní dopravy 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 401/09/16 
 

- bere na vědomí znění textu „Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní 

dopravy“ 

 

- schvaluje uzavření „Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy“, 

dle návrhu 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b58.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b59.html


Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 08.09.2016 

08.09.2016  Strana 31 (celkem 85) 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

 
Hlasování 

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

organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 402/09/16 
 

- schvaluje Dodatek č. 14 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic 

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

 

- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje Jakuba Pánika podpisem Dodatku č. 14 ke zřizovací 

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

356 04 Dolní Rychnov 

 

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

282, 356 04 Dolní Rychnov vložit schválený Dodatek č. 14 ke Zřizovací listině organizace Krajská správa 

a údržba silnic Karlovarského kraje do příslušných rejstříků 

 

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

 
Hlasování 

 
63. Schválení odůvodnění veřejné zakázky „Obnova historického, přeshraničního silničního spojení 

Plesná – Bad Brambach (-Aš)“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 403/09/16 
 

- schvaluje odůvodnění významné veřejné zakázky „Obnova historického, přeshraničního silničního 

spojení Plesná – Bad Brambach (-Aš)“, dle návrhu 

 

Termín kontroly: červen 2017 
 

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

příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 
64. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/198 Modernizace silnice Bochov - Kozlov“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 404/09/16 
 

- schvaluje 

 

a. závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

projektu „II/198 Modernizace silnice Bochov - Kozlov“ ve výši max. 170.000.000,-- Kč,  

tzn. 100 % celkových uznatelných nákladů projektu  

b. vlastní spolufinancování projektu „II/198 Modernizace silnice Bochov - Kozlov“  

ve výši max. 17.000.000,-- Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b61.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b61.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b62.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b63.html
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Termín kontroly: 08.12.2016 

 

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

příspěvková organizace 

 
65. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/198 Modernizace silnice Horní Kramolín“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 405/09/16 
 

- schvaluje 

 

a. závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

projektu „II/198 Modernizace silnice Horní Kramolín“ ve výši max. 25.000.000,-- Kč,  

tzn. 100 % celkových uznatelných nákladů projektu  

b. vlastní spolufinancování projektu „II/198 Modernizace silnice Horní Kramolín“  

ve výši max. 2.500.000,-- Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

příspěvková organizace 

 
66. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/205 Modernizace silnice Močidlec  

- Vladořice“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 406/09/16 
 

- schvaluje 

 

a. závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

projektu „II/205 Modernizace silnice Močidlec - Vladořice“ ve výši max. 20.000.000,-- Kč,  

tzn. 100 % celkových uznatelných nákladů projektu  

b. vlastní spolufinancování projektu „II/205 Modernizace silnice Močidlec - Vladořice“  

ve výši max. 2.000.000,-- Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

příspěvková organizace 

 
67. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/207 Modernizace silnice Smilov - Lažany“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 407/09/16 
 

- schvaluje 

 

a. závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

projektu „II/207 Modernizace silnice Smilov - Lažany“ ve výši max. 55.000.000,-- Kč,  

tzn. 100 % celkových uznatelných nákladů projektu  

b. vlastní spolufinancování projektu „II/207 Modernizace silnice Smilov - Lažany“  

ve výši max. 5.500.000,-- Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
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Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

68. Schválení závazného finančního příslibu projektu „III/2206 Modernizace silnice – průtah 

Fojtov“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 408/09/16 
 

- schvaluje 

 

a. závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

projektu „III/2206 Modernizace silnice – průtah Fojtov“ ve výši max. 30.000.000,-- Kč,  

tzn. 100 % celkových uznatelných nákladů projektu  

b. vlastní spolufinancování projektu „III/2206 Modernizace silnice – průtah Fojtov“  

ve výši max. 3.000.000,-- Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

příspěvková organizace 

 
69. Schválení závazného finančního příslibu projektu „III/2206 Modernizace silnice Fojtov  

- Děpoltovice“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 409/09/16 
 

- schvaluje 

 

a. závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

projektu „III/2206 Modernizace silnice Fojtov - Děpoltovice“ ve výši max. 10.000.000,-- Kč,  

tzn. 100 % celkových uznatelných nákladů projektu  

b. vlastní spolufinancování projektu „III/2206 Modernizace silnice Fojtov - Děpoltovice“  

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

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

příspěvková organizace 

 
70. Projekt „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje  

v Sokolově" financovaný v rámci 36. 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  - schválení přípravy a realizace projektu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 410/09/16 
 

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

projektu „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“ 

ve výši max. 21.139.691,00 Kč vč. DPH, tzn. 100 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování projektu „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné 

služby Karlovarského kraje v Sokolově“ ve výši max. 2.113.969,00 Kč vč. DPH, tzn. 10 % celkových 

uznatelných výdajů projektu 
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- schvaluje financování neuznatelných výdajů projektu „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“ ve výši max. 500.000,-- Kč vč. DPH z finančních 

zdrojů Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

 

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

základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“ podávaného v rámci 36. 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 

 
71. Program pro poskytování dotací na provozování domácí hospicové péče v Karlovarském kraji  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 411/09/16 
 

- schvaluje Program pro poskytování dotací na provozování domácí hospicové péče v Karlovarském kraji 

s účinností od 1.1.2017 

 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví  

 
Hlasování 

 
72. Projekt „Zefektivnění komunikace jednotlivých článků ve zdravotnickém řetězci Karlovarského 

kraje a zvýšení připravenosti zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace“ 

financovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, - schválení přípravy  

a realizace projektu - schválení závazného finančního příslibu projektu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 412/09/16 
 

- bere na vědomí informace o projektu Karlovarské krajské nemocnice a.s. „Zefektivnění komunikace 

jednotlivých článků ve zdravotnickém řetězci Karlovarského kraje a zvýšení připravenosti zdravotnických 

zařízení na mimořádné události a krizové situace“ 

 

- schvaluje se závazným rozhodnutím o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových 

výdajů projektu „Zefektivnění komunikace jednotlivých článků ve zdravotnickém řetězci Karlovarského 

kraje a zvýšení připravenosti zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace“ 

financovaného v rámci průběžné výzvy č. 26 EGOVERNMENT I. v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu, prioritní osy PO 3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí,  

ve výši max. 11.000.000,-- Kč vč. DPH, tzn. 100 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování projektu „Zefektivnění komunikace jednotlivých článků  

ve zdravotnickém řetězci Karlovarského kraje a zvýšení připravenosti zdravotnických zařízení  

na mimořádné události a krizové situace“ financovaného v rámci průběžné výzvy č. 26  

EGOVERNMENT I. v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní  

osy PO 3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, ve výši max. 1.650.000,-- Kč vč. DPH, 

tzn. 15 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

- schvaluje, že případné nezpůsobilé výdaje projektu, budou hrazeny z rozpočtu Karlovarské krajské 

nemocnice a.s. 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b64-70.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b71.html
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Zodpovídá: Jakub Pánik, náměstek hejtmana 

 
Hlasování 

 
73. Ujednání o přeshraniční spolupráci zdravotnické záchranné služby mezi Karlovarským, 

Plzeňským, Jihočeským krajem a Svobodným státem Bavorsko  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 413/09/16 
 

- schvaluje ujednání o přeshraniční spolupráci zdravotnické záchranné služby mezi Karlovarským, 

Plzeňským krajem, Jihočeským krajem a Svobodným státem Bavorsko 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje JUDr. Martina Havla podpisem Ujednání o přeshraniční 

spolupráci mezi Karlovarským, Plzeňským krajem, Jihočeským krajem a Svobodným státem Bavorsko 

 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví  

 
Hlasování 

 
74. Smlouvy na poskytnutí dotace v rámci programu „Podpory 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 414/09/16 
 

- schvaluje uzavření smluv o poskytnutí příspěvku na podporu specializačního vzdělávání k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství  

pro děti a dorost v Karlovarském kraji mezi: 

 

Karlovarským krajem, společností PRAKTIK CHODOV s.r.o., se sídlem Dalovice  

a MUDr. Jakubem Kiprovem, dle návrhu 

 

Karlovarským krajem, společností PV-AMBULANCE s.r.o., se sídlem Cheb a MUDr. Adélou Kulířovou, 

dle návrhu 

 

- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje p. Jakuba Pánika podpisem výše uvedených smluv 

 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví  

 
Hlasování 

 
75. Projekt „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.",  

reg. č. CZ.1.09/1.3.00/29.00636 - platební výměr č. 10/2016 na odvod za porušení rozpočtové kázně 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 415/09/16 
 

- bere na vědomí informaci o doručeném platebním výměru k projektu reg. č. CZ.1.09/1.3.00/29.00636 

„Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s." 

 

- bere na vědomí informaci o podání žádosti o prominutí dosud nevyměřeného penále a realizaci 

veškerých kroků souvisejících s podáním žádosti vč. úhrady správních poplatků 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b72.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b73.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b74.html
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- bere na vědomí informaci o podání odvolání proti platebnímu výměru 

 

Zodpovídá: MUDr. Josef März, generální ředitel a předseda představenstva Karlovarské krajské 

nemocnice a.s. 

 
Hlasování 

 
76. Dodatek k Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb  

v roce 2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 416/09/16 
 

- schvaluje dodatek k Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb  

v roce 2016 

 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  

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

- dofinancování sociálních služeb v roce 2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 417/09/16 
 

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

v roce 2016 (navýšení dotace, dofinancování sociálních služeb) v celkové výši 52.386.000,-- Kč,  

z toho 19.793.400,-- Kč z účelově určené dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2016  

(z toho pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje 6.806.200,-- Kč) a 32.592.600,-- Kč z rozpočtu 

Karlovarského kraje (z toho pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje 9.291.900,-- Kč), dle návrhu 

 

- schvaluje vzor dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

na zajištění sociálních služeb v roce 2016 

 

- schvaluje uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2016, dle návrhu 

 

- pověřuje radního pro oblast sociálních věcí podpisem dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2016 

 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  

 
78. Financování sociálních služeb v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 418/09/16 
 

- schvaluje financování sociálních služeb v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence 

dle návrhu, za podmínky schválení projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence hodnotící komisí 

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 

 

- pověřuje radního pro oblast sociálních věcí podpisem Pověření k poskytování služeb obecného 

hospodářského zájmu v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence 

 

- schvaluje poskytnutí dotací v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence na zajištění 

sociálních služeb v roce 2016 v celkové výši 11.973.600,-- Kč dle návrhu (z toho max. 5 % spoluúčast 

Karlovarského kraje, tj. 598.680,-- Kč), za podmínky schválení projektu Podpora vybraných služeb 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b75.html
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sociální prevence hodnotící komisí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, za podmínky zahájení 

realizace projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence od 1.11.2016 a za podmínky obdržení  

1. zálohové platby v roce 2016 od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 

 

- schvaluje uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2016 dle vzoru, se subjekty zařazenými do projektu Podpora 

vybraných služeb sociální prevence dle návrhu, za podmínky schválení projektu Podpora vybraných 

služeb sociální prevence hodnotící komisí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, za podmínky zahájení 

realizace projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence od 1.11.2016 a za podmínky obdržení  

1. zálohové platby v roce 2016 od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 

 

- pověřuje radního pro oblast sociálních věcí podpisem dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2016 

 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  

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

- vrácené finanční prostředky v souvislosti s realizací projektu Podpora vybraných služeb sociální 

prevence 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 419/09/16 
 

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

v roce 2016 (navýšení neinvestiční dotace 1 v souvislosti s realizací projektu Podpora vybraných služeb 

sociální prevence) v celkové výši 9.044.700,-- Kč (z toho pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje 

3.692.100,-- Kč) dle návrhu, za podmínky schválení projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence 

hodnotící komisí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a za podmínky zahájení realizace projektu 

Podpora vybraných služeb sociální prevence od 1.11.2016 

 

- schvaluje vzor dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

na zajištění sociálních služeb v roce 2016 

 

- schvaluje uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2016 dle návrhu, za podmínky schválení projektu Podpora 

vybraných služeb sociální prevence hodnotící komisí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR  

a za podmínky zahájení realizace projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence od 1.11.2016 

 

- pověřuje radního pro oblast sociálních věcí podpisem dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2016 

 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  

 
Hlasování 

 
80. Pravidla pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji  

pro rok 2017 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 420/09/16 
 

- schvaluje Pravidla pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji  

pro rok 2017 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b76-79.html
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Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  

 
81. Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2017 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 421/09/16 
 

- schvaluje Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2017 

 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  

 
82. Pravidla pro poskytování zápůjčky z Fondu na udržení provozu sociálních služeb  

v Karlovarském kraji v roce 2017 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 422/09/16 
 

- schvaluje Pravidla pro poskytování zápůjčky z Fondu na udržení provozu sociálních služeb  

v Karlovarském kraji v roce 2017 

 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  

 
83. Zařazení sociálních služeb do kategorie B sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 423/09/16 
 

- schvaluje zařazení sociálních služeb do kategorie B sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji,  

dle návrhu, za podmínky schválení projektů, jejichž předmětem je podpora sociálních služeb, které mají 

být zařazeny do kategorie B sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji 

 

- schvaluje vzor pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu zařazených do kategorie 

B sítě sociálních služeb 

 

- schvaluje vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu subjektům dle návrhu, 

za podmínky schválení projektů, jejichž předmětem je podpora sociálních služeb, které mají být zařazeny 

do kategorie B sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji 

 

- pověřuje radního pro oblast sociálních věcí podpisem pověření k poskytování služeb obecného 

hospodářského zájmu 

 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  

 
84. Žádost Karlovarského kraje o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu  

na rok 2017 na zajištění poskytování sociálních služeb 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 424/09/16 
 

- bere na vědomí podání žádosti Karlovarského kraje o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního 

rozpočtu na rok 2017 na zajištění poskytování sociálních služeb, dle návrhu, s požadavkem  

ve výši 451.362.666,-- Kč 

 

- bere na vědomí Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2017 
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Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  

 
Hlasování 

 
85. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti 

prevence kriminality 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 425/09/16 
 

- schvaluje Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti 

prevence kriminality 

 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  

 
86. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti podpory rodiny 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 426/09/16 
 

- schvaluje Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti podpory rodiny 

 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  

 
87. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - začleňování seniorů  

do společnosti 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 427/09/16 
 

- schvaluje Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - začleňování seniorů  

do společnosti 

 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  

 
Hlasování 

 
88. Zařazení sociální služby do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji - Domov pro seniory 

Květinka s.r.o. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 428/09/16 
 

- schvaluje zařazení sociální služby domovy pro seniory (ID 9816866) poskytované organizací Domov 

pro seniory Květinka s.r.o., do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2016 

 

- schvaluje vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu Domovu pro seniory 

Květinka s.r.o., dle vzoru 

 

- pověřuje radního pro oblast sociálních věcí podpisem pověření k poskytování služeb obecného 

hospodářského zájmu 

 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  

 

Hlasování 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b80-84.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b85-87.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b88.html
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89. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Domov pro seniory 

Květinka s.r.o. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 429/09/16 
 

- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci Domov pro seniory  

Květinka s.r.o., se sídlem Krušnohorská 1368, 363 01 Ostrov ve výši 688.900,-- Kč 

 

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

s organizací Domov pro seniory Květinka s.r.o., se sídlem Krušnohorská 1368, 363 01 Ostrov 

 

- pověřuje radního pro oblast sociálních věcí podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  

 
Hlasování 

 
90. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Potravinová banka Karlovarského  

kraje z.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 430/09/16 
 

- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci Potravinová banka 

Karlovarského kraje z.s., se sídlem Merklínská 15, Sedlec, 360 10 Karlovy Vary, IČO 04121538,  

ve výši 300.000,-- Kč 

 

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

s organizací Potravinová banka Karlovarského kraje z.s., se sídlem Merklínská 15, Sedlec,  

360 10 Karlovy Vary, IČO 04121538 

 

- pověřuje radního pro oblast sociálních věcí podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  

 
Hlasování 

 
91. Informace o výsledku udržitelnosti Individuálního projektu Karlovarského kraje „Poskytování 

sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 431/09/16 
 

- bere na vědomí Informaci o výsledku udržitelnosti Individuálního projektu Karlovarského kraje 

„Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“ 

 

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

kraje, příspěvková organizace 

Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  

 
Hlasování 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b89.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b90.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b91.html
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92. Schválení "Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

na spolufinancování realizace projektu "Nestůj a pojď II" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 432/09/16 
 

- schvaluje uzavření "Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

na spolufinancování realizace projetu "Nestůj a pojď II" v maximální výši 672.198,-- Kč s Asociací 

nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje,z.s., v příloze dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření "Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

na spolufinancování realizace projetu "Nestůj a pojď II" v maximální výši 205.691,-- Kč s Krajskou radou 

dětí a mládeže Karlovarska, z.s., v příloze dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření "Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

na spolufinancování realizace projetu "Nestůj a pojď II" v maximální výši 223.667,-- Kč s Krajskou 

hospodářskou komorou Karlovarského kraje, v příloze dle návrhu 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

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

kraje, příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 
93. Projekt "Modernizace chemické laboratoře" Gymnázia Ostrov, příspěvkové organizace  

- Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 02105/2016-00 o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 433/09/16 
 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 02105/2016-00 o poskytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje na přípravu projektu "Modernizace chemické laboratoře" Gymnázia 

Ostrov, příspěvkové organizace, dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Edmunda Janische, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem Dodatku č. 1  

k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 02105/2016-00 o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit Dodatek č. 1 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 

 
94. Projekt "Zkvalitnění infrastruktury v logistické škole" Střední školy logistické Dalovice, 

příspěvkové organizace - změna závazného finančního příslibu a Dodatek č. 1 k veřejnoprávní 

smlouvě ev. č. 02106/2016-00 o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 434/09/16 
 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b92.html
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- schvaluje navýšení vyčleněných prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu 

"Zkvalitnění infrastruktury v logistické škole" Střední školy logistické Dalovice, příspěvkové organizace, 

o 63.000 Kč na celkovou výši 3.263.000 Kč, tzn. 100 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

- schvaluje navýšení vlastního spolufinancování projektu „Zkvalitnění infrastruktury v logistické škole“  

o 6.300 Kč na částku 326.300 Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 02106/2016-00 o poskytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje na přípravu projektu "Zkvalitnění infrastruktury v logistické škole" 

Střední školy logistické Dalovice, příspěvkové organizace, dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Edmunda Janische, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem Dodatku č. 1  

k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 02106/2016-00 o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit Dodatek č. 1 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 

 
95. Projekt „Kompetenční centrum pro 3D, rozšíření 3D laboratoře“ Gymnázia Ostrov, příspěvkové 

organizace - Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 02108/2016-00 o poskytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 435/09/16 
 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 02108/2016-00 o poskytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje na přípravu projektu „Kompetenční centrum pro 3D, rozšíření  

3D laboratoře“ Gymnázia Ostrov, příspěvkové organizace, dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Edmunda Janische, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem Dodatku č. 1  

k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 02108/2016-00 o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit Dodatek č. 1 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 

 
96. Projekt „Modernizace vybavení školy“ Gymnázia Aš, příspěvkové organizace - Dodatek č. 1  

k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 02107/2016-00 o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 436/09/16 
 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 02107/2016-00 o poskytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje na přípravu projektu „Modernizace vybavení školy“ Gymnázia Aš, 

příspěvkové organizace, dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Edmunda Janische, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem Dodatku č. 1  

k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 02107/2016-00 o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 
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- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit Dodatek č. 1 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 

 
97. Projekt „Vybavení sklářské dílny včetně souvisejících stavebních úprav“ Střední 

uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvkové organizace - Dodatek č. 1 k veřejnoprávní 

smlouvě ev. č. 02104/2016-00 o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 437/09/16 
 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 02104/2016-00 o poskytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje na přípravu projektu „Vybavení sklářské dílny včetně souvisejících 

stavebních úprav“ Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvkové organizace, dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Edmunda Janische, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem Dodatku č. 1  

k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 02104/2016-00 o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit Dodatek č. 1 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 

 
98. Projekt "Modernizace vzdělávacího zařízení OA, VOŠ CR a JŠ K. Vary" Obchodní akademie, 

vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky  

Karlovy Vary, příspěvkové organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 438/09/16 
 

- schvaluje poskytnutí dotace z prostředků Karlovarského kraje Obchodní akademii, vyšší odborné škole 

cestovního ruchu a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvkové 

organizaci, na financování přípravné fáze projektu "Modernizace vzdělávacího zařízení  

OA, VOŠ CR a JŠ K. Vary" ve výši 1.500.000 Kč včetně DPH a uzavření veřejnoprávní smlouvy,  

dle návrhu 

 

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

projektu "Modernizace vzdělávacího zařízení OA, VOŠ CR a JŠ K. Vary" Obchodní akademie,  

vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, 

příspěvkové organizace, ve výši max. 51.500.000 Kč, tzn. 100 % celkových výdajů projektu 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování projektu "Modernizace vzdělávacího zařízení  

OA, VOŠ CR a JŠ K. Vary" ve výši max. 3.630.000 Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

- pověřuje Ing. Edmunda Janische, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

k podpisu Ing. Edmundu Janischovi 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 

 
99. Projekt "Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov" Integrované střední 

školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 439/09/16 
 

- schvaluje poskytnutí dotace z prostředků Karlovarského kraje Integrované střední škole technické  

a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizaci, na financování přípravné fáze projektu "Modernizace 

střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov" ve výši 120.000 Kč včetně DPH a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy, dle návrhu 

 

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

projektu "Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov" Integrované střední školy 

technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizace, ve výši max. 14.561.000 Kč,  

tzn. 100 % celkových výdajů projektu 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování projektu "Modernizace střediska praktického vyučování  

ISŠTE Sokolov" ve výši max. 1.452.600 Kč, tzn. 10 % celkových způsobilých výdajů projektu 

 

- pověřuje Ing. Edmunda Janische, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

k podpisu Ing. Edmundu Janischovi a informovat ředitele příspěvkové organizace o tomto usnesení 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

 
100. Projekt "Modernizace stavebních a výpočetních oborů na SPŠ Loket, příspěvková organizace" 

Střední průmyslové školy Loket, příspěvkové organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 440/09/16 
 

- schvaluje poskytnutí dotace z prostředků Karlovarského kraje Střední průmyslové škole Loket, 

příspěvkové organizaci, na financování přípravné fáze projektu "Modernizace stavebních a výpočetních 

oborů na SPŠ Loket, příspěvková organizace" ve výši 512.000 Kč včetně DPH a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy, dle návrhu 

 

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

projektu "Modernizace stavebních a výpočetních oborů na SPŠ Loket, příspěvková organizace" Střední 

průmyslové školy Loket, příspěvkové organizace, ve výši max. 6.312.000 Kč, tzn. 100 % celkových 

výdajů projektu 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování projektu "Modernizace stavebních a výpočetních oborů  

na SPŠ Loket, příspěvková organizace" ve výši max. 616.200 Kč, tzn. 10 % celkových způsobilých 

výdajů projektu 

 

- pověřuje Ing. Edmunda Janische, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

k podpisu Ing. Edmundu Janischovi a informovat ředitelku příspěvkové organizace o tomto usnesení 
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Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

 
101. Projekt "Pořízení vybavení výukových strojů do dílen oboru Truhlář" Střední školy 

živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 441/09/16 
 

- schvaluje poskytnutí dotace z prostředků Karlovarského kraje Střední škole živnostenské Sokolov, 

příspěvkové organizaci, na financování přípravné fáze projektu "Pořízení vybavení výukových strojů  

do dílen oboru Truhlář" ve výši 110.000 Kč včetně DPH a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle návrhu 

 

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

projektu "Pořízení vybavení výukových strojů do dílen oboru Truhlář" Střední školy živnostenské 

Sokolov, příspěvkové organizace, ve výši max. 1.110.000 Kč, tzn. 100 % celkových výdajů projektu 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování projektu "Pořízení vybavení výukových strojů do dílen oboru 

Truhlář" ve výši max. 110.000 Kč, tzn. 10 % celkových způsobilých výdajů projektu 

 

- pověřuje Ing. Edmunda Janische, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

k podpisu Ing. Edmundu Janischovi a informovat ředitelku příspěvkové organizace o tomto usnesení 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

 
102. Projekt "Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb - Komenského 29 - Centrum technického  

a přírodovědného vzdělávání" Integrované střední školy Cheb, příspěvkové organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 442/09/16 
 

- schvaluje poskytnutí dotace z prostředků Karlovarského kraje Integrované střední škole Cheb, 

příspěvkové organizaci, na financování přípravné fáze projektu "Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb  

- Komenského 29 - Centrum technického a přírodovědného vzdělávání" ve výši 2.000.000 Kč  

včetně DPH a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle návrhu 

 

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

projektu "Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb - Komenského 29 - Centrum technického a přírodovědného 

vzdělávání" Integrované střední školy Cheb, příspěvkové organizace, ve výši max. 51.000.000 Kč,  

tzn. 100 % celkových výdajů projektu 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování projektu "Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb - Komenského 29  

- Centrum technického a přírodovědného vzdělávání" ve výši max. 5.085.000 Kč, tzn. 10 % celkových 

uznatelných výdajů projektu 

 

- pověřuje Ing. Edmunda Janische, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

k podpisu Ing. Edmundu Janischovi a informovat ředitele příspěvkové organizace o tomto usnesení 
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Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 
103. Projekt "Modernizace vybavení dílen v rámci praktického vyučování oboru CU a PEK,  

včetně stavebních úprav" Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 443/09/16 
 

- schvaluje poskytnutí dotace z prostředků Karlovarského kraje Střední škole živnostenské Sokolov, 

příspěvkové organizaci, na financování přípravné fáze projektu "Modernizace vybavení dílen v rámci 

praktického vyučování oboru CU a PEK, včetně stavebních úprav" ve výši 520.000 Kč včetně DPH  

a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle návrhu 

 

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

projektu "Modernizace vybavení dílen v rámci praktického vyučování oboru CU a PEK, včetně stavebních 

úprav" Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace, ve výši max. 2.520.000 Kč,  

tzn. 100 % celkových výdajů projektu 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování projektu "Modernizace vybavení dílen v rámci praktického 

vyučování oboru CU a PEK, včetně stavebních úprav" ve výši max. 250.000 Kč, tzn. 10 % celkových 

způsobilých výdajů projektu 

 

- pověřuje Ing. Edmunda Janische, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

k podpisu Ing. Edmundu Janischovi a informovat ředitelku příspěvkové organizace o tomto usnesení 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

 
104. Projekt "Modernizace jazykové výuky na GaSOŠ Chodov" Gymnázia a střední odborné školy 

Chodov, příspěvkové organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 444/09/16 
 

- schvaluje poskytnutí dotace z prostředků Karlovarského kraje Gymnáziu a střední odborné škole 

Chodov, příspěvkové organizaci, na financování přípravné fáze projektu "Modernizace jazykové výuky  

na GaSOŠ Chodov" ve výši 250.470 Kč včetně DPH a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle návrhu 

 

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

projektu "Modernizace jazykové výuky na GaSOŠ Chodov" Gymnázia a střední odborné školy Chodov, 

příspěvkové organizace, ve výši max. 3.006.050 Kč, tzn. 100 % celkových výdajů projektu 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování projektu "Modernizace jazykové výuky na GaSOŠ Chodov"  

ve výši max. 300.000 Kč, tzn. 10 % celkových způsobilých výdajů projektu 

 

- pověřuje Ing. Edmunda Janische, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

k podpisu Ing. Edmundu Janischovi a informovat ředitelku příspěvkové organizace o tomto usnesení 
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Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

 
105. Projekt "Vybudování učeben fyzikální terapie, rekondic a regenerace včetně bezbariérového 

přístupu" Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, příspěvkové organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 445/09/16 
 

- schvaluje poskytnutí dotace z prostředků Karlovarského kraje Střední zdravotnické škole  

a vyšší odborné škole Cheb, příspěvkové organizaci, na financování přípravné fáze projektu "Vybudování 

učeben fyzikální terapie, rekondic a regenerace včetně bezbariérového přístupu" ve výši 1.120.000 Kč 

včetně DPH a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle návrhu 

 

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

projektu "Vybudování učeben fyzikální terapie, rekondic a regenerace včetně bezbariérového přístupu" 

Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, příspěvkové organizace  

ve výši max. 10.820.000 Kč, tzn. 100 % celkových výdajů projektu 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování projektu "Vybudování učeben fyzikální terapie, rekondic  

a regenerace včetně bezbariérového přístupu" ve výši max. 1.002.000 Kč, tzn. 10 % celkových 

způsobilých výdajů projektu 

 

- pověřuje Ing. Edmunda Janische, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

k podpisu Ing. Edmundu Janischovi a informovat ředitele příspěvkové organizace o tomto usnesení 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

 
106. Projekt "Rekonstrukce, vybudování a vybavení laboratoří a odborných učeben 

přírodovědných předmětů včetně jejich přizpůsobení pro hendikepované" Gymnázia Cheb, 

příspěvkové organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 446/09/16 
 

- schvaluje poskytnutí dotace z prostředků Karlovarského kraje Gymnáziu Cheb, příspěvkové organizaci, 

na financování přípravné fáze projektu "Rekonstrukce, vybudování a vybavení laboratoří a odborných 

učeben přírodovědných předmětů včetně jejich přizpůsobení pro hendikepované" ve výši 255.000 Kč 

včetně DPH a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle návrhu 

 

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

projektu "Rekonstrukce, vybudování a vybavení laboratoří a odborných učeben přírodovědných předmětů 

včetně jejich přizpůsobení pro hendikepované" Gymnázia Cheb, příspěvkové organizace,  

ve výši max. 16.000.000 Kč, tzn. 100 % celkových výdajů projektu 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování projektu "Rekonstrukce, vybudování a vybavení laboratoří  

a odborných učeben přírodovědných předmětů včetně jejich přizpůsobení pro hendikepované"  

ve výši max. 1.599.000 Kč, tzn. 10 % celkových způsobilých výdajů projektu 

 

 



Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 08.09.2016 

08.09.2016  Strana 48 (celkem 85) 

- pověřuje Ing. Edmunda Janische, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

k podpisu Ing. Edmundu Janischovi a informovat ředitele příspěvkové organizace o tomto usnesení 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

 
107. Projekt "Modernizace učeben - strojní a elektrotechnické" Střední průmyslové školy Ostrov, 

příspěvkové organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 447/09/16 
 

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

projektu "Modernizace učeben - strojní a elektrotechnické" Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvkové 

organizace, ve výši max. 4.000.000 Kč, tzn. 100 % celkových způsobilých výdajů projektu 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování projektu "Modernizace učeben - strojní a elektrotechnické"  

ve výši max. 400.000 Kč, tzn. 10 % celkových způsobilých 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 

 
108. Projekt "Centrum odborné přípravy v Karlovarském kraji" Střední zemědělské školy 

Dalovice, příspěvkové organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 448/09/16 
 

- schvaluje poskytnutí dotace z prostředků Karlovarského kraje Střední zemědělské škole Dalovice, 

příspěvkové organizaci, na předfinancování realizace projektu "Centrum odborné přípravy  

v Karlovarském kraji" ve výši 1.660.000 Kč včetně DPH a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle návrhu 

 

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

projektu "Centrum odborné přípravy v Karlovarském kraji" Střední zemědělské školy Dalovice, 

příspěvkové organizace, ve výši max. 1.660.000 Kč, tzn. 100 % celkových způsobilých výdajů projektu 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování projektu "Centrum odborné přípravy v Karlovarském kraji"  

ve výši max. 166.000 Kč, tzn. 10 % celkových způsobilých výdajů projektu 

 

- pověřuje Ing. Edmunda Janische, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

k podpisu Ing. Edmundu Janischovi 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 

 
Hlasování 

 
109. Informace o výsledku realizace projektu „ISŠ Cheb - centrum dřevozpracujících oborů" 

Integrované střední školy Cheb, příspěvkové organizace, a poskytnutí dotace na nezpůsobilé výdaje 

projektu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 449/09/16 
 

- schvaluje informaci o výsledku realizace projektu „ISŠ Cheb - centrum dřevozpracujících oborů" 

Integrované střední školy Cheb, příspěvkové organizace 

 

- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Integrované střední škole Cheb, 

příspěvkové organizaci, na financování nezpůsobilých výdajů projektu „ISŠ Cheb - centrum 

dřevozpracujících oborů“ ve výši 2.393.426,95 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Edmunda Janische, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

k podpisu Ing. Edmundu Janischovi a informovat ředitele příspěvkové organizace o tomto usnesení 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

 
110. Informace o výsledku realizace projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia 

v K. Varech, II. etapa - přístavba západního křídla" Prvního českého gymnázia v Karlových 

Varech, příspěvkové organizace, a poskytnutí dotace na nezpůsobilé výdaje projektu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 450/09/16 
 

- schvaluje informaci o výsledku realizace projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia 

v K. Varech, II. etapa - přístavba západního křídla" Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, 

příspěvkové organizace 

 

- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Prvnímu českému gymnáziu v Karlových 

Varech, příspěvkové organizaci, na financování nezpůsobilých výdajů projektu „Rekonstrukce a dostavba 

Prvního českého gymnázia v K. Varech, II. etapa - přístavba západního křídla“ ve výši 2.572.685,08 Kč  

a uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 02775/2015-00 dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Edmunda Janische, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem Dodatku č. 1  

k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 02775/2015-00 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit Dodatek č. 1 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 

 
Hlasování 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b93-108.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b109-110.html
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111. Podpora sportu v Karlovarském kraji  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 451/09/16 
 

- schvaluje poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 5.000.000 Kč  

na podporu amatérského sportu v kraji 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy předložit orgánům kraje návrh způsobu využití 

prostředků na podporu amatérského sportu v kraji 

 

- ukládá Radě Karlovarského kraje připravit pravidla pro podporu dalších profesionálních sportů 

Karlovarského kraje a vyčlenit v návrhu rozpočtu na rok 2017 finanční částku v minimální výši 2,5 mil Kč 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

 
Hlasování 

 
112. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol  

při zdravotnických zařízeních zřizovaných Karlovarským krajem 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 452/09/16 
 

- schvaluje s účinností od 1. října 2016 změnu zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy  

při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvkové organizace, kdy se v bodě 2. „Hlavní účel  

a předmět činnosti" ruší text vymezující činnost základní školy a mateřské školy a nahrazuje textem  

v následujícím znění: 

 

Základní škola poskytuje základní vzdělávání žákům uvedeným v ustanovení § 5a vyhlášky  

č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, 

ve znění pozdějších předpisů, a její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

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

(dále jen "školský zákon"), zejména pak ustanoveními Části třetí a prováděcími předpisy ke školskému 

zákonu. 

 

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem uvedeným v ustanovení § 1b vyhlášky  

č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a její činnost se řídí školským 

zákonem zejména pak ustanoveními Části druhé, a prováděcími předpisy k zákonu. 

 

a vydání dodatku č. 18 dle návrhu 

 

- schvaluje s účinností od 1. října 2016 změnu zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy  

při Léčebných lázních Lázně Kynžvart, příspěvkové organizace, kdy se v bodě 2. „Hlavní účel a předmět 

činnosti" ruší text vymezující činnost základní školy a mateřské školy a nahrazuje textem v následujícím 

znění: 

 

Základní škola poskytuje základní vzdělávání žákům uvedeným v ustanovení § 5a vyhlášky č. 48/2005 

Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,  

ve znění pozdějších předpisů, a její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

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

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

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b111.html
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Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem uvedeným v ustanovení § 1b vyhlášky  

č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a její činnost se řídí školským 

zákonem zejména pak ustanoveními Části druhé, a prováděcími předpisy k zákonu. 

 

a vydání dodatku č. 16 dle návrhu 

 

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

listinám k podpisu hejtmanovi 

 

- ukládá ředitelce Základní školy a mateřské školy při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, 

příspěvkové organizace, provést zápis změny v obchodním rejstříku 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

 
Hlasování 

 

113. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Městský dům dětí a mládeže Ostrov, 

Školní 231, okres Karlovy Vary 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 453/09/16 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci 

Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary, ve výši 50.000 Kč na částečné 

pokrytí výdajů souvisejících s uspořádáním krajské talentové soutěže UKAŹ SVŮJ TALENT 

 

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

ve výši 50.000 Kč s příspěvkovou organizací Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231,  

okres Karlovy Vary (IČO 47700009) a městem Ostrov (IČO 00254843), dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Edmunda Janische, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

k podpisu Ing. Edmundu Janischovi a realizovat veškeré další úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

 
Hlasování 

 
114. Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 454/09/16 
 

- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Českému svazu aerobiku a fitness 

FISAF.cz, z.s., ve výši 297.500 Kč na realizaci projektu "Děti na startu v Karlovarském kraji" ve školním 

roce 2016/2017 

 

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

ve výši 297.500 Kč s Českým svazem aerobiku a fitness FISAF.cz, z.s. (IČO 60458054), dle návrhu 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b112.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b113.html
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- pověřuje Ing. Edmunda Janische, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

k podpisu Ing. Edmundu Janischovi a realizovat veškeré další úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

 
Hlasování 

 
115. Závěrečná zpráva o naplnění podmínek udržitelnosti projektu "Moderní střední školy  

- moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov" Střední školy živnostenské Sokolov, 

příspěvkové organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 455/09/16 
 

- schvaluje závěrečnou zprávu o naplnění podmínek udržitelnosti projektu "Moderní střední školy  

- moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov" Střední školy živnostenské Sokolov, 

příspěvkové organizace 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitelku příspěvkové 

organizace o tomto usnesení 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

 
Hlasování 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 456/09/16 
 

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

 

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

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

od 1. ledna 2016 do 31. července 2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 457/09/16 
 

- 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 31. července 2016 

 

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

 
Hlasování 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b114.html
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118. Revokace části usnesení č. ZK 162/04/16 - Skalná, kostel sv. Jana Křtitele 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 458/09/16 
 

- schvaluje nevyhovění žádosti o změnu účelu dotace z akce: "Skalná, kostel sv. Jana Křtitele - stavební 

úprava krovu a střechy" na akci: "Skalná, kostel sv. Jana Křtitele - oprava a elektrický pohon zvonů 

lineárním motorem" 

 

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

kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí na území Karlovarského kraje 

uvedených v příloze usnesení, a to tak, že se na řádku 32 u projektu č. 109 mění navržená částka  

ve výši 126.000,-- Kč na 0,-- Kč 

 

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

s realizací usnesení 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

ruchu 

 
Hlasování 

 
119. Revokace části usnesení č. ZK 162/04/16 ze dne 7.4.2016 - Karlovy Vary, dům Zlatý jelen 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 459/09/16 
 

- 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 

usnesení, a to tak, že se na řádku 30 u projektu č. 82 mění navržená částka ve výši 150.000,-- Kč  

na 196.000,-- Kč, včetně uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. KK 01542/2016-00,  

dle návrhu 

 

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

Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 

 

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

s realizací usnesení 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

ruchu 

 
Hlasování 

 
120. Revokace usnesení č. ZK 489/12/15 Projekt "Oprava a zpřístupnění chebského statku  

v Milíkově" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 460/09/16 
 

- revokuje usnesení č. ZK 489/12/15 Schválení závazného finančního příslibu financování projektu 

"Oprava a zpřístupnění chebského statku v Milíkově" a to následujícím způsobem 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b118.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b119.html
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- schvaluje změnu názvu projektu na "Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově" 

 

- schvaluje  

a) závazné rozhodnutí o vyčlenění finančních prostředků k zabezpečení předfinancovaní celkových výdajů 

projektu "Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově" ve výši max. 24.028.894,99 Kč,  

tzn. 100 % celkových uznatelných nákladů projektu 

 

b) vlastní spolufinancování projektu "Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově"  

ve výši max. 2.402.889,50 Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů 

 

c) neuznatelné výdaje projektu ve výši 1.700.000,-- Kč 

 

d) pověření ředitele Muzea Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje, Ing. Romana Procházku 

podpisem žádosti o dotaci pro projekt „Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově“ 

podávaného do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), oblast podpory, prioritní osa 3 

Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, Specifický cíl 3.1. Zefektivnění prezentace, 

posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových  

a knihovních fondů a jejich zpřístupnění 

 

- schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

na přípravu projektu "Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově" 

 

- souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi Muzeem Cheb, příspěvková organizace Karlovarského 

kraje a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o., k zajištění realizace 

a udržitelnosti projektu "Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově" 

 

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

Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na přípravu 

projektu "Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově" 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit uzavření dodatku č. 1  

ke smlouvě a zajistit úkony z něj vyplývající 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

ruchu 

 
Hlasování 

 
121. Projekt "Prezentace Karlovarského kraje - Živého kraje"  

- informace o ukončení projektu 

- informace o vynaložených finančních prostředcích 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 461/09/16 
 

- bere na vědomí informaci o ukončení projektu "Prezentace Karlovarského kraje - Živého kraje" 

podaného do Regionální operačního programu NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4 - Udržitelný 

rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory 4.3. Podpora marketingu a rozvoje produktů cestovního ruchu 

 

- bere na vědomí informaci o vynaložených finančních prostředcích 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b120.html
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Zodpovídá: Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu 

 
Hlasování 

 
122. Informace o ukončení realizace projektu a závěrečné vyúčtování - projekt "Česko-bavorský 

geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté, vstupní objekt dolu Jeroným" Muzea Sokolov, p.o., 

Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 462/09/16 
 

- schvaluje informaci o ukončení projektu "Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté, 

vstupní objekt dolu Jeroným" 

 

- schvaluje informaci o vynaložených prostředcích 

 

- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na dofinancování nezpůsobilých výdajů 

projektu "Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté, vstupní objekt dolu Jeroným"  

ve výši 2.628.977,35 Kč, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy 

 

- ukládá řediteli Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, zahájit spor  

z veřejnoprávní smlouvy a uhradit příslušný správní poplatek ve výši 2.000 Kč 

 

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

veřejnoprávní smlouvy 

 

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

smlouvu k podpisu náměstkovi hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

a zajistit úkony z ní vyplývající 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

ruchu 

Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 
123. Žádost o prodloužení termínu podpisu smlouvy - město Kraslice 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 463/09/16 
 

- schvaluje žádost města Kraslice o prodloužení termínu podpisu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje v roce 2016 na realizaci projektu "Kraslice, vila Lipová cesta č. p. 1091 - oprava 

historické části oplocení, a to tak, že se mění doporučený termín z 31.8.2016 na 30.9.2016 

 

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

s realizací usnesení 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

ruchu 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b121.html
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124. Žádost o prodloužení termínu podpisu smlouvy - Statutární město Karlovy Vary a obec Hazlov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 464/09/16 
 

- schvaluje žádosti Statutárního města Karlovy Vary o prodloužení termínu podpisu smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2016 na realizaci projektu "Karlovy Vary, pomník  

F. Schillera - očištění kamenných prvků od mechů a náletů", a projektu "Karlovy Vary, stavba  

na pozemku p. č. 945 - revitalizace hrázděného objektu u Husovky - zpracování stavebně historického  

a stavebně technického průzkumu, včetně další pasportizace objektu", a to do 15.9.2016 

 

- schvaluje žádost obce Hazlov o prodloužení termínu podpisu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje v roce 2016 na realizaci projektu "Hazlov, bývalý zámek č. p. 40 - statické zajištění  

a konzervace věže zámku v Hazlově", a to do 30.9.2016 

 

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

s realizací usnesení 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

ruchu 

 
Hlasování 

 
125. Individuální dotace - obec Andělská Hora 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 465/09/16 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje obci Andělská Hora,  

IČO 00573175 na akci "III. etapa oprav zříceniny hradu Engelsburg" ve výši 100.000,-- Kč  

včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy 

 

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

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

s realizací usnesení 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

ruchu 

 
Hlasování 

 
126. Individuální dotace - obec Dolní Žandov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení. 

 
Hlasování 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b123-124.html
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127. Individuální dotace - obec Valeč 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení. 

 
Hlasování 

 
128. Individuální dotace - Spolek za zachování hutě v Šindelové 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 466/09/16 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Spolku za zachování huti  

v Šindelové, IČO 04185323 na akci "Záchrana technické památky: Železárna - vysoká huť v Šindelové" 

ve výši 100.000,-- Kč včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy 

 

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

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

s realizací usnesení 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

ruchu 

 
Hlasování 

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

- Dům kultury Ostrov, IČO 00520136 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 467/09/16 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje žadateli Dům kultury Ostrov, 

IČO 00520136, v celkové výši 15.000,-- Kč, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy 

 

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

veřejnoprávní smlouvy 

 

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

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

úkony ze smlouvy vyplývající 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

ruchu 

 
Hlasování 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b127.html
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130. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2016  

- město Jáchymov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 468/09/16 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 200.000,-- Kč pro žadatele město Jáchymov,  

IČO 00254622 včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy 

 

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

veřejnoprávní smlouvy 

 

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

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

úkony ze smlouvy vyplývající 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

ruchu 

 
Hlasování 

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

- obec Bukovany, IČO 00259276 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 469/09/16 
 

- schvaluje neposkytnutí dotace žadateli obec Bukovany, IČO 00259276 na akci "Letní Rockový Den" 

 

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

o dotaci 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

ruchu 

 
Hlasování 

 
132. Vyhlášení dotačního Programu pro poskytování dotací v roce 2017 - oblast cestovního ruchu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 470/09/16 
 

- schvaluje vyhlášení dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

- na podporu aktivit v cestovním ruchu pro rok 2017 

 

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

s vyhlášením dotačního programu 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

ruchu 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b130.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b131.html
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133. Vyhlášení dotačních Programů na podporu kulturních aktivit a vydávání neperiodických 

publikací 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 471/09/16 
 

- schvaluje  

- vyhlášení dotačního Programu pro poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

- odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na podporu kulturních aktivit  

 

- vyhlášení dotačního Programu pro poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru kultury, 

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na podporu vydávání neperiodických publikací 

 

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

s vyhlášením dotačních programů 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

ruchu 

 

 
134. Vyhlášení programu pro poskytování dotací pro rok 2017 - oblast památkové péče 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 472/09/16 
 

- schvaluje vyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru kultury, 

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na obnovu a využití kulturních památek, památkově 

hodnotných objektů a movitých věcí pro rok 2017 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit potřebné úkony související 

s vyhlášením Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru kultury, 

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na obnovu a využití kulturních památek, památkově 

hodnotných objektů a movitých věcí pro rok 2017 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

ruchu 

 
Hlasování 

 
135. Schválení Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

– podpora aktivit v oblasti cestovního ruchu  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 473/09/16 
 

- schvaluje zrušení Pravidel pro poskytování  dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

kulturních aktivit – odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu i pro postup projednávání 

žádostí dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona o krajích schválené usnesením Zastupitelstva Karlovarského 

kraje č. ZK 311/09/15 ze dne 10.9.2015 

 

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

kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na podporu aktivit v cestovním ruchu 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b132-134.html
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- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zveřejnit schválená pravidla  

na webových stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

ruchu 

 
136. Schválení Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

- kulturní aktivity 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 474/09/16 
 

- schvaluje zrušení Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních 

aktivit - odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu i pro postup projednávání žádostí  

dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona o krajích schválené usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje  

č. ZK 312/09/15 ze dne 10.9.2015 

 

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

kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na podporu kulturních aktivit vč. příloh 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zveřejnit schválená pravidla  

na webových stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

ruchu 

 
137. Schválení Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

- vydávání neperiodických publikací 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 475/09/16 
 

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

kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na podporu vydávání neperiodických publikací  

vč. příloh 

 

- ukládá zveřejnit schválená pravidla na webových stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

ruchu 

 
Hlasování 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b135-137.html
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138. Změna pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast památkové 

péče 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 476/09/16 
 

- schvaluje  

1) změnu Čl. IV. odst. 15 Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje - odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na obnovu a využití kulturních 

památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí a to tak, že spojení "30 dnů" bude nahrazeno 

spojením "90 kalendářních dnů" 

 

2) změnu Čl. V. odst. 4 tak, že na konec poslední věty bude doplněno "a toto doloží čestným prohlášením" 

 

- schvaluje provedení oprav písařských chyb v Pravidlech pro hodnocení žádostí a poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na obnovu 

a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí dle přílohy i pro postup 

projednávání žádostí dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zveřejnit schválenou přílohu  

- Pravidla pro poskytování dotací na webových stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

ruchu 

 

Hlasování 

 
139. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví města Hroznětín do vlastnictví Karlovarského 

kraje – pozemky v k.ú. Bystřice u Hroznětína a k.ú. Hroznětín 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 477/09/16 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 993/2 o výměře 28 m2 a p.p.č. 993/3 o výměře 33 m2  

v k.ú. Bystřice u Hroznětína a obci Hroznětín a pozemků p.p.č. 472/9 o výměře 2511 m2, p.p.č. 2714/2  

o výměře 133 m2, p.p.č. 2714/9 o výměře 167 m2, p.p.č. 2386/3 o výměře 67 m2, p.p.č. 2285/13 o výměře 

18 m2, p.p.č. 263/29 o výměře 14 m2 a p.p.č. 2311/18 o výměře 46 m2 formou darovací smlouvy  

mezi městem Hroznětín, se sídlem Krušnohorské náměstí 1, Hroznětín, PSČ 362 33, IČO 00254592, 

zastoupeným panem Martinem Malečkem, starostou města (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským 

krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 

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

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: březen 2017 
 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b138.html
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Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 
140. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby  

- část pozemku p.p.č. 472/3 v k.ú. Hroznětín 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 478/09/16 
 

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 472/3, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 1606-113/2016 z původního pozemku p.p.č. 472/3 a označena stejným parcelním číslem jako pozemek 

p.p.č. 472/3 o výměře 4500 m2 v k.ú. a obci Hroznětín, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským 

krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 

(jako dárce na straně jedné) a panem Michalem Marvanem, bytem xxxxx xxxxxx xx,  

PSČ xxx xx, xxxxxxxxx (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitou věc  

z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Michala Marvana 

 

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

k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jí podpisem této smlouvy 

 

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

vedoucí k předání anonymizované smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu vč. metadat  

dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv odboru správa majetku, nejpozději do 7 pracovních dní  

od podpisu smlouvy 

 

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

ze dne 25.5.2015, podpisem schvalovací doložky Karlovarského kraje u předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: březen 2017 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 
141. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města Sokolov  

- část pozemku p.č. 3969/18 v k.ú. Sokolov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 479/09/16 
 

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.č. 3969/18, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 3400-1/2016 z původního pozemku p.č. 3969/18 a označena novým parcelním číslem jako pozemek  

p.č. 3969/25 o výměře 116 m2 v k.ú. a obci Sokolov, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským 

krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 

(jako dárce na straně jedné) a městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, Sokolov, PSČ 356 01,  

IČO 00259586, zastoupeným Bc. Janem Pickou, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé),  

a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Sokolov 

 

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

k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jí podpisem této smlouvy 

 

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

vedoucí k předání anonymizované smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu vč. metadat  

dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, odboru správa majetku nejpozději do 7 pracovních dní  

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

ze dne 25.5.2015, podpisem schvalovací doložky Karlovarského kraje u předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: březen 2017 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 
142. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Březová 

- pozemky p.č. 222/7, 222/9, 223/12 a 223/13 v k.ú. Tisová u Sokolova 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 480/09/16 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 222/7 o výměře 122 m2, 222/9 o výměře 59 m2, 223/12  

o výměře 24 m2 a 223/13 o výměře 26 m2 v k.ú. Tisová u Sokolova a obci Březová formou darovací 

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

kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Březová, se sídlem Nám. Míru 230, 

Březová, PSČ 356 01, Sokolov, IČO 00259250, zastoupeným panem Miroslavem Boudou, starostou 

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

Karlovarského kraje do majetku města Březová 

 

- 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 

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

Hroznětín - části staveb silnic č. III/22136, II/221, III/2204, III/22129 včetně pozemků  

v k.ú. Hroznětín 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 481/09/16 
 

- schvaluje bezúplatný převod části staveb silnic č. III/22136, II/221, III/2204 a III/22129 včetně pozemků 

p.p.č. 472/12 o výměře 6 m2, 548/13 o výměře 108 m2, 548/19 o výměře 91 m2, 548/22 o výměře 217 m2, 

548/23 o výměře 377 m2, 2519/5 o výměře 294 m2, 2519/6 o výměře 567 m2, 2519/7 o výměře 374 m2, 

2519/8 o výměře 60 m2, 2519/9 o výměře 281 m2, 2519/10 o výměře 93 m2, 2519/11 o výměře 59 m2, 

2519/12 o výměře 88 m2, 2519/13 o výměře 10 m2, 819/1 o výměře 1624 m2, 819/4 o výměře 1507 m2, 

548/9 o výměře 680 m2, 2519/14 o výměře 2041 m2, 2519/15 o výměře 836 m2, 2519/16 o výměře 9 m2, 

2519/17 o výměře 9 m2, 2519/21 o výměře 564 m2, 2519/22 o výměře 404 m2, 2519/23 o výměře 212 m2, 

2519/24 o výměře 89 m2, 2519/25 o výměře 20 m2, 2364/2 o výměře 1695 m2, 2364/5 o výměře 6638 m2, 

2364/8 o výměře 103 m2, 2364/9 o výměře 110 m2, 2364/10 o výměře 14 m2, 2364/11 o výměře 94 m2, 

2364/12 o výměře 27 m2, 2364/13 o výměře 5 m2, 2364/14 o výměře 154 m2, 2364/15 o výměře 92 m2, 

2364/16 o výměře 43 m2, 2364/17 o výměře 52 m2, 2364/18 o výměře 80 m2, 2370/1 o výměře 1507 m2, 

2370/3 o výměře 26 m2, 2520/1 o výměře 505 m2, 2520/2 o výměře 335 m2, 2520/3 o výměře 90 m2, 

2520/4 o výměře 129 m2, 2520/5 o výměře 39 m2, 2370/5 o výměře 774 m2, 2394/2 o výměře 4419 m2, 

2348/2 o výměře 10100 m2, 2348/1 o výměře 327 m2 a části pozemku p.p.č.472/3, která byla oddělena 
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geometrickým plánem č. 1606-113/2016 z původního pozemku p.p.č. 472/3 a označena novým parcelním 

číslem jako pozemek p.p.č. 472/22 o výměře 737 m2 v k.ú. a obci Hroznětín formou darovací smlouvy 

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

příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Hroznětín, se sídlem Krušnohorské 

náměstí 1, Hroznětín, PSČ 362 33, IČO 00254592, zastoupeným panem Martinem Malečkem, starostou 

města (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité včetně části staveb silnic  

č. III/22136, II/221, III/2204 a III/22129 věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku  

města Hroznětín 

 

- 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: březen 2017 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

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

- pozemky p.p.č. 339 a 340 v k.ú. Dolní Dvory 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 482/09/16 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 339 o výměře 78 m2 a pozemku p.p.č. 340 o výměře 42 m2 

v k.ú. Dolní Dvory, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88,  

360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako dárce na straně jedné) a městem Cheb, se sídlem  

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb, IČO 00253979 (jako obdarovaný na straně druhé),  

a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Cheb 

 

- 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: 08.12.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

- části pozemků p.p.č. 2502/22 a p.p.č. 2582/1 v k.ú. Ostrov nad Ohří 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 483/09/16 
 

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemků p.p.č. 2502/22 a p.p.č. 2582/1, které byly odděleny 

geometrickým plánem č. 1791-151/2015 z původních pozemků p.p.č. 2502/22 a p.p.č. 2582/1 a označeny 

novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 2502/26 o výměře 332 m2 a p.p.č. 2582/27 o výměře 16 m2, 

částí pozemku p.p.č. 2582/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1819-27/2016 z původního 

pozemku p.p.č. 2582/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 2582/28 o výměře 25 m2 

a p.p.č. 2582/29 o výměře 22 m2 a částí pozemku p.p.č. 2582/1, které byly odděleny geometrickým 

plánem č. 1582-3/2012 z původního pozemku p.p.č. 2582/1 a označeny novými parcelními čísly  

jako pozemky p.p.č. 2582/21 o výměře 408 m2, p.p.č. 2582/22 o výměře 16 m2, p.p.č. 2582/23  

o výměře 39 m2 a p.p.č. 2582/24 o výměře 41 m2 v k.ú. Ostrov nad Ohří a obci Ostrov, formou darovací 

smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského 
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kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1,  

PSČ 363 20, Ostrov, IČO 00254843, zastoupeným Bc. Pavlem Čekanem, starostou města  

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

kraje do vlastnictví města Ostrov 

 

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

k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jí podpisem této smlouvy 

 

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

vedoucí k předání anonymizované smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu vč. metadat  

dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv odboru správa majetku, nejpozději do 7 pracovních dní  

od podpisu 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 

 
146. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Nová Ves 

- pozemky p.p.č. 435/3, 1455 a 1512/31 v k.ú. Louka u Mariánských Lázní včetně části stavby silnice 

č. III/21017, součástí a příslušenství  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 484/09/16 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 435/3 o výměře 824 m2, 1455 o výměře 26679 m2  

a 1512/31 o výměře 1447 m2 v k.ú. Louka u Mariánských Lázní a obci Nová Ves včetně části stavby 

silnice č. III/21017, součástí a příslušenství formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

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

na straně jedné) a obcí Nová Ves, se sídlem Nová Ves č.p. 200, Bečov nad Teplou, PSČ 364 64,  

IČO 00259519, zastoupenou Bc. Pavlem Strakou, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé),  

a tím převádí předmětné nemovité věci včetně části stavby silnice č. III/21017, součástí a příslušenství  

z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Nová Ves 

 

- 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: březen 2017 
 

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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147. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 2688/20, 2688/21, 2688/22, 2688/18, 3003/14, 3003/16  

a 3052/34 v k.ú. Cheb z majetku Karlovarského kraje do majetku města Cheb a bezúplatné nabytí 

pozemků p.p.č. 1548/66, 2929/5, 3009/13, 3009/14, 3009/15, 3009/16, 3009/17, 3045/4, 3048/2, 3052/37, 

3052/38 v k.ú. Cheb z majetku města Cheb do majetku Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 485/09/16 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 2688/20 o výměře 1505 m2, 2688/21 o výměře 296 m2, 

2688/22 o výměře 45 m2, 2688/18 o výměře 45 m2, 3003/14 o výměře 137 m2, 3003/16 o výměře 20 m2  

a  3052/34 o výměře 223 m2, vše v k.ú. a obci Cheb formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

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

na straně jedné) a městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, PSČ 350 20, Cheb,  

IČO 00253979, zastoupeným Ing. Petrem Navrátilem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), 

a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Cheb 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 1548/66 o výměře 2 m2, 2929/5 o výměře 22 m2, 3009/13  

o výměře 105 m2, 3009/14 o výměře 1 m2, 3009/15 o výměře 48 m2, 3009/16 o výměře 76 m2, 3009/17  

o výměře 41 m2, 3045/4 o výměře 4 m2, 3048/2 o výměře 22 m2, 3052/37 o výměře 84 m2 a 3052/38  

o výměře 6 m2, vše v k.ú. a obci Cheb formou darovací smlouvy mezi městem Cheb, se sídlem  

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

Navrátilem, starostou města (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou 

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

a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví města Cheb do majetku Karlovarského kraje 

 

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

k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřuje jí podpisem těchto smluv 

 

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

vedoucí k předání anonymizovaných smluv v otevřeném a strojově čitelném formátu vč. metadat  

dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv odboru správa majetku, nejpozději do 7 pracovních dní  

od podpisu 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 předmětných darovacích 

smluv 

 

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 

 
148. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Dolní Dvory, Dřenice u Chebu z majetku Karlovarského 

kraje do majetku města Cheb a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Cheb, Dolní Dvory, Dřenice  

u Chebu z majetku města Cheb do majetku Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 486/09/16 
 

- schvaluje bezúplatný převod následujících pozemků: 

 

- p.p.č. 97/6 o výměře 24102 m2, 123/1 o výměře 244773 m2, 123/3 o výměře 69195 m2, 123/17  

o výměře 99294 m2, v k.ú. Dolní Dvory  

 

- p.p.č. 1212/1 o výměře 1004894 m2 v k.ú. Dřenice u Chebu,  
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formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, 

IČO 70891168 (jako dárce na straně jedné) a městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 

PSČ 350 20, Cheb, IČO 00253979, zastoupeným Ing. Petrem Navrátilem, starostou města  

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

kraje do majetku města Cheb 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí následujících pozemků: 

 

- p.p.č. 866/3 o výměře 19531 m2, 867/4 o výměře 5807 m2, 870/3 o výměře 368970 m2, 889 o výměře 

1654 m2, 916/1 o výměře 101697 m2, 916/2 o výměře 357 m2, 916/4 o výměře 9645 m2, 1111/4 o výměře 

1496 m2, 1111/9 o výměře 77830 m2, 1114/3 o výměře 4830 m2, 1937/5 o výměře 15464 m2, 1937/6  

o výměře 158272 m2, 2340/1 o výměře 2224 m2, vše v k.ú. Cheb,  

 

- p.p.č. 857/76 o výměře 301922 m2, 857/77 o výměře 44537 m2, 857/78 o výměře 30568 m2, 857/79  

o výměře 144 m2, 857/80 o výměře 249 m2, 857/81 o výměře 51923 m2, vše v k.ú. Dřenice u Chebu, 

 

- p.p.č. 256/13 o výměře 62877 m2, 256/16 o výměře 189725 m2, vše v k.ú. Dolní Dvory,  

 

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

Cheb, IČO 00253979, zastoupeným Ing. Petrem Navrátilem, starostou města (jako dárce na straně jedné)  

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

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

do majetku Karlovarského kraje 

 

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

ze dne 25.5.2015, podpisem předmětných darovacích smluv 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 
149. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Cheb z majetku Karlovarského kraje do majetku města 

Cheb a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Cheb a v k.ú. Háje u Chebu z majetku města Cheb  

do majetku Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 487/09/16 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 2688/24 o výměře 918 m2, 2688/25 o výměře 563 m2, 

2688/26 o výměře 87 m2, 2688/27 o výměře 278 m2, 2688/28 o výměře 92 m2, 2688/29 o výměře 41 m2, 

3613/1 o výměře 203 m2, 3614/1 o výměře 628 m2, 3614/2 o výměře 113 m2, 3615/5 o výměře 17 m2, 

3615/6 o výměře 51 m2, 3615/7 o výměře 9 m2, 2688/30 o výměře 183 m2 a 3615/4 o výměře 67 m2,  

vše v k.ú. a obci Cheb formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou 

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

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

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

nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Cheb 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 3596/9 o výměře 331 m2, 3596/8 o výměře 1158 m2, 3596/7 

o výměře 1277 m2, 3596/11 o výměře 3801 m2, 3596/12 o výměře 30 m2, 3596/10 o výměře 333 m2, 

3596/6 o výměře 555 m2, 3596/18 o výměře 2162 m2, 3596/23 o výměře 501 m2 a 3596/22 o výměře  

20 m2, vše v k.ú. a obci Cheb a pozemků p.p.č. 281/16 o výměře 88 m2, 281/17 o výměře 3472 m2, 281/14 

o výměře 3520 m2, 291/170 o výměře 237 m2, 967/6 o výměře 112 m2 a 960/16 o výměře 122 m2,  

vše v k.ú. Háje u Chebu a obci Cheb formou darovací smlouvy mezi městem Cheb, se sídlem  

nám. Jiřího z Poděbrad 1/14, PSČ 350 20, Cheb, IČO 00253979, zastoupeným Ing. Petrem Navrátilem, 

starostou města (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  
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a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé),  

a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví města Cheb do majetku Karlovarského kraje 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat 

kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřuje jí podpisem těchto smluv 

 

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

kroky vedoucí k předání anonymizovaných smluv v otevřeném a strojově čitelném formátu vč. metadat 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv odboru správa majetku, nejpozději do 7 pracovních dní  

od podpisu 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: březen 2017 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 
150. Prodej nemovité věci v majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – část pozemku 

p.č. 386 v k.ú. Sokolov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 488/09/16 
 

- schvaluje prodej části pozemku p.č. 386, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3434-2155/2016 

z původního pozemku p.č. 386 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 386/2 o výměře  

92 m2 v k.ú. Sokolov, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední školou 

živnostenskou Sokolov, příspěvkovou organizací, se sídlem Žákovská 716, 356 01 Sokolov,  

IČO 75059151 (jako prodávající na straně jedné) a panem Jiřím Veverkou, bytem x xxxxxx xxx,  

xxx xx xxxxx xxxxxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 70.720,-- Kč,  

a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví  

pana Jiřího Veverky 

 

- ukládá Střední škole živnostenské Sokolov, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření 

předmětné kupní smlouvy a pověřuje jí podpisem této smlouvy 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

organizace  

 
151. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – část pozemku 

p.č. 210/2 v k.ú. Loket 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 489/09/16 
 

- schvaluje prodej části pozemku p.č. 210/2, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 1429-3716/2015 z původního pozemku p.č. 210/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

p.č. 210/18 o výměře 51 m2 v k.ú. a obci Loket, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací  

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b139-149.html
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(jako prodávající na straně jedné) a Ing. Bohumilem Procházkou, bytem xxxxx xxx, xxxxxxxx, xxxxxxx 

xxxx, PSČ xxx xx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 11.220,-- Kč, a tím převádí 

předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Ing. Bohumila Procházky 

 

- 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: březen 2017 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 
152. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti CHEVAK Cheb, 

a.s. – část pozemku p.p.č. 2441/6 v k.ú. Cheb 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 490/09/16 
 

- schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 2441/6, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 5575-318/2015 z původního pozemku p.p.č. 2441/6 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

p.p.č. 2441/31 o výměře 24 m2 v k.ú. a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací  

(jako prodávající na straně jedné) a společností CHEVAK Cheb, a.s., se sídlem Tršnická 4/11,  

PSČ 350 02, Cheb, IČO 49787977, zastoupenou Ing. Steffenem Zagermannem, předsedou představenstva 

(jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 9.160,-- Kč, a tím převádí předmětnou 

nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti CHEVAK Cheb, a.s. 

 

- 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 25.5.2015, podpisem schvalovací doložky Karlovarského kraje u předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: březen 2017 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 
153. Prodej nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje, do majetku fyzické osoby – pozemek 

p.č. 181/1, jehož součástí je stavba č.p. 177, pozemek p.č. 180/1, vše v k.ú. Královské Poříčí 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 491/09/16  
 

- schvaluje prodej pozemku p.č. 181/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1406 m2, jehož součástí  

je stavba č.p. 177, občanská vybavenost, pozemku p.č. 180/1, ostatní plocha, o výměře 180 m2,  

vše v k.ú. Královské Poříčí, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvkovou organizací, se sídlem 

Jednoty 1620, 356 01 Sokolov, IČO 49766929 (jako prodávající na straně jedné)  

a panem Jaroslavem Pokorným, bytem xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx (jako kupující na straně druhé),  

za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.550.000,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví 
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Karlovarského kraje do majetku pana Jaroslava Pokorného 

 

- ukládá Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizaci, realizovat 

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

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

a ekonomické Sokolov 

 
154. Směna nemovitých věcí v k.ú. Bochov ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitými věcmi  

v k.ú. Cheb a Sokolov ve vlastnictví Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 492/09/16 
 

- schvaluje směnu následujících nemovitých věcí ve vlastnictví Karlovarského kraje: 

 

- pozemek st.p.č. 408/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 264 m2, jehož součástí je stavba č.p. 301, 

objekt bydlení, v k.ú. Bochov,  

 

s nemovitými věcmi ve vlastnictví společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.: 

 

- pozemek p.p.č. 3052/18, ostatní plocha o výměře 2697 m2, v k.ú. Cheb, 

- pozemek p.č. 4024/35, ostatní plocha o výměře 2564 m2,  

- pozemek p.č. 4024/123 o výměře 844 m2, který byl oddělen geometrickým plánem č. 2969-90/2011  

z původního pozemku p.č. 4024/33,  

vše k.ú Sokolov, 

 

formou směnné smlouvy mezi Karlovarským krajem (jako prvním směňujícím) a společností Údržba 

silnic Karlovarského kraje, a.s., se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice, IČO 26402068 (jako druhým 

směňujícím) 

 

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

ze dne 25.05.2015, podpisem předmětné směnné smlouvy 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

– část pozemku p.p.č. 76/3 v k.ú. Bernov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 493/09/16 
 

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 76/3, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 432-3/2016 z původního pozemku p.p.č. 76/3 a označena novým parcelním číslem jako pozemek  

p.p.č. 76/14 o výměře 82 m2 v k.ú. Bernov a obci Nejdek, formou kupní smlouvy mezi paní Irenou 

Procházkovou, trvale bytem xxx xxxxxxxxx xxxx/x, PSČ 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 16.531,-- Kč, a tím převádí 

předmětnou nemovitou věc z vlastnictví paní Ireny Procházkové 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: březen 2017 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

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

– část pozemku p.p.č. 76/4 v k.ú. Bernov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 494/09/16 
 

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 76/4, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 432-3/2016 z původního pozemku p.p.č. 76/4 a označena novým parcelním číslem jako pozemek  

p.p.č. 76/15 o výměře 42 m2 v k.ú. Bernov a obci Nejdek, formou kupní smlouvy mezi paní Blankou 

Hrachovcovou, trvale bytem xxxxx xxx, PSČ 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 8.467,-- Kč, a tím převádí 

předmětnou nemovitou věc z vlastnictví paní Blanky Hrachovcové 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: březen 2017 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

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

– část pozemku p.p.č. 76/5 v k.ú. Bernov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 495/09/16 
 

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 76/5, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 432-3/2016 z původního pozemku p.p.č. 76/5 a označena novým parcelním číslem jako pozemek  

p.p.č. 76/16 o výměře 34 m2 v k.ú. Bernov a obci Nejdek, formou kupní smlouvy mezi panem 

Vratislavem Hrachovcem, trvale bytem xxxxxxxx xxx, PSČ 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 6.854,-- Kč, a tím převádí 

předmětnou nemovitou věc z vlastnictví pana Vratislava Hrachovce 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: březen 2017 
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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 

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

– část pozemku p.p.č. 76/6 v k.ú. Bernov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 496/09/16 
 

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 76/6, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 432-3/2016 z původního pozemku p.p.č. 76/6 a označena novým parcelním číslem jako pozemek  

p.p.č. 76/17 o výměře 24 m2 v k.ú. Bernov a obci Nejdek, formou kupní smlouvy mezi paní Kateřinou 

Hrachovcovou, trvale bytem xxxxxxxx xxx, PSČ xxx xx, xxxxxx a paní Dagmar Matysovou, trvale bytem 

xxxxxx xxxxx xx. xxx, PSČ 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 4.838,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc  

z podílového spoluvlastnictví paní Kateřiny Hrachovcové (1/2) a paní Dagmar Matysové (1/2)  

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: březen 2017 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 
159. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.,  

do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.č. 4126/12 v k.ú. Sokolov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 497/09/16 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 4126/12 o výměře 55 m2  v k.ú. Sokolov, formou kupní smlouvy 

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

IČO 26402068 (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88,  

360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu  

ve výši 11.000,-- Kč, tj. 200,-- Kč/m2, a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví společnosti 

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje, s tím, že město Sokolov 

nevyužije svého předkupního práva k nabývanému pozemku p.č. 4126/12 v k.ú. Sokolov 

 

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

ze dne 25.05.2015, podpisem předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  
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160. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje  

– pozemky p.p.č. 126/13 a p.p.č. 634 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 498/09/16 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.p.č. 126/13 o výměře 57 m2 a p.p.č. 634 o výměře 18 m2  

v k.ú. Valy u Mariánských Lázní a obci Valy, formou kupní smlouvy mezi Ing. Petrem Novotným, bytem 

xxxxxxxxxxx xx, PSČ xxx xx, xxxx (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací  

(jako kupující na straně druhé), za kupní cenu 9.726,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovité věci  

z vlastnictví Ing. Petra Novotného 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 25.5.2015, podpisem schvalovací doložky Karlovarského kraje u předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: březen 2017 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 
161. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti TEREA Cheb s.r.o., do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 2929/8, 2929/7 a 3052/23 v k.ú. Cheb 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 499/09/16 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.p.č. 2929/8 o výměře 147 m2, 2929/7 o výměře 23 m2 a 3052/23  

o výměře 5 m2 v k.ú. a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi společností TEREA Cheb s.r.o.,  

se sídlem Májová 588/33, PSČ 350 02, Cheb, IČO 63507871, zastoupenou panem Steffenem  

T. Zagermannem, jednatelem společnosti (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 50.000,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovité věci  

z vlastnictví společnosti TEREA Cheb 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 

 

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

vedoucí k předání anonymizované smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu vč. metadat  

dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv odboru správa majetku, nejpozději do 7 pracovních dní  

od podpisu smlouvy 

 

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

ze dne 25.5.2015, podpisem schvalovací doložky Karlovarského kraje u předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: březen 2017 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 
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162. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří, z.s., do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky p.č. 1321 a 1364/6 v k.ú. Kynšperk nad Ohří 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 500/09/16 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 1321 o výměře 28 m2 a p.č. 1364/6 o výměře 112 m2,  

vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří, formou kupní smlouvy mezi TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří, z.s.,  

se sídlem Školní 614/7, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČO 18248063 (jako prodávající na straně jedné)  

a Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako kupující 

na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 28.700,-- Kč, tj. 205,-- Kč/m2, a tím převádí 

předmětné nemovité věci z vlastnictví TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří, z.s., do vlastnictví Karlovarského 

kraje 

 

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

ze dne 25.05.2015, podpisem předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 
Hlasování 

 

163. Smlouva o zřízení služebnosti opory cizí stavby – týkající se propojení objektu Centrálního 

registru nemocnice v Sokolově s budovou Karlovarské krajské nemocnice, a.s. – Nemocnice Sokolov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 501/09/16 
 

- ruší usnesení č. ZK 214/06/14 ze dne 19.06.2014 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti opory cizí stavby „Centrálního registru“  

na p.p.č. 3255/5, k.ú. Sokolov, na služebném pozemku 3258/12, k.ú. Sokolov, jehož součástí je objekt  

č.p. 545, mezi Karlovarským krajem, (jako stranou povinnou) a společností Sokolovská uhelná, právní 

nástupce, a.s. (jako stranou oprávněnou), a to za jednorázovou úhradu 10.000,-- Kč s připočtením DPH  

ve výši 21 % 

 

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

ze dne 25.05.2015, podpisem „Smlouvy o zřízení služebnosti opory cizí stavby“ 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 
164. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací - Záměr budoucího bezúplatného převodu 

nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města Kraslice - část pozemku  

p.p.č. 6558/1 včetně součástí a příslušenství v k.ú. Kraslice 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 502/09/16 
 

- schvaluje záměr budoucího bezúplatného převodu části pozemku p.p.č. 6558/1 o výměře cca 400 m2 

včetně součástí a příslušenství v k.ú. a obci Kraslice, formou smlouvy 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 Kraslice, se sídlem  

nám. 28. října 1438, PSČ 358 20, Kraslice, IČO 00259438, zastoupeným panem Romanem Kotilínkem, 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b150-162.html
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starostou města (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitou věc 

včetně součástí a příslušenství z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Kraslice 

 

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

k uzavření předmětné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací a pověřuje jí podpisem této smlouvy 

 

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

vedoucí k předání anonymizované smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu vč. metadat  

dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv odboru správa majetku, nejpozději do 7 pracovních dní  

od podpisu 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 uzavření 

budoucí smlouvy darovací 

 

Termín kontroly: červen 2017 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 
165. 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 503/09/16 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/22132, pozemek p.p.č. 722 v k.ú. Podlesí  

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

MARTIA a.s., dle geometrického plánu č. 203-264/2016 ze dne 05.04.2016 (umístění inženýrských sítí  

– distribuční soustava - kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH  

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

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

tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/22214, pozemek p.p.č. 1341/2  

v k.ú. Bor u Karlových Var a k silnici č. III/22129, pozemek p.p.č. 1341/1 v k.ú. Bor 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. 493-295/2015 ze dne 09.03.2016 

(umístění inženýrských sítí – distribuční soustava, optický kabel), 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/2092, pozemek p.č. 1313/1  

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

společností OMEXOM GA Energo, s.r.o., dle geometrického plánu č. 2271-349/2015 ze dne 24.11.2015 

(umístění inženýrských sítí – součást distribuční soustavy - 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/00626, pozemek p.p.č. 781/1 v k.ú. Stružná, 

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

dle geometrického plánu č. 306-1480/2015 ze dne 22.09.2015 (umístění inženýrských sítí – kabel NN),  

a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy  
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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/2143, pozemek p.p.č. 2416/1 v k.ú. Cheb,  

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

jednatelem společnosti ELEKTRO EURON spol. s r.o., dle geometrického plánu č. 5558-383/2015  

ze dne 10.12.2015 (umístění inženýrských sítí – distribuční vedení kNN), a to za celkovou jednorázovou 

úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti  

ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14  

ze dne 03.09.2014, tj. celkem 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: březen 2017 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 
166. Dohoda o ukončení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě - Zřízení služebnosti 

inženýrské sítě k silnici č. II/220, pozemek p.p.č. 1472/1 v k.ú. Stará Role 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 504/09/16 
 

- schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřené  

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

příspěvkovou organizací (jako povinný na straně jedné) a paní Ekaterinou Monakhovou, bytem  

xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx/xxx, PSČ xxx xx 

 

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

k uzavření předmětné dohody o ukončení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a pověřuje  

jí podpisem této dohody 

 

- 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 dohody o ukončení 

smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

 

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 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b163-166.html
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167. Schválení dohody o zrušení předkupního práva Karlovarského kraje k pozemku st.p.č. 4/2, 

jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemku st.p.č. 4/3, jehož součástí je stavba č.p. 27,  

vše v k.ú. Abertamy 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 505/09/16 
 

- schvaluje dohodu o zrušení předkupního práva, mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 

360 06  Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako oprávněným z předkupního práva) a městem Abertamy,  

se sídlem Farní 2, 362 35 Abertamy, IČO 00254398 (jako povinným z předkupního práva),  

jejímž předmětem je zrušení předkupního práva ve prospěch oprávněného z předkupního práva,  

k pozemku st.p.č. 4/2, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemku st.p.č. 4/3, jehož součástí je stavba 

č.p. 27, vše v k.ú. Abertamy 

 

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

ze dne 25.05.2015, podpisem předmětné dohody o zrušení předkupního práva 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 
Hlasování 

 
168. Pozastavení programu pro poskytování dotace na hospodaření v lesích z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 506/09/16 
 

- schvaluje pozastavení programu pro poskytování dotace na hospodaření v lesích z rozpočtu 

Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství s účinností od 01.11.2016 a platností  

do odvolání 

 

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

 
169. Program pro poskytování dotace na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem  

a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 507/09/16 
 

- schvaluje Program pro poskytování dotace na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem  

a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí  

a zemědělství 

 

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

 
Hlasování 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b167.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b167.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b168-169.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b168-169.html
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170. Zrušení Pravidel zastupitelstva pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství na úseku environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 508/09/16 
 

- schvaluje zrušení Pravidel zastupitelstva pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství na úseku environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty (EVVO) 

 

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

 
Hlasování 

 
171. Úprava Pravidel pro poskytování dotací na realizaci drobných vodohospodářských 

ekologických akcí 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 509/09/16 
 

- schvaluje úpravu Pravidel pro poskytování dotací na realizaci drobných vodohospodářských 

ekologických akcí 

 

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

 
172. Úprava Pravidel pro poskytování dotací na realizaci opatření na ochranu před povodněmi  

na územích ohrožených povodněmi 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 510/09/16 
 

- schvaluje úpravu Pravidel pro poskytování dotací na realizaci opatření před povodněmi na územích 

ohrožených povodněmi 

 

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

 
173. Úprava Pravidel pro poskytování dotací na úseku ochrany životního prostředí 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 511/09/16 
 

- schvaluje úpravu Pravidel pro poskytování dotací na úseku ochrany životního prostředí 

 

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

 
Hlasování 

 
174. „Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku“ – informace o ukončení realizace 

projektu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 512/09/16 
 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b170.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b171-173.html
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- bere na vědomí informaci o ukončení realizace projektu "Zlepšení vodohospodářské infrastruktury 

města Nejdku" zařazeného do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

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

 
175. Změna č. 31 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje v obci Tuřany 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 513/09/16 
 

- schvaluje změnu č. 31 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje v obci Tuřany 

 

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

 
Hlasování 

 
176. "Intenzifikace ČOV Sokolov – I. etapa“ - informace o ukončení realizace projektu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 514/09/16 
 

- bere na vědomí informaci o ukončení realizace projektu "Intenzifikace ČOV Sokolov – I. etapa" 

zařazeného do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

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

 
Hlasování 

 
177. Dotace na protipovodňové opatření - Digitální povodňový plán obce Dolní Žandov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 515/09/16 
 

- schvaluje poskytnutí dotace ve výši 122.936,-- Kč obci Dolní Žandov na Digitální povodňový plán 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s obcí Dolní Žandov, IČO 00253910 

 

- pověřuje Ing. Josefa Horu, člena rady pro životní prostředí, podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace 

 

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

 
Hlasování 

 
178. Poskytnutí dotací na snížení počtu černé zvěře na nehonebních pozemcích v intravilánech obcí 

Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 516/09/16 
 

- schvaluje rozdělení dotací na snížení počtu černé zvěře na nehonebních pozemcích v intravilánech obcí 

Karlovarského kraje v celkové výši 32.000,-- Kč v členění dle návrhu uvedeného v tabulce č. 1 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b175.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b174a176.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b177.html
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- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

- odboru životního prostředí a zemědělství s: 

- statutární město Karlovy Vary 

- obec Dolní Rychnov 

- město Skalná 

- obec Křižovatka 

- město Nová Role 

- město Sokolov 

 

- pověřuje Ing. Josefa Horu, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství, 

podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního 

prostředí a zemědělství 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

 
Hlasování 

 
179a. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem  

(kromě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace)  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 517/09/16 
 

- schvaluje s účinností od 1. října 2016 změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných 

Karlovarským krajem (kromě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové 

organizace), která spočívá v nahrazení Pravidel pro správu majetku kraje novými Pravidly pro správu 

majetku kraje v příloze č. 2 zřizovacích listin, vč. vydání dodatku zřizovací listiny dle návrhu 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 
Hlasování 

 
179b. Bezúplatný převod hudebních nástrojů ve správě Střední školy živnostenské Sokolov, 

příspěvková organizace a Muzea Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje  

do vlastnictví města Kraslice 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 518/09/16 
 

- schvaluje bezúplatný převod hudebních nástrojů v celkové pořizovací hodnotě 271.689,-- Kč ve správě 

Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace a Muzea Sokolov, příspěvková organizace 

Karlovarského kraje do vlastnictví města Kraslice, se sídlem náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice,  

dle návrhu 

 

- ukládá ředitelce Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace Mgr. Iloně Medunové  

a řediteli Muzea Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Ing. Michaelu Rundovi uzavřít 

předmětné darovací smlouvy a pověřit je podpisem těchto smluv 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b178.html
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Zodpovídá: Mgr. Ilona Medunová, ředitelka Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková 

organizace  

Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvková organizace 

Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 
Hlasování 

 
179c. Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje, do majetku Farní charity Aš  

– pozemek st.p.č. 2245, jehož součástí je budova č.p. 2092, pozemek p.p.č. 2168/4 a pozemek  

p.p.č. 3939, vše v k.ú. Aš 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 519/09/16 
 

- schvaluje prodej následujících nemovitých věcí: 

 

- pozemku st.p.č. 2245, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 171 m2, jehož součástí je budova č.p. 2092, 

objekt bydlení, 

- pozemku p.p.č. 2168/4, ostatní plocha o výměře 1899 m2, 

- pozemku p.p.č. 3939, ostatní plocha o výměře 30 m2, 

vše v k.ú. Aš, 

 

formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajským dětským domovem pro děti 

do 3 let, příspěvkovou organizací, se sídlem Zítkova 1267/4, 360 01 Karlovy Vary, IČO 71175130  

(jako prodávající na straně jedné) a Farní charitou Aš, se sídlem Mikulášská 9/21, 352 01 Aš,  

IČO 64839991 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 192.351,-- Kč,  

s tím, že zbývající část kupní ceny ve výši 90 % kupní ceny, tj. 1.731.159,-- Kč, se kupující zavazuje  

ve lhůtě 10 let ode dne nabytí vlastnického práva proinvestovat do předmětných nemovitých věcí,  

a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Farní charity Aš 

 

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

k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Erika Pavlová, ředitelka Krajského dětského domova pro děti do 3 let, příspěvková 

organizace 

 
Hlasování 

 
179d. Vrácení nemovitých věcí v k.ú. Horní Slavkov Nadaci Georgia Agricoly, region Slavkovský les 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 520/09/16 
 

- schvaluje vrácení níže uvedených nemovitých věcí: 

 

- pozemky parc. č. 353/1, 359/1, 362/18, 362/22, 362/24, 408/1, 576, 1257/1, 4022/27, 4049, 4022/46, 

4489, 4497 vše v k.ú. a obci Horní Slavkov 

 

Nadaci Georgia Agricoly, region Slavkovský les, se sídlem Komenského 113, 356 01 Sokolov,  

IČO 66359007, formou dohody o odstoupení od darovací smlouvy ze dne 03.04.2008 (evidenční číslo 

smlouvy obdarovaného 096/2008) 

 

- ukládá Muzeu Sokolov, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje, realizovat kroky k uzavření 

předmětné dohody o odstoupení od darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této dohody 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b179B.html
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Termín kontroly: 08.12.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvková organizace 

 

Hlasování 

 

179e. Rozpočtová změna č. 330/2016  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 521/09/16 
 

- schvaluje  

 

Rozpočtovou změnu č. 330/2016 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 10.305.155,70 Kč z titulu zapojení financování  

z Fondu řízení likvidity, navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 5.534.720,09 Kč z titulu 

zapojení financování z Fondu rezerv a rozvoje, navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 

2.248.286,54 Kč z titulu zapojení vrácených finančních prostředků od organizace Údržba silníc 

Karlovarského kraje a.s., na základě vyúčtování poskytnuté zálohy pro výkon závazku veřejné služby  

v roce 2015, přesun rozpočtových prostředků v rámci revize rozpočtu za I. čtvrtletí 2016, a to z rozpočtu 

odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu ve výši ± 1.911.837,67 Kč. Tyto finanční 

prostředky v celkové výši 20.000.000,-- Kč budou použity na závazek veřejné služby oprav a udržování 

silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje. 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
179f. Schválení Veřejnoprávní smlouvy vztahující se k veřejné zakázce „Pořízení šestnácti (16) 

nových dopravních automobilů do vybavení jednotek SDH obcí“   

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 522/09/16 
 

- schvaluje znění Veřejnoprávních smluv, dle návrhu pro obce: 

- obec Děpoltovice, se sídlem Děpoltovice 44, 362 25 Děpoltovice – Nová Role, IČ 00573221 

- obec Hájek, se sídlem Hájek 68, 363 01 Hájek – Ostrov, IČ 00573230 

- obec Hazlov, se sídlem Hazlov 31, 351 32 Hazlov, IČ 00253952 

- obec Horní Blatná, se sídlem nám. Svatého Vavřince 1, 362 37 Horní Blatná, IČ 00480002 

- město Hranice, se sídlem U pošty 182, 351 24 Hranice u Aše, IČ 00253961 

- město Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb, IČ 00253979 

- obec Krásno, se sídlem Radniční 1, 357 47 Krásno, IČ 00573167 

- obec Libá, se sídlem Libá 220, 351 31 Libá, IČ 00254037 

- obec Lomnice, se sídlem Kraslická 44, 356 01 Lomnice, IČ 00259497 

- obec Mnichov, se sídlem Mnichov 1, 353 01 Mnichov – Mariánské Lázně, IČ 00254096 

- obec Otročín, se sídlem Otročín 48, 364 63 Otročín, IČ 00254860 

- obec Ovesné Kladruby, se sídlem Ovesné Kladruby 17, 353 01 Ovesné Kladruby - Mariánské 

Lázně, IČ 00572667 

- obec Stará Voda, se sídlem Stará Voda 88, 353 01 Stará Voda – Mariánské Lázně, IČ 00572748 

- obec Šindelová, se sídlem Šindelová 117, 357 06 Šindelová, IČ 00259632 

- obec Verušičky, se sídlem Verušičky 5, 364 56 Verušičky, IČ 00255131 

- obec Vojkovice, se sídlem Vojkovice 57, 362 73 Vojkovice, IČ 00255157 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b179D.html
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- schvaluje výši dotací dle rozpisu pro jednotlivé obce 

- obec Děpoltovice, se sídlem Děpoltovice 44, 362 25 Děpoltovice – Nová Role, IČ 00573221 

- obec Hájek, se sídlem Hájek 68, 363 01 Hájek – Ostrov, IČ 00573230 

- obec Hazlov, se sídlem Hazlov 31, 351 32 Hazlov, IČ 00253952 

- obec Horní Blatná, se sídlem nám. Svatého Vavřince 1, 362 37 Horní Blatná, IČ 00480002 

- město Hranice, se sídlem U pošty 182, 351 24 Hranice u Aše, IČ 00253961 

- město Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb, IČ 00253979 

- obec Krásno, se sídlem Radniční 1, 357 47 Krásno, IČ 00573167 

- obec Libá, se sídlem Libá 220, 351 31 Libá, IČ 00254037 

- obec Lomnice, se sídlem Kraslická 44, 356 01 Lomnice, IČ 00259497 

- obec Mnichov, se sídlem Mnichov 1, 353 01 Mnichov – Mariánské Lázně, IČ 00254096 

- obec Otročín, se sídlem Otročín 48, 364 63 Otročín, IČ 00254860 

- obec Ovesné Kladruby, se sídlem Ovesné Kladruby 17, 353 01 Ovesné Kladruby - Mariánské 

Lázně, IČ 00572667 

- obec Stará Voda, se sídlem Stará Voda 88, 353 01 Stará Voda – Mariánské Lázně, IČ 00572748 

- obec Šindelová, se sídlem Šindelová 117, 357 06 Šindelová, IČ 00259632 

- obec Verušičky, se sídlem Verušičky 5, 364 56 Verušičky, IČ 00255131 

- obec Vojkovice, se sídlem Vojkovice 57, 362 73 Vojkovice, IČ 00255157 

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

kraje, příspěvková organizace 

JUDr. Manfred Kraus, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení  

 
Hlasování 

 
179g. Dodatek č. 12 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, 

příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 523/09/16 
 

- schvaluje s účinností od 8.9.2016 dodatek č. 12 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním 

postižením v Mariánské, příspěvková organizace, dle návrhu 

 

- vydává dodatek č. 12 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, 

příspěvková organizace, dle návrhu 

 

- ukládá odboru sociálních věcí předložit dodatek č. 12 ke zřizovací listině Domova pro osoby  

se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace, k podpisu 

 

- zmocňuje Bc. Miloslava Čermáka, náměstka hejtmana k podpisu dodatku č. 12 ke zřizovací listině 

Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace 

 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  

Ing. Pavel Novák, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, 

příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b179F.html
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179h. Projekt "Odborné vzdělávání pro "průmysl 4.0" se zvláštním zřetelem na přeshraniční 

synergie pro regionální ekonomiku" Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, 

příspěvkové organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 524/09/16 
 

- schvaluje závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkového podílu 

finančního partnera projektu "Odborné vzdělávání pro "průmysl 4.0" se zvláštním zřetelem  

na přeshraniční synergie pro regionální ekonomiku" Integrované střední školy technické a ekonomické 

Sokolov, příspěvkové organizace, ve výši max. 4.860.000 Kč, tzn. 100 % celkových způsobilých výdajů 

projektu 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování projektu "Odborné vzdělávání pro "průmysl 4.0" se zvláštním 

zřetelem na přeshraniční synergie pro regionální ekonomiku" ve výši max. 486.000 Kč,  

tzn. 10 % celkových způsobilých výdajů z podílu finančního partnera 

 

- 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 

 
Hlasování 

 
179i. Prodej nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje, do majetku fyzické osoby – pozemek 

p.č. 200, jehož součástí je stavba č.p. 172, pozemek p.č. 231/3, vše v k.ú. Královské Poříčí 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 525/09/16 
 

- schvaluje prodej pozemku p.č. 200, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 384 m2, jehož součástí  

je stavba č.p. 172, rodinný dům, pozemku p.č. 231/3, ostatní plocha o výměře 399 m2,  

vše v k.ú. Královské Poříčí, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvkovou organizací,  

se sídlem Jednoty 1620, 356 01 Sokolov, IČO 49766929 (jako prodávající na straně jedné) a panem 

Danielem Šťáhlovským, bytem xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx (jako kupující na straně druhé),  

za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.529.000,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví 

Karlovarského kraje do majetku pana Daniela Šťáhlovského 

 

- ukládá Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizaci, realizovat 

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

 

Termín kontroly: 08.12.2016 
 

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

a ekonomické Sokolov 

 
Hlasování 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_b179H.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_179I.html
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179j. Rozpočtová změna č. 331/2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 526/09/16 
 

- schvaluje  

 

Rozpočtovou změnu č. 331/2016 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 5.000.000,-- Kč, a to částky 3.575.000,-- Kč z odboru dopravy 

a silničního hospodářství a částky 1.425.000,-- Kč z revize rozpočtu Karlovarského kraje  

za I. a II. čtvrtletí 2016 (z Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje a Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje)  

do kapitoly příspěvky cizím subjektům Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 

Karlovarského kraje z důvodu poskytnutí mimořádného členského příspěvku subjektu Sdružení 

Karlovarského kraje pro rozvoj leteckých linek 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2016/zast06/hl_06_09_179J.html

