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

osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (označeno 

„xxxxxxxxx“). 

 

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

Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 

 
 

 

USNESENÍ 
 

z 18. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo  

dne 23.09.2019  v době od 9:19 do 16:19 

v zastupitelském sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 
 

Přítomno: …………………………… 41 členů zastupitelstva 

Omluveni:             …………………………… pí Haláková, pí Hozmanová, p. Pánik,  

Mgr. Seifertová 

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

vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu 

Zapisovatelka:        ……………………………  Mgr. Jana Lukášová 

 

          usnesení č.  

 

 
A. Volba návrhové komise  

B. Volba ověřovatelů zápisu  

C. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 23.9.2019 ZK 260/09/19 

2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje ZK 261/09/19 

3. Zpráva Kontrolního výboru ZK 262/09/19 

4. Zpráva Finančního výboru ZK 263/09/19 

5. Zpráva Výboru pro zdravotnictví  ZK 264/09/19 

6. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj ZK 265/09/19 

7. Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku ZK 266/09/19 

8. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 

ZK 267/09/19 

9. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny ZK 268/09/19 

10. Rozpočtová změna ZK 269/09/19 

11. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2019 ZK 270/09/19 

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

kraje k 30.06.2019 

ZK 271/09/19 

13. Souhrnná informace o aktuálních postupech u finančních postihů u projektů 

spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, 

příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí a.s., předložených Radě Karlovarského kraje v období od 3.6.2019  

do 19.8.2019 

ZK 272/09/19 
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14. Průběžná informace o přípravě revitalizace objektu Císařských lázní - zadávací 

řízení na veřejnou zakázku, obdržení Registrace akce 

ZK 273/09/19 

15. Dotační titul "Rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, 

příspěvková organizace - II. etapa" - informace o výsledku realizace 

ZK 274/09/19 

16. Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6 ZK 275/09/19 

17. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové 

péče, lázeňství a cestovního ruchu - alokované - Dobrovolný svazek obcí České 

lázně - salony Evropy 

ZK 276/09/19 

18. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. – aktuální informace ZK 277/09/19 

19. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. – projekt "Skryté bohatství nevyužívaných 

zdrojů minerálních vod Karlovarského kraje" 

ZK 278/09/19 

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

Černava 

ZK 279/09/19 

21. Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb  

v roce 2020 

ZK 280/09/19 

22. Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském 

kraji v roce 2019 - navýšení neinvestiční dotace 1 v rámci mimořádného kola 

dotačního řízení, dofinancování sociálních služeb 

ZK 281/09/19 

23. Poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních 

služeb pro rok 2019 

ZK 282/09/19 

24. Poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na neinvestiční podporu terénních a ambulantních sociálních 

služeb pro rok 2019 

ZK 283/09/19 

25. Pravidla pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určených 

pro pracovníky v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Karlovarským kraje 

ZK 284/09/19 

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

v Karlovarském kraji v roce 2020 

ZK 285/09/19 

27. Žádosti měst Rotava, Kynšperk nad Ohří a Skalná a obce Vojkovice o individuální 

dotace z rozpočtu kraje pro jednotky sboru dobrovolných hasičů 

ZK 286/09/19 

28. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek, 

památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2019 - II. výzva 

ZK 287/09/19 

29. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje městu Jáchymov  

na revitalizaci opěrné stěny za Starou mincovnou  

ZK 288/09/19 

30. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové 

péče, lázeňství a cestovního ruchu - alokované - Lázně Kyselka, o.p.s. 

ZK 289/09/19 

31. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové 

péče, lázeňství a cestovního ruchu, podléhající schválení Zastupitelstvem 

Karlovarského kraje  

ZK 290/09/19 

32. Schválení závazného finančního příslibu projektu „Žula a voda" ZK 291/09/19 

33. Schválení účasti Karlovarského kraje v projektu „Využití ekonomického  

a společenského potenciálu kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích  

a turistických produktů na příkladu historických krovů“ Programu Technologické 

agentury ČR ÉTA - RESTART v roli finančního partnera 

ZK 292/09/19 

34. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví České republiky s příslušností 

hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 

Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 399 v k.ú. Valtéřov u Kraslic 

ZK 293/09/19 

35. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví České republiky s příslušností 

hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemek p.č. 131/4 v k.ú. Mírová 

ZK 294/09/19 

36. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví města Jáchymov do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 4356/5 v k.ú. Jáchymov 

ZK 295/09/19 

37. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví města Toužim do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 3111/10 a 3111/11 v k.ú. Toužim 

 

 

ZK 296/09/19 
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38. Bezúplatný převod částí pozemku p.č. 266/1 v k.ú. Loket z majetku Karlovarského 

kraje do majetku města Loket a bezúplatné nabytí částí pozemku p.č. 266/3  

v k.ú. Loket z majetku města Loket do majetku Karlovarského kraje  

ZK 297/09/19 

39. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1040/4, 1040/6 a 1040/7 v k.ú. Františkovy 

Lázně z majetku Karlovarského kraje do majetku města Františkovy Lázně  

a bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 1040/5 v k.ú. Františkovy Lázně z majetku 

města Františkovy Lázně do majetku Karlovarského kraje  

ZK 298/09/19 

40. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Cheb a Hradiště u Chebu z majetku 

Karlovarského kraje do majetku města Cheb a bezúplatné nabytí pozemků  

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

kraje  

ZK 299/09/19 

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

města Chodov - pozemky v k.ú. Dolní Chodov 

ZK 300/09/19 

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

města Mariánské Lázně - část pozemku p.p.č. 158/2 v k.ú. Mariánské Lázně  

a pozemky p.p.č. 1165/30 a 1165/31 v k.ú. Úšovice  

ZK 301/09/19 

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

města Plesná - části pozemků p.p.č. 1333/1 v k.ú. Plesná a 498 v k.ú. Šneky 

ZK 302/09/19 

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

obce Dolní Žandov - části pozemků p.p.č. 2144/1 a 2220 v k.ú. Dolní Žandov 

ZK 303/09/19 

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

obce Lipová - pozemky v k.ú. Lipová u Chebu 

ZK 304/09/19 

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

obce Tři Sekery - pozemky v k.ú. Tři Sekery u Kynžvartu 

ZK 305/09/19 

47. Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti 

ZDR Retail MLP s.r.o. – pozemky p.p.č. 1165/27, 1165/28 a 1165/29  

v k.ú. Úšovice 

ZK 306/09/19 

48. Akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" – kupní smlouva  

na odkoupení NTL plynovodní přípojky v majetku společnosti GasNet, s.r.o. 

ZK 307/09/19 

49. Zrušení části usnesení č. ZK 405/12/18 ze dne 13.12.2018 - Úplatné nabytí 

nemovitých věcí z vlastnictví společnosti W. Markgraf stav s.r.o., do vlastnictví 

Karlovarského kraje - pozemky p.p.č. 3596/24 a 3596/25 v k.ú. Cheb a schválení 

dle nové žádosti 

ZK 308/09/19 

50. Zrušení usnesení č. ZK 400/12/18 ze dne 13.12.2018 - Úplatné nabytí nemovité 

věci - části pozemku p.č. 363/3 v k.ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary,  

v rozvojovém území letiště z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví 

Karlovarského kraje 

ZK 309/09/19 

51. Smlouvy o zřízení služebnosti - umístění a provozování komunikačního vedení 

veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 1792/1, 2422/5 a 1792/27  

v k.ú. Cheb mezi Karlovarským krajem, Zdravotnickou záchrannou službou 

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací a společností Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. 

ZK 310/09/19 

52. Schválení přijetí daru RDG angiografického systému Azurion 7 C 20  

od společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., do vlastnictví Karlovarského 

kraje 

ZK 311/09/19 

53. Schválení aktualizace pravidel pro financování havarijních opatření  ZK 312/09/19 

54. Dotace na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených 

povodněmi v roce 2019 

ZK 313/09/19 

55. Změna č. 51 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci 

navrhovaného vybudování nové úpravny vody a vodojemu pro zásobení obce Stará 

Voda (z prameniště Dyleň) 

ZK 314/09/19 

56. Změna č. 53 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci 

navrhovaného vybudování nové vodovodní sítě, gravitační kanalizace a čerpací 

stanice v místní části města Cheb - Střížov napojené novým kanalizačním 

výtlakem na kanalizaci a čistírnu odpadních vod města Chebu 

 

ZK 315/09/19 
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57. Změna č. 54 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci 

navrhovaného vybudování nové úpravny vody a rekonstrukce stávajícího 

vodojemu Kaplanka pro zásobení města Aš a přilehlých obcí pitnou vodou 

ZK 316/09/19 

58. Změna č. 55 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci 

vybudování čerpací stanice a kanalizačního výtlaku k odvádění odpadních vod  

z místní části města Františkovy Lázně - Žírovice do kanalizačního systému  

a na čistírnu odpadních vod města Cheb 

ZK 317/09/19 

59. Poskytnutí dotací na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem  

a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami z rozpočtu Karlovarského kraje 

ZK 318/09/19 

60. Karlovarská krajská nemocnice a.s. - generel nemocnice v Karlových Varech; 

komplexní informace o stavu generelu 

ZK 319/09/19 

61. Informace o výsledku realizace projektu „Modernizace rozšíření systému NIS“ 

financovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

ZK 320/09/19 

62. Informace o výsledku realizace projektu „Přístrojové vybavení KKN – návazná 

péče, projekt II“ financovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu 

ZK 321/09/19 

63. Informace o vyplacených náborových příspěvcích v oblasti zdravotnictví a návrh 

dalšího postupu 

ZK 322/09/19 

64. Výjimka z Podmínek pro poskytování náborových příspěvků pro zaměstnance 

vybraných oddělení nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou péči na území 

Karlovarského kraje 

ZK 323/09/19 

65. Program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními 

technologiemi v souvislosti s eReceptem – schválení poskytnutí dotací 

ZK 324/09/19 

66. Smlouva o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního 

vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické 

lékařství 

ZK 325/09/19 

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

od 1. ledna 2019 do 31. července 2019 

ZK 326/09/19 

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

2019 

ZK 327/09/19 

69. Projekt „Ať je Domov domovem“ Domova mládeže a školní jídelny Karlovy Vary, 

příspěvková organizace 

ZK 328/09/19 

70. Projekt „Epona“ Střední odborné školy stavební Karlovy Vary, příspěvková 

organizace 

ZK 329/09/19 

71. Projekt „PŘIDEJ SE" Domova mládeže a školní jídelny Mariánské Lázně, 

příspěvková organizace 

ZK 330/09/19 

72. Projekt „Rozvojové projekty základní školy II." Základní školy a střední školy 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

ZK 331/09/19 

73. Projekt „Společně a zodpovědně tvoříme evropské dějiny“ Gymnázia Sokolov  

a Krajského vzdělávacího centra, příspěvková organizace  

ZK 332/09/19 

74. Projekt „Šablony 2019-2021 - Krušnohorská 304" Základní školy Ostrov, 

příspěvková organizace 

ZK 333/09/19 

75. Projekt „Šablony II GOAML" Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, 

příspěvková organizace 

ZK 334/09/19 

76. Projekt „Šablony II na Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech" Prvního 

českého gymnázia v Karlových Varech, příspěvková organizace 

ZK 335/09/19 

77. Projekt „Šablony II na SŠ logistické Dalovice“ Střední školy logistické Dalovice, 

příspěvková organizace 

ZK 336/09/19 

78. Projekt „1SS - 1 Small Step“ Střední školy logistické Dalovice, příspěvková 

organizace  

ZK 337/09/19 

79. Projekt „PROject MANagement for VET“ Střední školy logistické Dalovice, 

příspěvková organizace  

ZK 338/09/19 

80. Projekt „Brána do Evropy“ Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, 

příspěvková organizace  

ZK 339/09/19 

81. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci projektu 

„Zvládnu to sám“ Základní školy Ostrov, příspěvková organizace  

ZK 340/09/19 
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82. Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje - Fotbalový klub Baník Sokolov, z.s. 

ZK 341/09/19 

83. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje - HC Energie Karlovy Vary s.r.o. 

ZK 342/09/19 

84. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - město Mariánské Lázně ZK 343/09/19 

85. Sloučení organizací Gymnázium a střední odborná škola Chodov, příspěvková 

organizace, a Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková 

organizace 

ZK 344/09/19 

86. Program obnovy venkova - změny v dotovaných akcích obcí Trstěnice, Útvina, 

Mírová, Tatrovice a Horní Blatná 

ZK 345/09/19 

87. Program rozvoje Karlovarského kraje - příprava na nové programové období EU 

2021 - 2027 

ZK 346/09/19 

88. Návrh na udělení dotací pro rok 2019 v dotačním programu „Podpora územně 

plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje –  

II. kolo 

ZK 347/09/19 

89. Senior Expres 2019 – návrh na rozdělení dotací ZK 348/09/19 

90. Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji 

2019/2020 

ZK 349/09/19 

91. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji - žádost o změnu 

charakteru dotace od města Skalná 

ZK 350/09/19 

92. Program Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji - žádost 

města Hroznětín o prodloužení termínu vyúčtování poskytnuté dotace 

staženo 

93. Projekt „CERDEE ‐ Ceramics: Documenting and disposing, educating and 

encouraging, experiencing and exploiting“/“CERDEE - Keramika: její 

dokumentace a využití, vzdělávání a podpora, zkušenosti a jejich využití“ v rámci 

nadnárodního dotačního programu Interreg CENTRAL EUROPE – partnerská 

smlouva a finanční krytí 

ZK 351/09/19 

94. Žádost obce Mírová o poskytnutí individuální dotace na nákup techniky na údržbu 

v obci  

ZK 352/09/19 

95. Odpověď Karlovarského kraje na dopis členů Zastupitelstva města Cheb ZK 353/09/19 

96. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu ZK 354/09/19 

97. Navýšení vyrovnávací platby Údržbě silnic Karlovarského kraje, a.s., za Závazek 

veřejné služby o částku 6.606.600 Kč (včetně DPH) pro rok 2019 z důvodu 

provedení dodatečných velkoplošných výsprav 

ZK 355/09/19 

98. Podpora výstavby varianty „B“ mimoúrovňové křižovatky na dálnici D6  

u Bochova s křížením se silnicí druhé třídy II/198 

ZK 356/09/19 

99. Průběžné informace o projektu zaměřeném na technickou pomoc řešení 

transformace regionu Sokolovska 

ZK 357/09/19 

 

100.    Různé 
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A. Volba návrhové komise 

 

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

 

- Bc. Ivu Kalátovou 

- Markétu Monsportovou 

- Ing. Evu Valjentovou 
 

Hlasování 

 
B. Volba ověřovatelů zápisu 

 

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

 

- Mgr. Dalibora Blažka 

- Mgr. Bc. Helenu Hejnovou 

 

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. 97 Navýšení vyrovnávací platby Údržbě silnic Karlovarského kraje, a.s., za Závazek veřejné 

služby o částku 6.606.600 Kč (včetně DPH) pro rok 2019 z důvodu provedení 

dodatečných velkoplošných výsprav  

 

bod č. 98 Podpora výstavby varianty „B“ mimoúrovňové křižovatky na dálnici D6  

u Bochova s křížením se silnicí druhé třídy II/198 

 

bod č. 99 Průběžné informace o projektu zaměřeném na technickou pomoc řešení transformace 

regionu Sokolovska  

 

Staženo z programu: 

 
bod č. 92)  Program Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji - žádost města 

Hroznětín o prodloužení termínu vyúčtování poskytnuté dotace 

 

 

Hlasování 

 

1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 23.9.2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 260/09/19 
 

- bere na vědomí informaci o splnění nebo průběžném plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje 

k datu 23.9.2019 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 

23.9.2019 dle návrhu č. 3 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_NK.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_VO.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_SCH.html
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Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 
Hlasování 

 
2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 261/09/19 
 

- bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 
Hlasování 

 
3. Zpráva Kontrolního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 262/09/19 
 

- bere na vědomí usnesení z 26. a 27. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: JUDr. Václav Sloup, předseda Kontrolního výboru 

 
Hlasování 

 
4. Zpráva Finančního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 263/09/19 
 

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

konaného dne 4.9.2019 

 

Zodpovídá: Ing. Eva Valjentová, předsedkyně Finančního výboru 

 
Hlasování 

 
5. Zpráva Výboru pro zdravotnictví  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 264/09/19 
 

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

ze dne 02.09.2019 

 

Zodpovídá: MUDr. Věra Procházková, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví 

 
Hlasování 

 
6. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 265/09/19 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b1.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b2.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b3.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b4.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b5.html
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- bere na vědomí usnesení z 27. jednání Výboru pro regionální rozvoj 

 

- bere na vědomí usnesení z 28. jednání Výboru pro regionální rozvoj 

 

Zodpovídá: Patrik Pizinger, předseda Výboru pro regionální rozvoj 

 
Hlasování 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 266/09/19 
 

- bere na vědomí usnesení z 14. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci 

nepotřebného majetku konaného dne 19.08.2019 

 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 
Hlasování 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 267/09/19 
 

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

Karlovarského kraje č. 220/08/19 – 242/08/19 

 

Zodpovídá: Mgr. Bc. Hana Žáková, předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

 
Hlasování 

 
9. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 268/09/19 
 

- bere na vědomí zprávy Výboru pro národnostní menšiny 

 

Zodpovídá: Mgr. Bc. Helena Hejnová, předsedkyně Výboru pro národnostní menšiny 

 
Hlasování 

 
10. Rozpočtová změna 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 269/09/19 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 315/2019 

- navýšení příjmů Karlovarského kraje za nájemné a navýšení výdajů Odboru dopravy a silničního 

hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje o celkovou částku 6.430.718,39 Kč na správu a údržbu 

majetku kraje, z toho částka ve výši 5.809.656,63 Kč je investiční a částka ve výši 621.061,76 Kč je 

neinvestiční. Jedná se o vzájemné vyrovnání pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a Letištěm 

Karlovy Vary s.r.o., které bude provedeno na základě dohody o vzájemném zápočtu pohledávek  

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b6.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b7.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b8.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b9.html
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a závazků. 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 
Hlasování 

 
11. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 270/09/19 
 

- bere na vědomí informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2019 až 313/2019 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

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

k 30.06.2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 271/09/19 
 

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

k 30.06.2019 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
13. Souhrnná informace o aktuálních postupech u finančních postihů u projektů 

spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými 

organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., předložených Radě 

Karlovarského kraje v období od 3.6.2019 do 19.8.2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 272/09/19 
 

- bere na vědomí souhrnnou informaci o aktuálních postupech u finančních postihů u projektů 

spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými 

organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., předložených Radě 

Karlovarského kraje v období od 3.6.2019 do 19.8.2019 dle přílohy 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
14. Průběžná informace o přípravě revitalizace objektu Císařských lázní - zadávací řízení  

na veřejnou zakázku, obdržení Registrace akce 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 273/09/19 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b10.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b11.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b12.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b13.html
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- bere na vědomí informace týkající se průběhu realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

„Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary", realizované v rámci akce „KK - Revitalizace 

Císařských lázní Karlovy Vary" 

 

- bere na vědomí doručené "Oznámení o Registraci akce a vydání souhlasu MF se zadáním akce", které 

zaslalo Ministerstvo kultury ČR, včetně příloh 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 
Hlasování 

 
15. Dotační titul "Rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková 

organizace - II. etapa" - informace o výsledku realizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 274/09/19 
 

- schvaluje informaci o výsledku realizace dotačního titulu "Rekonstrukce objektu Domova pro seniory 

„SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace - II. etapa" 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 
Hlasování 

 
16. Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 275/09/19 
 

- bere na vědomí informaci o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6 

 

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

 
Hlasování 

 
17. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství 

a cestovního ruchu - alokované - Dobrovolný svazek obcí České lázně - salony Evropy 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 276/09/19 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Dobrovolnému svazku obcí 

České lázně - salony Evropy, IČO 01171071, na podporu projektu "Zajištění správy a příprava nominace 

potencionálního světového statku Významné lázně Evropy“, ve výši 500 tis. Kč 

 

- pověřuje Ing. arch. Vojtěcha Frantu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje Dobrovolnému svazku obcí České lázně - salony Evropy 

 

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

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu Ing. arch. Vojtěchu Frantovi, uvolněnému 

členu Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO a zajistit 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b14.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b15.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b16.html
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veškeré úkony vyplývající k plnění usnesení 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu 

 
Hlasování 

 
18. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. – aktuální informace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 277/09/19 
 

- bere na vědomí informace o činnostech Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., uvedené v důvodové 

zprávě 

 

- schvaluje memorandum o spolupráci v rámci Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., se statutárním 

městem Karlovy Vary 

 

- pověřuje Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou, hejtmanku Karlovarského kraje, podpisem memoranda 

o spolupráci se statutárním městem Karlovy Vary 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit podpis memoranda  

o spolupráci se statutárním městem Karlovy Vary oběma smluvními stranami 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu 

 
Hlasování 

 
19. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. – projekt "Skryté bohatství nevyužívaných zdrojů 

minerálních vod Karlovarského Kraje" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 278/09/19 
 

- schvaluje  

a) projekt "Skryté bohatství nevyužívaných zdrojů minerálních vod Karlovarského kraje", který bude 

podávat Institut lázeňství a balneologie, v.v.i., do programu Prostředí pro život,  Technologická agentura 

České republiky 

b) roli Karlovarského kraje jako aplikačního garanta bez finanční účasti projektu "Skryté bohatství 

nevyužívaných zdrojů minerálních vod Karlovarského kraje" 

 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- ukládá Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., administrovat veškeré kroky vedoucí k podání žádosti  

do výše uvedéného programu 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b17.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b18.html
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Hlasování 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 279/09/19 
 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje obci Černava 

 

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

 
Hlasování 

 
21. Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 280/09/19 
 

- schvaluje Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2020 

 

- vyhlašuje Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2020 

 

- ukládá odboru sociálních věcí zveřejnit vyhlašovaný dotační program na elektronické úřední desce  

ve lhůtě nejpozději 30 dnů před zahájením příjmu žádostí o dotace 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 
Hlasování 

 
22. Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2019 

- navýšení neinvestiční dotace 1 v rámci mimořádného kola dotačního řízení, dofinancování 

sociálních služeb 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 281/09/19 
 

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

v roce 2019 pro organizaci Joker z.s., IČO 26656892, která se týká bezdlužnosti organizace 

 

- schvaluje neposkytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje (navýšení neinvestiční dotace 1) v rámci 

mimořádného kola dotačního řízení subjektu Dům klidného stáří spol. s r.o., IČO 26369427, na zajištění 

sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (ID 5245061), z důvodu 

nesplnění podmínky dle Čl. IV odst. 2 Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění 

sociálních služeb v roce 2019 

 

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

2019 v celkové výši 61.277.800 Kč, z toho navýšení neinvestiční dotace 1 v rámci mimořádného kola 

dotačního řízení na základě Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb 

v roce 2019 ve výši 34.000.000 Kč (z toho pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje  

13.538.200 Kč) a dofinancování sociálních služeb ve výši 27.277.800 Kč (z toho pro příspěvkové 

organizace Karlovarského kraje 11.461.900 Kč), dle přílohy č. 2 

 

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

kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2019 dle návrhu se subjekty dle přílohy č. 2 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b19.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b20.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b21.html
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- pověřuje náměstka hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí, bezpečnosti a vnitřních 

záležitostí podpisem dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2019 

 

- ukládá odboru sociálních věcí zveřejnit přehled dotací schválených usnesením Zastupitelstva 

Karlovarského kraje na internetových stránkách Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru sociálních věcí odeslat žadateli Dům klidného stáří spol. s r.o., IČO 26369427, sdělení  

o neschválení žádosti včetně důvodu neschválení 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 
Hlasování 

 
23. Poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb pro rok 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 282/09/19 
 

- schvaluje  

- poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční 

podporu terénních a ambulantních sociálních služeb v celkové výši 222.222 Kč dle přílohy 1 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu 

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční podporu terénních a ambulantních 

sociálních služeb se subjekty dle přílohy 1 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí, bezpečnosti a vnitřních 

záležitostí podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
24. Poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na neinvestiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb pro rok 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 283/09/19 
 

- schvaluje  

- poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na neinvestiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb v celkové výši 98.600 Kč  

dle přílohy 1 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu 

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na neinvestiční podporu terénních a ambulantních 

sociálních služeb se subjekty dle přílohy 1 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí, bezpečnosti a vnitřních 

záležitostí podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b22.html
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Hlasování 

 
25. Pravidla pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určených  

pro pracovníky v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Karlovarským kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 284/09/19 
 

- schvaluje "Pravidla pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určených  

pro pracovníky v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem", dle návrhu 

 

- schvaluje doplněný vzor "Smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku" pro pracovníky v zařízeních 

sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

JUDr. Bc. Zuzana Blažková, ředitelka Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ"  

v Nejdku, příspěvková organizace 

Mgr. Petra Sekáčová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ 

v Sokolově, příspěvková organizace 

Mgr. Lenka Antolová, MPA., ředitelka Sociálních služeb v Kynšperku nad Ohří, 

příspěvková organizace 

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

v Hazlově, příspěvková organizace 

Mgr. Alena Samuelová, ředitelka Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková 

organizace 

Bc. Alfréd Hlušek, ředitel Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace 

Ing. Pavel Novák, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, 

příspěvková organizace 

Marie Pařížská, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, 

příspěvková organizace 

Ing. Libor Syrovátka, ředitel Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace 

Ing. Monika Šumová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ 

v Mnichově, příspěvková organizace 

Ing. Lenka Wohlrabová, ředitelka Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková 

organizace 

Mgr. Simona Hechtová, ředitelka Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, 

příspěvková organizace 

 
Hlasování 

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

v Karlovarském kraji v roce 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 285/09/19 
 

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

v Karlovarském kraji v roce 2020 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

Hlasování 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b23_24.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b25.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b26.html
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27. Žádosti měst Rotava, Kynšperk nad Ohří a Skalná a obce Vojkovice o individuální dotace  

z rozpočtu kraje pro jednotky sboru dobrovolných hasičů 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 286/09/19 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 450.000 Kč městu 

Rotava na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 

 

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

kraje ve výši 450.000 Kč městu Rotava na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku sboru 

dobrovolných hasičů a pověřuje náměstka hejtmanky Mgr. Petra Kubise podpisem této smlouvy 

 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 500.000 Kč městu 

Rotava na rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 

 

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

kraje ve výši 500.000 Kč městu Rotava na rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky pro jednotku 

sboru dobrovolných hasičů a pověřuje náměstka hejtmanky Mgr. Petra Kubise podpisem této smlouvy 

 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 20.000 Kč městu 

Skalná na reprezentaci Karlovarského kraje na mistrovství ČR ve vyprošťování zraněných osob  

z havarovaných vozidel 

 

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

kraje ve výši 20.000 Kč městu Skalná na reprezentaci Karlovarského kraje na mistrovství ČR  

ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel a pověřuje náměstka hejtmanky Mgr. Petra 

Kubise podpisem této smlouvy 

 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 26.438 Kč obci 

Vojkovice na pořízení přívěsu pro člun a suchého obleku pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 

 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 120.000 Kč městu 

Kynšperk nad Ohří na pořízení termokamery pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 

 

Zodpovídá: Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

 
Hlasování 

 
28. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek, památkově 

hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2019 - II. výzva 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 287/09/19 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2019 v rámci dotačního Programu 

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, 

památkově hodnotných objektů a movitých věcí na území Karlovarského kraje - II. výzva, v celkové výši 

1.215.000 Kč dle tabulky, která je přílohou č. 1 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 

2019 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu 

kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí na území Karlovarského kraje -  

II. výzva, dle tabulky, která je přílohou č. 1 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b27.html
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- pověřuje Mgr. Danielu Seifertovou, náměstkyni hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast kultury  

a památkové péče, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

pro rok 2019 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na obnovu kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí na území Karlovarského 

kraje - II. výzva, schválených Zastupitelstvem Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu zajistit provedení 

všech administrativních úkonů spojených s poskytnutím dotací, zejména předložit smlouvy o poskytnutí 

dotací z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu náměstkyni hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast 

kultury a památkové péče a zveřejnit na webových stránkách Karlovarského kraje seznam poskytnutých 

dotací 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu 

 
Hlasování 

 
29. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje městu Jáchymov na revitalizaci opěrné 

stěny za Starou mincovnou  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 288/09/19 
 

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

5.456.984 Kč, na akci "Oprava opěrné stěny stará mincovna", dle přílohy č. 1 

 

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

kraje v roce 2019, dle přílohy č.1 

 

- pověřuje Mgr. Danielu Seifertovou, náměstkyni hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče, 

podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, jejíž 

vzorové znění je přílohou č. 2 

 

- schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu projektové dokumentace a postoupení práv k projektové 

dokumentaci na revitalizaci opěrné zdi za starou mincovnou v Jáchymově městu Jáchymov, která je 

přílohou č. 4 

 

- pověřuje Mgr. Danielu Seifertovou, náměstkyni hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče, 

podpisem smlouvy o bezúplatném převodu projektové dokumentace a postoupení práv, která je  

přílohou č. 4 

 

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

o poskytnutí dotace a smlouvu o bezúplatném převodu projektové dokumentace náměstkyni hejtmanky 

pro oblast kultury a památkové péče k podpisu a zajistit veškeré úkony ze smluv vyplývající 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu 

 
Hlasování 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b28.html
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30. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství 

a cestovního ruchu - alokované - Lázně Kyselka, o.p.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 289/09/19 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Lázním Kyselka, o.p.s.,  

IČO 29164940, na podporu projektu "Lázně Kyselka - generel území areálu lázní Kyselka", ve výši  

350 tis. Kč 

 

- pověřuje Mgr. Danielu Seifertovou podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje Lázním Kyselka, o.p.s. 

 

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

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu náměstkyni hejtmanky pro kulturu  

a památkovou péči Mgr. Daniele Seifertové a zajistit veškeré úkony vyplývající z plnění usnesení 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu 

 
Hlasování 

 
31. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství 

a cestovního ruchu, podléhající schválení Zastupitelstvem Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 290/09/19 
 

- schvaluje neposkytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1 

 

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

2019 dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje Mgr. Danielu Seifertovou, náměstkyni hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče, 

podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, v případě schválení 

Zastupitelstvem Karlovarského kraje poskytnutí žádosti o individuální dotaci dle přílohy č. 1 

 

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

o poskytnutí dotace náměstkyni hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče k podpisu a zajistit 

veškeré úkony ze smlouvy vyplývající 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu 

 
Hlasování 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b30.html
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32. Schválení závazného finančního příslibu projektu „Žula a voda" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 291/09/19 
 

- schvaluje  

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

„Žula a voda“ ve výši max. 15.000.000 Kč, tzn. 100 % celkových uznatelných nákladů projektu, který má 

v plánu realizovat Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, z operačního programu 

– Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, 

prioritní osa č. 2 Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů 

b) vlastní spolufinancování projektu „Žula a voda“ ve výši max. 1.500.000 Kč, tzn. 10 % celkových 

uznatelných výdajů projektu  

c) pověření Ing. Michaela Runda, ředitele Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, 

podpisem žádosti o dotaci pro projekt „Žula a voda“ podávaného do operačního programu - Program 

přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, prioritní osa č. 2 

Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů 

 

- ukládá Muzeu Sokolov, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje, administrovat potřebné kroky  

k podání žádosti do výše uvedeného Programu 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 
33. Schválení účasti Karlovarského kraje v projektu „Využití ekonomického a společenského 

potenciálu kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů na příkladu 

historických krovů“ Programu Technologické agentury ČR ÉTA - RESTART v roli finančního 

partnera 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 292/09/19 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje účast Karlovarského kraje v projektu „Využití ekonomického a společenského potenciálu 

kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů na příkladu historických krovů“ 

v roli finančního partnera projektu 

 

- souhlasí se zařazením projektu „Využití ekonomického a společenského potenciálu kulturního dědictví 

prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů na příkladu historických krovů“ do Akčního plánu 

Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- schvaluje na vlastní spolufinancování projektu vyčlenit finanční prostředky v max. výši 948.000 Kč,  

tzn. 50 % celkových uznatelných výdajů projektu Karlovarského kraje jako finančního partnera 

 

- pověřuje v případě schválení žádosti poskytovatelem a přistoupení Karlovarského kraje  

k žádosti/podepsáním smlouvy o finančním partnerství vedoucím projektu „Využití ekonomického  

a společenského potenciálu kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů  

na příkladu historických krovů“ Ing. Květu Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů 

 

Zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu 

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b32.html
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Hlasování 

 
34. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku 

p.p.č. 399 v k.ú. Valtéřov u Kraslic 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 293/09/19 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 399, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 67-3/2017 z původního pozemku p.p.č. 399 a označena novým parcelním číslem jako pozemek  

p.p.č. 399/2 o výměře 2 111 m2 v k.ú. Valtéřov u Kraslic a obci Kraslice, a to formou smlouvy  

o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi Českou republikou - Úřadem  

pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, PSČ 128 00 Nové 

Město, Praha 2, IČO 69797111 (jako převodce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným 

Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako nabyvatel na straně 

druhé), a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

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

k uzavření předmětné smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětné smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 

 

Termín kontroly: leden 2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
35. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek  

p.č. 131/4 v k.ú. Mírová 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 294/09/19 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 131/4 o výměře 110 m2 v k.ú. a obci Mírová, a to formou 

smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi Českou republikou - Úřadem 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, PSČ 128 00 Nové 

Město, Praha 2, IČO 69797111 (jako převodce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným 

Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako nabyvatel na straně 

druhé), a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

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

k uzavření předmětné smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětné smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 

 

Termín kontroly: leden 2020 
 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b33.html
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Zodpovídá: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
36. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví města Jáchymov do vlastnictví Karlovarského 

kraje – pozemek p.p.č. 4356/5 v k.ú. Jáchymov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 295/09/19 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 4356/5 o výměře 14 m2 v k.ú. a obci Jáchymov formou 

darovací smlouvy mezi městem Jáchymov, se sídlem nám. Republiky 1, PSČ 362 51 Jáchymov,  

IČO 00254622 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

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

převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví města Jáchymov do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

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

k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: leden 2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
37. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví města Toužim do vlastnictví Karlovarského 

kraje – pozemky p.p.č. 3111/10 a 3111/11 v k.ú. Toužim 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 296/09/19 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 3111/10 o výměře 12 m2 a 3111/11 o výměře 15 m2  

v k.ú. a obci Toužim formou darovací smlouvy mezi městem Toužim, se sídlem Sídliště 428, PSČ 364 01 

Toužim, IČO 00255076 (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 Toužim do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

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

k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: leden 2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 
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38. Bezúplatný převod částí pozemku p.č. 266/1 v k.ú. Loket z majetku Karlovarského kraje  

do majetku města Loket a bezúplatné nabytí částí pozemku p.č. 266/3 v k.ú. Loket z majetku města 

Loket do majetku Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 297/09/19 
 

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.č. 266/1, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 1526-111/2018 z původního pozemku p.č. 266/1 a označeny jako pozemek p.č. 266/1 díl "j+k"  

o výměře 40 m2 a 266/1 díl "m" o výměře 1 m2 v k.ú. a obci Loket, konkrétnímu zájemci městu Loket,  

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

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

se sídlem T. G. Masaryka 1/69, Loket, PSČ 357 33, IČO 00259489 (jako obdarovaný na straně druhé),  

a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Loket 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí částí pozemku p.č. 266/3, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 1526-111/2018 z původního pozemku p.č. 266/3 a označeny jako pozemek p.č. 266/3 díl "d+e+f"  

o výměře 43 m2 v k.ú. a obci Loket, formou darovací smlouvy mezi městem Loket, se sídlem  

T. G. Masaryka 1/69, Loket, PSČ 357 33, IČO 00259489 (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 Loket  

do majetku Karlovarského kraje 

 

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

k uzavření předmětných darovacích smluv 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětných darovacích smluv 

 

Termín kontroly: leden 2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
39. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1040/4, 1040/6 a 1040/7 v k.ú. Františkovy Lázně z majetku 

Karlovarského kraje do majetku města Františkovy Lázně a bezúplatné nabytí pozemku  

p.p.č. 1040/5 v k.ú. Františkovy Lázně z majetku města Františkovy Lázně do majetku 

Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 298/09/19 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1040/4 o výměře 110 m2, 1040/6 o výměře 334 m2  

a 1040/7 o výměře 468 m2 v k.ú. a obci Františkovy Lázně konkrétnímu zájemci městu Františkovy 

Lázně, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

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

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

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

kraje do majetku města Františkovy Lázně 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 1040/5 o výměře 6 m2 v k.ú. a obci Františkovy Lázně 

formou darovací smlouvy mezi městem Františkovy Lázně, se sídlem Nádražní 208/5, Františkovy Lázně, 

PSČ 351 01, IČO 00253936 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou 

správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), 
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a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví města Františkovy Lázně do majetku Karlovarského 

kraje 

 

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

k uzavření předmětných darovacích smluv 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětných darovacích smluv 

 

Termín kontroly: leden 2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
40. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Cheb a Hradiště u Chebu z majetku Karlovarského kraje  

do majetku města Cheb a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Cheb a Hradiště u Chebu z majetku 

města Cheb do majetku Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 299/09/19 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 242/24 o výměře 30 m2, 242/73 o výměře 22 m2, 242/74  

o výměře 25 m2 a části pozemku p.p.č. 2301/2, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 6019-124/2018 z původního pozemku p.p.č. 2301/2 a označena jako pozemek p.p.č. 2301/25 o výměře 

500 m2, v k.ú. a obci Cheb a pozemků p.p.č. 258/12 o výměře 72 m2, 258/28 o výměře 8 m2, 258/29  

o výměře 6 m2, 258/39 o výměře 3 m2, 258/40 o výměře 33 m2, 258/41 o výměře 38 m2, 258/42 o výměře 

26 m2, 258/43 o výměře 11 m2, 258/44 o výměře 127 m2, 258/45 o výměře 170 m2, 258/46 o výměře  

21 m2, 258/47 o výměře 5 m2, 258/48 o výměře 118 m2 a 258/49 o výměře 34 m2 v k.ú. Hradiště u Chebu 

a obci Cheb, konkrétnímu zájemci městu Cheb, a to 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 náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, PSČ 350 20, 

IČO00253979 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví 

Karlovarského kraje do majetku města Cheb 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 2688/20 o výměře 1504 m2 v k.ú. a obci Cheb a pozemků 

p.p.č. 258/19 o výměře 28 m2 a 258/35 o výměře 1 m2 v k.ú. Hradiště u Chebu a obci Cheb, a to formou 

darovací smlouvy mezi městem Cheb, se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, PSČ 350 20, 

IČO 00253979 (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 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětných darovacích smluv 

 

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

uveřejnit smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 

a to za podmínky, podléhají-li smlouvy povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně ukládá 

povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smluv 
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Termín kontroly: leden 2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

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

pozemky v k.ú. Dolní Chodov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 300/09/19 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 2480/2 o výměře 75 m2,  2480/11 o výměře 20 m2, 2480/13  

o výměře 18 m2, 2480/14 o výměře 418 m2, 2480/15 o výměře 495 m2, 2480/17 o výměře 58 m2, 2480/18 

o výměře 76 m2, 2480/19 o výměře 113 m2, 2480/20 o výměře 291 m2, 2480/21 o výměře 45 m2, 2480/23 

o výměře 37 m2, 2480/24 o výměře 55 m2, 2480/25 o výměře 77 m2 a 2480/26 o výměře 58 m2  

v k.ú. Dolní Chodov a obci Chodov konkrétnímu zájemci městu Chodov, a to formou darovací smlouvy 

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

příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Chodov, se sídlem Komenského 1077, 

Chodov, PSČ 357 35, IČO 00259349 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné 

nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Chodov 

 

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

k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: leden 2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

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

Mariánské Lázně - část pozemku p.p.č. 158/2 v k.ú. Mariánské Lázně a pozemky p.p.č. 1165/30  

a 1165/31 v k.ú. Úšovice  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 301/09/19 
 

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 158/2, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 2101-7/2019 z původního pozemku p.p.č. 158/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

p.p.č. 158/10 o výměře 72 m2,  v k.ú. a obci Mariánské Lázně, a pozemků p.p.č. 1165/30 o výměře 48 m2 

a 1165/31 o výměře 11 m2 v k.ú. Úšovice a obci Mariánské Lázně konkrétnímu zájemci městu Mariánské 

Lázně, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

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

Mariánské Lázně, se sídlem Ruská 155, PSČ 353 01 Mariánské Lázně, IČO 00254061 (jako obdarovaný 

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

města Mariánské Lázně 

 

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

k uzavření předmětné darovací smlouvy 
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- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětné darovací smlouvy 

 

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

uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 

a to za podmínky, podléhá-li smlouva povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně ukládá 

povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smlouvy 

 

Termín kontroly: leden 2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
43. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Plesná - 

části pozemků p.p.č. 1333/1 v k.ú. Plesná a 498 v k.ú. Šneky 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 302/09/19 
 

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 1333/1, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 764-240/2018 z původního pozemku p.p.č. 1333/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky 

p.p.č. 1333/41 o výměře 277 m2, 1333/42 o výměře 68 m2 a  1333/43 o výměře 15 m2 v k.ú. a obci Plesná, 

a částí pozemku p.p.č. 498, které byly odděleny geometrickým plánem č. 333-241/2018 z původního 

pozemku p.p.č. 498 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 498/2 o výměře 96 m2, 

498/3 o výměře 158 m2, 498/4 o výměře 18 m2, 498/5 o výměře 307 m2, 498/6 o výměře 21 m2 a 498/7  

o výměře 10 m2 v k.ú. Šneky a obci Plesná, konkrétnímu zájemci městu Plesná, a to formou darovací 

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

kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Plesná, se sídlem 5. května 301, 

Plesná, PSČ 351 35, IČO 00254169 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité 

věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Plesná 

 

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

k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: leden 2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
44. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Dolní 

Žandov - části pozemků p.p.č. 2144/1 a 2220 v k.ú. Dolní Žandov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 303/09/19 
 

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 2144/1, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 717-82/2017 z původního pozemku p.p.č. 2144/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky 

p.p.č. 2144/4 o výměře 48 m2 a  2144/5 o výměře 64 m2, a částí pozemku p.p.č. 2220, které byly odděleny 

stejným geometrickým plánem č. 717-82/2017 z původního pozemku p.p.č. 2220 a označeny novými 



Usnesení z 18. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 23.09.2019 

23.09.2019  Strana 25 (celkem 48) 

parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 2220/2 o výměře 27 m2 a 2220/3 o výměře 207 m2 v k.ú. a obci 

Dolní Žandov, konkrétnímu zájemci obci Dolní Žandov, a to formou darovací smlouvy  

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

příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Dolní Žandov, se sídlem Dolní Žandov 36, 

PSČ 350 02 Cheb, IČO 00253910 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité 

věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Dolní Žandov 

 

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

k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: leden 2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
45. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Lipová - 

pozemky v k.ú. Lipová u Chebu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 304/09/19 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 538/6 o výměře 4 m2,  596/13 o výměře 315 m2, 596/14  

o výměře 10 m2, 596/15 o výměře 945 m2, 596/16 o výměře 46 m2, 596/17 o výměře 16 m2, 596/18  

o výměře 22 m2, 596/19 o výměře 5 m2, 596/20 o výměře 2 m2, 596/21 o výměře 27 m2, 596/22 o výměře 

19 m2, 596/23 o výměře 25 m2, 596/24 o výměře 11 m2, 596/25 o výměře 13 m2, 596/26 o výměře 13 m2, 

596/27 o výměře 4 m2, 596/28 o výměře 3 m2, 596/29 o výměře 3 m2, 596/30 o výměře 6 m2, 596/31  

o výměře 4 m2, 596/32 o výměře 2 m2, 596/33 o výměře 6 m2, 596/34 o výměře 3 m2, 596/35 o výměře  

4 m2, 596/36 o výměře 59 m2 a 596/37 o výměře 45 m2 v k.ú. Lipová u Chebu a obci Lipová, 

konkrétnímu zájemci obci Lipová, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

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

na straně jedné) a obcí Lipová, se sídlem Lipová č.p. 130, PSČ 350 02 Lipová, IČO 00254045  

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

kraje do vlastnictví obce Lipová 

 

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

k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: leden 2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 
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46. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Tři Sekery 

- pozemky v k.ú. Tři Sekery u Kynžvartu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 305/09/19 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 868/7 o výměře 30 m2, 868/8 o výměře 25 m2, 879/5  

o výměře 276 m2, 879/6 o výměře 68 m2, 879/7 o výměře 40 m2, 879/8 o výměře 16 m2, 879/9 o výměře 5 

m2, 879/10 o výměře 62 m2, 879/11 o výměře 235 m2, 879/12 o výměře 25 m2, 879/13 o výměře 620 m2, 

879/14 o výměře 3 m2, 879/15 o výměře 3 m2, 879/16 o výměře 9 m2, 879/17 o výměře 2 m2, 879/18  

o výměře 37 m2, 879/19 o výměře 15 m2, 879/20 o výměře 31 m2 a 879/21 o výměře 8 m2 v k.ú. Tři 

Sekery u Kynžvartu a obci Tři Sekery, konkrétnímu zájemci obci Tři Sekery, a to formou darovací 

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

kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Tři Sekery, se sídlem Tři Sekery 82, 

PSČ 354 73 Tři Sekery, IČO 00254304 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné 

nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Tři Sekery 

 

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

k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: leden 2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 
Hlasování 

 
47. Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti ZDR Retail 

MLP s.r.o. – pozemky p.p.č. 1165/27, 1165/28 a 1165/29 v k.ú. Úšovice 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 306/09/19 
 

- schvaluje prodej pozemků p.p.č. 1165/27 o výměře 53 m2, 1165/28 o výměře 58 m2 a 1165/29 o výměře 

71 m2 v k.ú. Úšovice a obci Mariánské Lázně konkrétnímu zájemci společnosti ZDR Retail MLP s.r.o.,  

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

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a společností ZDR Retail 

MLP s.r.o., se sídlem Na struze 1740/7, Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1, IČO 03697517 (jako kupující 

na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 102.480 Kč + DPH, tj. celkem 124.000,80 Kč, a tím 

převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti ZDR Retail 

MLP s.r.o. 

 

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

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětné kupní smlouvy 

 

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

uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 

a to za podmínky, podléhá-li smlouva povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona, a současně ukládá 

povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smlouvy 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b34_46.html
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Termín kontroly: leden 2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 
Hlasování 

 
48. Akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" – kupní smlouva na odkoupení NTL 

plynovodní přípojky v majetku společnosti GasNet, s.r.o. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 307/09/19 
 

- schvaluje úplatné nabytí NTL plynovodní přípojky o délce 17 m k objektu Mariánskolázeňská 306/2  

v Karlových Varech formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88,  

360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako kupující) a společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 

940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567 (jako prodávající), za dohodnutou kupní cenu  

ve výši 100 Kč, a tím převádí plynovodní přípojku z majetku společnosti GasNet, s.r.o., do majetku 

Karlovarského kraje 

 

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

25.05.2015, podpisem předmětné kupní smlouvy o odkoupení plynovodní přípojky v majetku GasNet, 

s.r.o. 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 
Hlasování 

 
49. Zrušení části usnesení č. ZK 405/12/18 ze dne 13.12.2018 - Úplatné nabytí nemovitých věcí  

z vlastnictví společnosti W. Markgraf stav s.r.o., do vlastnictví Karlovarského kraje - pozemky 

p.p.č. 3596/24 a 3596/25 v k.ú. Cheb a schválení dle nové žádosti 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 308/09/19 
 

- schvaluje zrušení části usnesení č. ZK 405/12/18 ze dne 13.12.2018 ve znění:  

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.p.č. 3596/24 o výměře 69 m2 a 3596/25 o výměře 18 m2  

v k.ú. a obci Cheb formou kupní smlouvy mezi společností W. Markgraf stav s.r.o., se sídlem Podhradská 

676/7, PSČ 350 02 Cheb, IČO 02762218, zastoupenou Florianem Hansem Georgem Prallerem, jednatelem 

a Liboriem Paulem Gräßmannem, jednatelem (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací  

(jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 21.515 Kč + DPH, tj. celkem  

26.033,15 Kč, a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví společnosti W. Markgraf stav s.r.o.,  

do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

a nahrazení novým textem ve znění: 

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.p.č. 3596/24 o výměře 48 m2 a 3596/25 o výměře 18 m2  

v k.ú. a obci Cheb formou kupní smlouvy mezi společností W. Markgraf stav s.r.o., se sídlem Podhradská 

676/7, PSČ 350 02 Cheb, IČO 02762218 (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací  

(jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 16.309 Kč + DPH, tj. celkem  

19.733,89 Kč, a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví společnosti W. Markgraf stav s.r.o.,  

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b47.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b48.html
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do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

Zbývající části usnesení č. ZK 405/12/18 ze dne 13.12.2018 se nemění. 

 

Termín kontroly: leden 2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
50. Zrušení usnesení č. ZK 400/12/18 ze dne 13.12.2018 - "Úplatné nabytí nemovité věci - části 

pozemku p.č. 363/3 v k.ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary, v rozvojovém území letiště z vlastnictví 

fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 309/09/19 
 

- zrušuje přijaté usnesení č. ZK 400/12/18 ze dne 13.12.2018 v celém znění 

 

- schvaluje nabytí části pozemku p.č. 363/3 o výměře 2.562 m2, která byla oddělena geometrickým 

plánem č. 1011-123/2018 z původního pozemku p.č. 363/3 a označena novým parcelním číslem  

jako pozemek p.č. 363/8 o výměře 2.562 m2, v k.ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary, z vlastnictví 

Ludvíka Krhounka, trvale bytem xxxxxx xxxxxxx a Tomáše Krhounka, trvale bytem xxxxxxxx, 

xxxxxxxxx, do vlastnictví Karlovarského kraje, ve formě úplatného nabytí předmětné nemovité věci:  

 

Var. 1) dle rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu, kdy bude stanovena náhrada vyvlastňovaným Ludvíkovi 

Krhounkovi a Tomášovi Krhounkovi za úplatný převod na základě znaleckého posudku zpracovaného  

v rámci probíhajícího vyvlastňovacího řízení, 

 

Var. 2)  dle kupní smlouvy v předloženém znění uzavřené mezi panem Ludvíkem Krhounkem, trvale 

bytem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a Tomášem Krhounkem, trvale bytem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx  

(jako prodávajícími na straně jedné) a Karlovarským krajem, IČO 70891168, se sídlem Závodní 353/88, 

360 06  Karlovy Vary (jako kupující na straně druhé), a to za předpokladu, že vyvlastňovací řízení bude 

zastaveno ze strany vyvlastňovaných a následně bude uzavřena dohoda formou kupní smlouvy  

s podmínkami, že kupující se zaváže uhradit každému z prodávajících 1/2 kupní ceny ve výši, která bude  

v porovnání ceny zjištěné a ceny v místě a čase obvyklé ta vyšší, stanovené na základě znaleckého 

posudku zpracovaného v rámci vedeného vyvlastňovacího řízení, a tím převést vlastnictví 

spoluvlastnických podílů na části pozemku p.č. 363/3 o výměře 2.562 m2, v k.ú. Olšová Vrata, obec 

Karlovy Vary, z podílového spoluvlastnictví Ludvíka Krhounka a Tomáše Krhounka do vlastnictví 

Karlovarského kraje 

 

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

25.05.2015, podpisem kupní smlouvy dle návrhu 

 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 
Hlasování 

 
51. Smlouvy o zřízení služebnosti - umístění a provozování komunikačního vedení veřejné 

komunikační sítě na pozemcích parc. č. 1792/1, 2422/5 a 1792/27 v k.ú. Cheb, mezi Karlovarským 

krajem, Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací  

a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 310/09/19 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b49_50.html
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- schvaluje zřízení služebnosti - umístění a provozování komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 

na pozemku parc. č. 1792/27 v k.ú. Cheb, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 

a.s., formou smlouvy o zřízení služebnosti mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Zdravotnickou 

záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Závodní 390/98C, 360 06 

Karlovy Vary, IČO 00574660 (jako strana povinná na straně jedné) a společností Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 04084063 (jako strana oprávněná  

na straně druhé), za jednorázovou úplatu ve výši 3.600 Kč + DPH 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - umístění a provozování komunikačního vedení 

veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 1792/27 v k.ú. Cheb, ve prospěch společnosti Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s., mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Zdravotnickou záchrannou 

službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary, 

IČO 00574660 (jako strana povinná na straně jedné) a společností Česká telekomunikační infrastruktura 

a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 04084063 (jako strana oprávněná na straně druhé),  

za jednorázovou úplatu ve výši 3.600 Kč + DPH 

 

- ukládá Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětné smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 1792/27 v k.ú. Cheb 

 

- zmocňuje Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, realizovat 

kroky k podpisu předmětné smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 1792/27 v k.ú. Cheb 

 

- schvaluje zřízení služebnosti - umístění a provozování komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 

na pozemcích parc. č. 1792/1 a 2422/5 v k.ú. Cheb, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s., formou smlouvy o zřízení služebnosti mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 

353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako strana povinná na straně jedné) a společností Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 04084063 (jako strana 

oprávněná na straně druhé), za jednorázovou úplatu ve výši 3.375 Kč + DPH 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - umístění a provozování komunikačního vedení 

veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 1792/1 a 2422/5 v k.ú. Cheb, ve prospěch společnosti 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 

Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako strana povinná na straně jedné) a společností Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 04084063 (jako strana oprávněná  

na straně druhé), za jednorázovou úplatu ve výši 3.375 Kč + DPH 

 

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

25.05.2015, podpisem předmětné smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům parc. č. 1792/1 a 2422/5  

v k.ú. Cheb 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

Zodpovídá: MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 

příspěvková organizace 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 
Hlasování 

 
52. Schválení přijetí daru RDG angiografického systému Azurion 7 C 20 od společnosti Karlovarská 

krajská nemocnice a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 311/09/19 
 

- schvaluje přijetí daru RDG angiografického systému Azurion 7 C 20 Herno systém, rok pořízení 2019, 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b51.html
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celková pořizovací hodnota uvedeného přístroje činí 18.435.560 Kč, formou darovací smlouvy  

mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem  

(jako obdarovanou na straně druhé), a tím převést vlastnické právo, dle předloženého návrhu 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmanky Karlovarského kraje, v souladu s usnesením  

č. RK 534/05/15 ze dne 25.05.2015, podpisem darovací smlouvy, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jitka Samáková, předsedkyně představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

 
Hlasování 

 
53. Schválení aktualizace pravidel pro financování havarijních opatření  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 312/09/19 
 

- schvaluje Pravidla Zastupitelstva Karlovarského kraje pro financování havarijních opatření dle § 42 

odst. 4 vodního zákona, a to s platností od 1.10.2019 

 

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

 
Hlasování 

 
54. Dotace na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi  

v roce 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 313/09/19 
 

- schvaluje poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi v roce 2019 ve výši 

371.227 Kč dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací 

z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených 

povodněmi v roce 2019 ve výši 371.227 Kč dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, 

zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v rámci Programu  

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi  

v územích ohrožených povodněmi v roce 2019 dle přílohy č. 1 

 

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit přehled schválených dotací na internetových 

stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

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

 
Hlasování 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b52.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b52.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b53.html
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55. Změna č. 51 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci navrhovaného 

vybudování nové úpravny vody a vodojemu pro zásobení obce Stará Voda (z prameniště Dyleň) 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 314/09/19 
 

- schvaluje změnu č. 51 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci navrhovaného 

způsobu zásobení obyvatel obce Stará Voda pitnou vodou z prameniště Dyleň 

 

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

 

 
56. Změna č. 53 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci navrhovaného 

vybudování nové vodovodní sítě, gravitační kanalizace a čerpací stanice v místní části města Cheb - 

Střížov napojené novým kanalizačním výtlakem na kanalizaci a čistírnu odpadních vod města 

Chebu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 315/09/19 
 

- schvaluje změnu č. 53 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci navrhovaného  

způsobu zásobení obyvatel pitnou vodou a způsobu odkanalizování místní části města Cheb - Střížov 

 

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

 

 
57. Změna č. 54 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci navrhovaného 

vybudování nové úpravny vody a rekonstrukce stávajícího vodojemu Kaplanka pro zásobení města 

Aš a přilehlých obcí pitnou vodou 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 316/09/19 
 

- schvaluje změnu č. 54 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci navrhovaného 

způsobu zásobení obyvatel města Aš a přilehlých obcí pitnou vodou 

 

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

 

 
58. Změna č. 55 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci vybudování 

čerpací stanice a kanalizačního výtlaku k odvádění odpadních vod z místní části města Františkovy 

Lázně - Žírovice do kanalizačního systému a na čistírnu odpadních vod města Cheb 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 317/09/19 
 

- schvaluje změnu č. 55 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci navrhovaného 

způsobu odkanalizování místní části města Františkovy Lázně - Žírovice 

 

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

 
Hlasování 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b55_58.html
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59. Poskytnutí dotací na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti 

zvěři oplocenkami z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 318/09/19 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa 

proti zvěři oplocenkami v celkové výši 3.571.728 Kč dle přílohy 

 

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

programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů 

poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami dle přílohy 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, 

zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje v rámci programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou 

obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami dle přílohy 

 

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit přehled schválených dotací na internetových 

stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

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

 
Hlasování 

 
60. Karlovarská krajská nemocnice a.s. - generel nemocnice v Karlových Varech; komplexní 

informace o stavu generelu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 319/09/19 
 

- bere na vědomí informaci o stavu generelu Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových 

Varech, dle důvodové zprávy 

 

- schvaluje projektový záměr generel Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových 

Varech, v jeho plném rozsahu, etapizaci generelu a harmonogram prací, dle důvodové zprávy 

 

- schvaluje zahrnout generel Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech,  

do podpůrných projektů programu RE:START v rámci 3. dotační vlny EU, tj. v období 2021 – 2027,  

dle důvodové zprávy 

 

- schvaluje zahájení předinvestičních prací, souvisejících s projektem generel Karlovarské krajské 

nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech, v letech 2020 – 2021, a to ve skutečné výši, skutečná 

cena vzejde ze zadávacího řízení, dle důvodové zprávy 

 

- schvaluje předfinancování předinvestičních prací, souvisejících s projektem generel Karlovarské krajské 

nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech, z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2020, 2021, a to 

ve výši 34.154.600 Kč bez DPH (41.327.066 Kč vč. DPH) 

 

Termín kontroly: září 2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jitka Samáková, předsedkyně představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b59.html
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Hlasování 

 
61. Informace o výsledku realizace projektu „Modernizace rozšíření systému NIS“ financovaného  

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 320/09/19 
 

- schvaluje informaci o výsledku realizace projektu „Modernizace a rozšíření systému NIS“ 

financovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
62. Informace o výsledku realizace projektu „Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt II“ 

financovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 321/09/19 
 

- schvaluje informaci o výsledku realizace projektu „Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt 

II“ financovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 
Hlasování 

 
63. Informace o vyplacených náborových příspěvcích v oblasti zdravotnictví a návrh dalšího 

postupu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 322/09/19 
 

- bere na vědomí informaci o vyplacených náborových příspěvcích a s tím spojenými finančními 

prostředky z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví určených pro zaměstnance nemocnic 

 

- bere na vědomí informaci, že v rozpočtu Karlovarského kraje 2019 na náborové příspěvky zbývá částka 

165.238 Kč 

 

- schvaluje pozastavení vyplácení náborových příspěvků pro rok 2019 z důvodu vyčerpání alokovaných 

prostředků. Odbor zdravotnictví bude nárokovat v rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2020 finanční 

prostředky ve výši 7 mil. Kč na pokračování vyplácení nových náborových příspěvků pro zaměstnance 

vybraných klíčových oddělení nemocnic, jejichž výčet schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje dne 

25.04.2019. 

 

Termín kontroly: únor 2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 
Hlasování 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b60.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b61_62.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b63.html
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64. Výjimka z Podmínek pro poskytování náborových příspěvků pro zaměstnance vybraných 

oddělení nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 323/09/19 
 

- bere na vědomí žádost Onkologické ambulance s.r.o., o výjimku z Podmínek pro poskytování 

náborových příspěvků pro zaměstnance vybraných oddělení nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou péči 

na území Karlovarského kraje, pro xxxxxxxx xxxxxxx - lékaře onkologa 

 

- schvaluje udělení výjimky z Podmínek pro poskytování náborových příspěvků pro zaměstnance 

vybraných oddělení nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje,  

pro xxxxxxxxx xxxxxxx 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem  

a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Onkologickou ambulancí s.r.o., IČO 2506281, se sídlem Libušina 994/24, 360 

01 Karlovy Vary, místo poskytování zdravotních služeb: Karlovy Vary, Libušina 994/24, PSČ 360 01 

(ambulance), dle návrhu 

 

- doporučuje pověřit Ing. Jana Bureše podpisem výše uvedené smlouvy o poskytnutí náborového 

příspěvku za Karlovarský kraj 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 
Hlasování 

 
65. Program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi  

v souvislosti s eReceptem – schválení poskytnutí dotací 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 324/09/19 
 

- souhlasí a schvaluje  

- poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu na podporu vybavení ordinace 

praktického lékaře informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem žadatelům dle přílohy 1 

- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle vzorové 

smlouvy v příloze 2 s žadateli dle přílohy 1 

 

- souhlasí a pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje s žadateli dle přílohy 1 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 
Hlasování 

 
66. Smlouva o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního vzdělávání k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 325/09/19 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního vzdělávání 

k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství mezi Karlovarským 

krajem, paní xxxxxxx xxxxxxx a akreditovaným zařízením BROMED Sokolov s.r.o., se sídlem 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b64.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b65.html
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Rokycanova 2020, Sokolov, PSČ 356 01, dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví, podpisem výše 

uvedené smlouvy o poskytnutí motivačního příspěvku za Karlovarský kraj 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 
Hlasování 

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

2019 do 31. července 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 326/09/19 
 

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

zařízení v Karlovarském kraji za období od 1. ledna 2019 do 31. července 2019 

 

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

 

 
68. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 327/09/19 
 

- bere na vědomí rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2019 

– stav k 31. červenci 2019 

 

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

 
Hlasování 

 
69. Projekt „Ať je Domov domovem“ Domova mládeže a školní jídelny Karlovy Vary, příspěvková 

organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 328/09/19 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt "Ať je Domov domovem“ Domov mládeže a školní jídelnu 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Ať je Domov domovem“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu "Ať je Domov domovem“ ve výši 1.025.200 Kč, kdy 

financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

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

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b66.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b67_68.html
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70. Projekt „Epona“ Střední odborné školy stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 329/09/19 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Epona“ Střední odbornou školu stavební Karlovy Vary, 

příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Epona“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Epona“ ve výši 1.137.000 Kč, kdy financování projektu je 

řešeno ze 100 % z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

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

 

 
71. Projekt „PŘIDEJ SE" Domova mládeže a školní jídelny Mariánské Lázně, příspěvková 

organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 330/09/19 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt "PŘIDEJ SE" Domov mládeže a školní jídelnu Mariánské 

Lázně, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "PŘIDEJ SE“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu "PŘIDEJ SE" ve výši 332.200 Kč, kdy financování projektu je 

řešeno ze 100 % z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

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

 

 
72. Projekt „Rozvojové projekty základní školy II." Základní školy a střední školy Karlovy Vary, 

příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 331/09/19 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Rozvojové projekty základní školy II." Základní školu  

a střední školu Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Rozvojové projekty základní školy II." 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu "Rozvojové projekty základní školy II." ve výši 1.220.416 Kč, 

kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj  

a vzdělávání 
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- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

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

 

 
73. Projekt „Společně a zodpovědně tvoříme evropské dějiny“ Gymnázia Sokolov a Krajského 

vzdělávacího centra, příspěvková organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 332/09/19 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Společně a zodpovědně tvoříme evropské dějiny“ 

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Společně a zodpovědně tvoříme evropské dějiny“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Společně a zodpovědně tvoříme evropské dějiny“ ve výši 

429.000 Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát 

Bavorsko a z 15 % z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti 

 

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu ve výši  

429.000 Kč (100 % z celkových výdajů projektu) za podmínky, že projektová žádost bude schválena 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle návrhu  

za podmínky, že projektová žádost bude schválena 

 

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže  

a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávní smlouvy 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

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

 

 
74. Projekt „Šablony 2019-2021 - Krušnohorská 304" Základní školy Ostrov, příspěvková 

organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 333/09/19 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Šablony 2019-2021 - Krušnohorská 304" Základní školy 

Ostrov, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Šablony 2019-2021 - Krušnohorská 304" Základní školy 

Ostrov, příspěvková organizace 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Šablony 2019-2021 - Krušnohorská 304" ve výši 431.464 Kč, 

kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj  

a vzdělávání 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 
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Termín kontroly: 16.12.2019 
 

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

 

 
75. Projekt „Šablony II GOAML" Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková 

organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 334/09/19 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt "Šablony II GOAML" Gymnázium a obchodní akademii 

Mariánské Lázně, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Šablony II GOAML" 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu "Šablony II GOAML" ve výši 1.152.963 Kč, kdy financování 

projektu je řešeno ze 100 % z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

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

 

 
76. Projekt „Šablony II na Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech" Prvního českého 

gymnázia v Karlových Varech, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 335/09/19 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Šablony II na Prvním českém gymnáziu v Karlových 

Varech" První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Šablony II na Prvním českém gymnáziu v Karlových 

Varech" 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Šablony II na Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech" 

ve výši 2.100.000 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

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

 

 
77. Projekt „Šablony II na SŠ logistické Dalovice“ Střední školy logistické Dalovice, příspěvková 

organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 336/09/19 
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- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Šablony II na SŠ logistické Dalovice“ Střední školu 

logistickou Dalovice, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Šablony II na SŠ logistické Dalovice“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Šablony II na SŠ logistické Dalovice“ ve výši 773.500 Kč, 

kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj  

a vzdělávání 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

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

 

 
78. Projekt „1SS - 1 Small Step“ Střední školy logistické Dalovice, příspěvková organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 337/09/19 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „1SS - 1 Small Step“ Střední školu logistickou Dalovice, 

příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „1SS - 1 Small Step“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „1SS - 1 Small Step“ ve výši 624.025,62 Kč, kdy financování 

projektu je řešeno ze 100 % z prostředků programu Erasmus+ 

 

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu ve výši 

124.805,12 Kč (20 % z celkových výdajů projektu) za podmínky, že projektová žádost bude schválena 

 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle návrhu  

za podmínky, že projektová žádost bude schválena 

 

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže  

a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávní smlouvy 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

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

 

 
79. Projekt „PROject MANagement for VET“ Střední školy logistické Dalovice, příspěvková 

organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 338/09/19 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „PROject MANagement for VET“ Střední školu logistickou 

Dalovice, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „PROject MANagement for VET“ 
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- schvaluje předpokládané výdaje projektu „PROject MANagement for VET“ ve výši 387.165,27 Kč, kdy 

financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků programu Erasmus+ 

 

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu ve výši 

77.433,05 Kč (20 % z celkových výdajů projektu) za podmínky, že projektová žádost bude schválena 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle návrhu  

za podmínky, že projektová žádost bude schválena 

 

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže  

a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávní smlouvy 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

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

 

 
80. Projekt „Brána do Evropy“ Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, příspěvková 

organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 339/09/19 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Brána do Evropy“ Gymnázium Sokolov a Krajské 

vzdělávací centrum, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Brána do Evropy“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Brána do Evropy“ ve výši 714.344,91 Kč, kdy financování 

projektu je řešeno ze 100 % z prostředků programu Erasmus+ 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

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

 
Hlasování 

 
81. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Zvládnu to 

sám“ Základní školy Ostrov, příspěvková organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 340/09/19 
 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje na realizaci projektu "Zvládnu to sám" (ev. č. KK 01666/2019) Základní školy Ostrov, příspěvková 

organizace, dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b69_80.html
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Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 
Hlasování 

 
82. Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - 

Fotbalový klub Baník Sokolov, z.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 341/09/19 
 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje, ev. č. KK01223/2019, mezi Karlovarským krajem a Fotbalovým klubem Baník 

Sokolov, z.s. (IČO 69967059), dle návrhu č. 1 

 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje, ev. č. KK02020/2019, mezi Karlovarským krajem a Fotbalovým klubem Baník Sokolov, z.s.  

(IČO 69967059), dle návrhu č. 2 

 

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže  

a tělovýchovy, podpisem dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

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

 
Hlasování 

 
83. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje -  

HC Energie Karlovy Vary s.r.o. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 342/09/19 
 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje, ev. č. KK02475/2019, mezi Karlovarským krajem a HC Energie Karlovy Vary s.r.o. 

(IČO 02466996), dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže  

a tělovýchovy, podpisem dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

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

 
Hlasování 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b81.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b82.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b83.html
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84. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - město Mariánské Lázně 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 343/09/19 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v celkové výši 300.000 Kč  

dle přílohy č. 1 

 

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

v celkové výši 300.000 Kč se subjektem uvedeným v příloze č. 1 dle vzoru v příloze č. 2 

 

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže  

a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

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

 
Hlasování 

 
85. Sloučení organizací Gymnázium a střední odborná škola Chodov, příspěvková organizace,  

a Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 344/09/19 
 

- schvaluje sloučení organizací Gymnázium a střední odborná škola Chodov, příspěvková organizace,  

a Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace, s účinností od 1. ledna 

2020 s tím, že 

 

 Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace, se od tohoto data 

stává nástupnickou organizací, 

 

 Gymnázium a střední odborná škola Chodov, příspěvková organizace, uplynutím dne 31. prosince 

2019 jako samostatná právnická osoba sloučením zaniká 

 

- vydává rozhodnutí o sloučení Gymnázia a střední odborné školy Chodov, příspěvková organizace,  

a Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, příspěvková organizace, dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

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

 
Hlasování 

 
86. Program obnovy venkova - změny v dotovaných akcích obcí Trstěnice, Útvina, Mírová, 

Tatrovice a Horní Blatná 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 345/09/19 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b84.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b85.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b85.html
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- schvaluje  

- změnu rozsahu dotované akce obce Trstěnice „Stavební úpravy v objektu mateřské školy v Trstěnicích“ 

a uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, ev. č. KK01851/2019 

- změnu účelu dotace poskytnuté obci Útvina na akci „Veřejné osvětlení v obci Chylice“ nový účel dotace 

„Útvina – údržba opěrné stěny dětského hřiště“ a uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě  

o poskytnutí dotace, ev. č. KK01855/2019 

- změnu charakteru části dotace poskytnuté obci Mírová na akci „Vybudování VO a výsadba zeleně v aleji 

Mírová“ a uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, ev. č. KK02244/2019 

- změnu účelu dotace poskytnuté obci Tatrovice na akci „Oprava střešní krytiny budovy obecního úřadu  

a oprava zpevněné plochy sběrného dvora", nový účel dotace „Oprava střešní krytiny budovy obecního 

úřadu“, změnu rozsahu akce a uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace,  

ev. č. KK01860/2019 

- změnu rozsahu akce realizované obcí Horní Blatná „Rekonstrukce VO v ulicích Purkyňova, část 

Vančurova, část II. odboje, část Komenského, část ulice Hamerská a celé nám. Sv. Vavřince“ a uzavření 

dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, ev. č. KK 01522/2019 

 

- pověřuje Ing. Josefa Janů podpisem dodatku č. 1  k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace  

ev. č. KK01851/2019, KK01855/2019, KK02244/2019, KK01860/2019 a KK 01522/2019 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

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

 
Hlasování 

 
87. Program rozvoje Karlovarského kraje - příprava na nové programové období EU 2021 - 2027 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 346/09/19 
 

- bere na vědomí informaci o výběru postupu prací na Programu rozvoje Karlovarského kraje  

v souvislosti s novým programovým obdobím EU 2021-2027 

 

- schvaluje prodloužení platnosti stávajícího Programu rozvoje Karlovarského kraje do roku 2021 

 

- schvaluje na základě doporučení Rady Karlovarského kraje zpracovat nový Program rozvoje 

Karlovarského kraje na období 2021 - 2027 vč. Posouzení vlivu koncepce na životní prostředí dle zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (SEA) a prodloužit 

platnost stávajícího Programu rozvoje Karlovarského kraje do roku 2021, tzn. po dobu zpracování 

 

- schvaluje pověřit odbor regionálního rozvoje zajištěním zpracování nového Programu rozvoje 

Karlovarského kraje 2021 - 2027 a Posouzení vlivu koncepce na životní prostředí (SEA) v souvislosti  

s novým programovým obdobím EU 2021-2027 

 

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

 
Hlasování 

 
88. Návrh na udělení dotací pro rok 2019 v dotačním programu „Podpora územně plánovací 

činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje – II. kolo 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 347/09/19 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Podpora 

územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje" v roce 2019 - II. kolo, v celkové výši 177.781 Kč 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b86.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b87.html
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dle přílohy č. 1 

 

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

dotačního programu "Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje" v roce 2019 - II. kolo, 

v celkové výši 177.781 Kč dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, 

projektového řízení a informatiky, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského 

kraje" v roce 2019 - II. kolo 

 

- ukládá odboru regionálního rozvoje zveřejnit přehled schválených dotací na internetových stránkách 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

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

 
Hlasování 

 
89. Senior Expres 2019 – návrh na rozdělení dotací 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 348/09/19 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Senior 

Expres" v celkové výši 1.000.000 Kč dle přílohy č. 1 

 

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

dotačního programu "Senior Expres" v celkové výši 1.000.000 Kč dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, 

projektového řízení a informatiky, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Senior Expres" 

 

- ukládá odboru regionálního rozvoje zveřejnit přehled schválených dotací na internetových stránkách 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

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

 
Hlasování 

 
90. Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji 2019/2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 349/09/19 
 

- schvaluje poskytnutí dotací v pokrácené výši z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního 

programu "Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji" v celkové výši 

1.120.000 Kč dle přílohy č. 1 

 

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

dotačního programu "Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji"  

v celkové výši 1.120.000 Kč dle přílohy č. 1 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b88.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b89.html
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- pověřuje Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, 

projektového řízení a informatiky, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras 

v Karlovarském kraji" 

 

- ukládá odboru regionálního rozvoje zveřejnit přehled schválených dotací na internetových stránkách 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

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

 
Hlasování 

 
91. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji - žádost o změnu charakteru 

dotace od města Skalná 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 350/09/19 
 

- schvaluje změnu charakteru dotace poskytnuté městu Skalná v rámci dotačního programu 

Karlovarského kraje "Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji" na akci 

"Cyklotrasa Skalná – Starý Rybník" a uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, 

ev. č. KK 02496/2019 

 

- pověřuje člena rady, Ing. Josefa Janů, podpisem Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

dotace, ev. č. KK 02496/2019 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

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

 
Hlasování 

 
92. Program Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji - žádost města 

Hroznětín o prodloužení termínu vyúčtování poskytnuté dotace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání. 

 

 
93. Projekt „CERDEE ‐ Ceramics: Documenting and disposing, educating and encouraging, 

experiencing and exploiting“/“CERDEE - Keramika: její dokumentace a využití, vzdělávání  

a podpora, zkušenosti a jejich využití“ v rámci nadnárodního dotačního programu Interreg 

CENTRAL EUROPE – partnerská smlouva a finanční krytí 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 351/09/19 
 

- bere na vědomí informaci o schválení projektu „CERDEE - Ceramics: Documenting and disposing, 

educating and encouraging, experiencing and exploiting“/“CERDEE - Keramika: její dokumentace  

a využití, vzdělávání a podpora, zkušenosti a využití“ k financování z operačního programu Interreg 

Central Europe 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b90.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b91.html
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- schvaluje Partnerskou smlouvu k „asociovanému“ partnerství Karlovarského kraje v projektu „CERDEE 

- Ceramics: Documenting and disposing, educating and encouraging, experiencing  

and exploiting“/“CERDEE - Keramika: její dokumentace a využití, vzdělávání a podpora, zkušenosti  

a využití“ s předfinancováním ve výši 280.000 Kč v letech 2019-2022 

 

- pověřuje Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje  

a informatiky, podpisem výše uvedené smlouvy 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

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

 
Hlasování 

 
94. Žádost obce Mírová o poskytnutí individuální dotace na nákup techniky na údržbu v obci  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 352/09/19 
 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace obci Mírová na nákup techniky na údržbu v obci 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

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

 
Hlasování 

 
95. Odpověď Karlovarského kraje na dopis členů Zastupitelstva města Cheb 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 353/09/19 
 

- schvaluje znění návrhu odpovědi Karlovarského kraje na dopis členů Zastupitelstva města Cheb 

 

Zodpovídá: Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu 

 
Hlasování 

 
96. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 354/09/19 
 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy provést úpravu pravidel na rok 2020 tak, aby bylo 

možné obdobné žádosti uplatňovat v rámci programu na obnovu sportovního zařízení 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

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

 
Hlasování 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b93.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b93.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b94.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b95.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b96.html
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97. Navýšení vyrovnávací platby Údržbě silnic Karlovarského kraje, a.s., za Závazek veřejné služby 

o částku 6.606.600 Kč (včetně DPH) pro rok 2019 z důvodu provedení dodatečných velkoplošných 

výsprav 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 355/09/19 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 431/2019 

- přesun rozpočtových prostředků z Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to  

z neinvestiční rezervy na nepředvídané výdaje do rozpočtu neinvestičních výdajů Odboru dopravy  

a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 6.606.600 Kč. Finanční 

prostředky jsou určeny na dofinancování závazku veřejné služby pro Údržbu silnic Karlovarského kraje, 

a.s., a to na velkoplošné opravy krajských silnic II. a III. třídy. 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

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

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
98. Podpora výstavby varianty „B“ mimoúrovňové křižovatky na dálnici D6 u Bochova s křížením 

se silnicí druhé třídy II/198 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 356/09/19 
 

- bere na vědomí informaci o variantním řešení projektové přípravy návrhů "A" a "B" výstavby 

mimoúrovňové křižovatky na dálnici D6 u Bochova 

 

- žádá ministerstvo dopravy, aby při další přípravě výstavby mimoúrovňové křižovatky na dálnici D6  

u Bochova přijalo variantu "B", tj. mimoúrovňové křížení dálnice D6 se silnicí druhé třídy II/198 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

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

 
Hlasování 

 
99. Průběžné informace o projektu zaměřeném na technickou pomoc řešení transformace regionu 

Sokolovska 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 357/09/19 
 

- bere na vědomí Informace o projektu zaměřeném na technickou pomoc řešení transformace regionu 

Sokolovska, včetně podpůrného dopisu z Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 17.9.2019 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 
Hlasování 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b97.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b98.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast18/hl_18_09_b99.html
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Mgr. Jana Mračková Vildumetzová v. r. 

hejtmanka  

Karlovarského kraje 

 

 

 

 

 

 Mgr. Dalibor Blažek v. r. 

náměstek hejtmanky 

 


