
 
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 20. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo  

dne 16.12.2019 v době od 9:03 do 17:53 hod. 

v zastupitelském sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 
 

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

Omluveni:             …………………………… MUDr. Brdlík, Bc. Čekan, JUDr. Havel,  

p. Váňa 

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

vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu 

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

   

 

          usnesení č.  

 

 
A. Volba návrhové komise  

B. Volba ověřovatelů zápisu  

C. Schválení programu jednání  

   

1. Změny ve vedení kraje ZK 366/12/19 

2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 16.12.2019 ZK 367/12/19 

3. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje ZK 368/12/19 

4. Zpráva Kontrolního výboru ZK 369/12/19 

5. Zpráva Finančního výboru ZK 370/12/19 

6. Zpráva Výboru pro zdravotnictví ZK 371/12/19 

7. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj ZK 372/12/19 

8. Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku ZK 373/12/19 

9. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 

ZK 374/12/19 

10. Plán práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje na rok 2020 

ZK 375/12/19 

11. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny ZK 376/12/19 

12. Personální změny ve Finančním výboru ZK 377/12/19 

13. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce  

Karlovarského kraje k 30.09.2019 

ZK 378/12/19 

14. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2019 

 

 

ZK 379/12/19 
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15. Vyřazení finančních postihů u projektů s ukončeným procesem právní obrany  

a vyřešenou náhradou vzniklé škody ze sledování v evidenci Pracovní skupiny  

pro řešení finančních postihů: Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí  

a pokut) u projektů spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných 

Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje  

a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 

ZK 380/12/19 

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

spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, 

příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí a.s. 

ZK 381/12/19 

17. 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 2. 9. 2019  

do 11. 11. 2019 

ZK 382/12/19 

18. Projekt Karlovarského kraje „Podpora vybraných služeb sociální prevence II“  

– Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ005-871-34/2019 

ZK 383/12/19 

19. Projekt Karlovarského kraje „Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje 

sociálních služeb v Karlovarském kraji II“ –  Rozhodnutí o poskytnutí dotace  

č. OPZ007-871-39/2019 

ZK 384/12/19 

20. Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2020 ZK 385/12/19 

21. Prezentace IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 ZK 386/12/19 

22. Program obnovy venkova - změny v dotovaných akcích obcí Krásný Les,  

Dolní Nivy, Vysoká Pec, Poustka a Kyselka 

ZK 387/12/19 

23. Projekt „Metropolitní oblasti“ – příprava a realizace projektu kofinancovaného  

z programu ÉTA Technologické agentury ČR 

ZK 388/12/19 

24. Schválení informace o výsledku realizace projektů:  

„II/198 Modernizace silnice Bochov – Kozlov“ 

„II/198 Modernizace silnice Horní Kramolín“ 

„II/198 Modernizace silnice Kojšovice – Toužim“ 

„III/212 17 Modernizace silnice Františkovy Lázně - Třebeň, úsek 1“ 

„III/212 17 Modernizace silnice Františkovy Lázně - Třebeň, úsek 3“ 

„III/220 6 Modernizace silnice - průtah Děpoltovice“ 

„III/220 4 Modernizace silnice - průtah Odeř“ 

„III/221 36 + III/220 4 Modernizace silnice Hroznětín – Odeř“ 

ZK 389/12/19 

25. Schválení informace o výsledku realizace projektů:  

„III/220 6 Modernizace silnice Fojtov - Děpoltovice“ 

„III/220 6 Modernizace silnice - průtah Fojtov“ 

„II/205 + II/226 Modernizace křižovatky Záhořice“ 

„II/193 a II/205 Modernizace křižovatky Žlutice“ 

„III/212 17 Modernizace silnice Františkovy Lázně - Třebeň, úsek 2“ 

„III/212 17 Modernizace silnice Hartoušov“ 

ZK 390/12/19 

26. Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6 ZK 391/12/19 

27. Schválení závazného finančního příslibu projektu „Energetická úspora Domova 

pro seniory "Spáleniště" v Chebu“, původní název projektu „Zateplení obvodového 

pláště budovy a střechy, částečná výměna oken objektu Domova pro seniory 

"SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace" 

ZK 392/12/19 

28. Dodatek č. 16 ke zřizovací listině Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, 

příspěvková organizace 

ZK 393/12/19 

29. Dodatek č. 22 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro osoby  

se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace   

ZK 394/12/19 

30. Poskytnutí zápůjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském 

kraji v roce 2020 

ZK 395/12/19 

31. Aktualizace kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2020 

 

 

ZK 396/12/19 
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32. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové 

péče, lázeňství a cestovního ruchu, podléhající schválení Zastupitelstvem 

Karlovarského kraje  

ZK 397/12/19 

33. Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace z Programu na obnovu a využití 

kulturních památek, památkově chráněných objektů a movitých věcí v roce 2019 

panu Jaroslavu Gabrielovi na projekt „Stráž nad Ohří, areál uměleckého mlýna  

č. p. 1 - oprava kamenných zdí kašny turbíny a zdí objektu nad klenutým sklepem, 

vyčištění suterénu od nánosů a stabilizace mlecích stolic a šrotovníku“ 

ZK 398/12/19 

34. Změna ZŘIZOVACÍ LISTINY Muzea Cheb, příspěvkové organizace 

Karlovarského kraje - souhlas s předáním muzejní sbírky mistrovských hudebních 

nástrojů k vlastnímu hospodářskému využití, změna přílohy č. 1 

ZK 399/12/19 

35. Změna přílohy č. 1 ZŘIZOVACÍ LISTINY Muzea Sokolov, příspěvkové 

organizace Karlovarského kraje - Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele 

ZK 400/12/19 

36. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu kraje od obce Velichov na opravu čerpadla 

u cisterny pro JSDH obce (JPO V) 

ZK 401/12/19 

37. Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje pro obec Kyselka a město Jáchymov 

ZK 402/12/19 

38. Rámcová smlouva o financování nekrytých závazků Regionální rady regionu 

soudržnosti Severozápad 

ZK 403/12/19 

39. Poskytnutí individuální dotace společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.,  

na projekt „Zásobení pitnou vodou a odkanalizování lokality Boučí a Dolní Nivy  

– 1. ETAPA“  

ZK 404/12/19 

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

navrhované výstavby přívodního vodovodního řadu pro místní část obce Krajková 

– Anenská Ves 

ZK 405/12/19 

41. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu ZK 406/12/19 

42. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje  

na rok 2019 

ZK 407/12/19 

43. Projekt "Změna klimatu a ochrana životního prostředí v evropském kontextu" 

Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy  

s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace  

ZK 408/12/19 

44. Projekt „Podpora kvality a úspěšnosti vzdělávání II“ Střední školy stravování  

a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace 

ZK 409/12/19 

45. Zájmové vzdělávání v Základní škole a mateřské škole při zdravotnických 

zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace 

ZK 410/12/19 

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

od 1. ledna 2019 do 31. října 2019 

ZK 411/12/19 

47. Zpráva o personálním stavu a činnosti Pedagogicko-psychologické poradny 

Karlovy Vary, příspěvková organizace  

ZK 412/12/19 

48. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i.  – aktuální informace ZK 413/12/19 

49. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky s příslušností 

hospodaření Lesů České republiky, s.p., do vlastnictví Karlovarského kraje 

– pozemky v k.ú. Pernink, Oldřichov u Nejdku, Žlutice, Potůčky, Studánka u Aše, 

Hranice u Aše, Krásná, Sokolov, Boučí, Stará, Pstruží u Merklína, Nejdek, Krásný 

Les, Chodovská Huť, Háje u Chebu, Jankovice, Valtéřov u Kraslic, Sněžná, Čirá, 

Loučná v Krušných horách, Nová Ves u Kraslic a Lipová u Chebu 

ZK 414/12/19 

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

Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 331/5 v k.ú. Hroznětín a p.p.č. 192/10  

v k.ú. Bystřice u Hroznětína 

ZK 415/12/19 

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

města Habartov - pozemky v k.ú. Habartov 

ZK 416/12/19 

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

obce Velká Hleďsebe - pozemky v k.ú. Velká Hleďsebe a Klimentov 

 

 

 

ZK 417/12/19 
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53. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku 

obce Vintířov - pozemek p.č. 2480/34 v k.ú. Dolní Chodov, pozemky p.č. 90/2, 

97/6, 97/7, 441/3 v k.ú. Vintířov u Sokolova a pozemek p.č. 333/2  

v k.ú. Stará Chodovská 

ZK 418/12/19 

54. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 2463/7, 2463/8, 2463/9, 2463/10, 2463/11  

a 1907/4 v k.ú. Podhradí u Aše z majetku Karlovarského kraje do majetku  

obce Podhradí a bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 2463/6 v k.ú. Podhradí u Aše  

z majetku obce Podhradí do majetku Karlovarského kraje  

ZK 419/12/19 

55. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 3872/3, 3872/4 a 3872/6 v k.ú. Hranice u Aše  

z majetku Karlovarského kraje do majetku města Hranice a bezúplatné nabytí 

pozemků p.p.č. 1991/3 a 1991/4 v k.ú. Hranice u Aše z majetku města Hranice  

do majetku Karlovarského kraje  

ZK 420/12/19 

56. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Teleč a Kozlov z majetku Karlovarského kraje 

do majetku města Bochov a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bochov a Teleč  

z majetku města Bochov do majetku Karlovarského kraje  

ZK 421/12/19 

57. Prodej části pozemku p.č. st. 31/2 v k.ú. Dolní Dvory, obec Cheb, do majetku 

fyzické osoby 

ZK 422/12/19 

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

– část pozemku p.p.č. 1247 v k.ú. Horní Žandov 

ZK 423/12/19 

59. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob 

– části pozemku p.p.č. 44/1 v k.ú. Dolní Dvory 

ZK 424/12/19 

60. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob  

– pozemky p.p.č. 19/11 a p.p.č. 19/12 v k.ú. Dolní Dvory 

ZK 425/12/19 

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

T.G., a.s. - soubor nemovitých věcí tvořících bývalý hraniční přechod v Kraslicích 

- Hraničné 

ZK 426/12/19 

62. Prodej pozemku p.č. st. 7/2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.,  

v k.ú. Dolní Dvory, obec Cheb, do majetku fyzické osoby 

ZK 427/12/19 

63. Prodej pozemku p.p.č. 450/24 v k.ú. Krapice z majetku Karlovarského kraje  

do majetku fyzických osob, úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 443/17  

v k.ú. Krapice z majetku fyzické osoby do majetku Karlovarského kraje a úplatné 

nabytí části pozemku p.p.č. 26/11 v k.ú. Krapice z majetku fyzických osob  

do majetku Karlovarského kraje 

ZK 428/12/19 

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

Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 1915/6, 1918/2 a 3876/6 v k.ú. Hranice  

u Aše 

ZK 429/12/19 

65. Úplatné nabytí pozemků p.č. 554/97, 554/98, 568/2, 568/3 a 597/29 v k.ú. Vintířov 

u Sokolova z majetku společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.,  

do majetku Karlovarského kraje a prodej pozemku p.č. 579/3 v k.ú. Vintířov  

u Sokolova z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti  

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 

ZK 430/12/19 

66. Schválení souhlasného prohlášení o vydržení vlastnického práva pozemku  

v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1053/13 v k.ú. Háje u Chebu 

ZK 431/12/19 

67. Souhlas se zrušením předkupního práva statutárního města Karlovy Vary  

k objektům školských zařízení na základě uzavřených kupních smluv a smluv  

o zřízení předkupního práva v roce 2009 

ZK 432/12/19 

68. Dotační programy Karlovarského kraje - navrhované změny od roku 2020 ZK 433/12/19 

69. Nové znění smluv o spolupráci na zajištění pohotovostních služeb a dalších 

činností mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.  

a Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje,  

příspěvkovou organizací 

ZK 434/12/19 

70. Vymezení nových vybraných oddělení pro vyplácení náborových příspěvků  

pro zaměstnance nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči na území 

Karlovarského kraje a změna podmínek k jejich poskytování s účinností  

od 1. 1. 2020 

 

ZK 435/12/19 
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71. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace na podporu specializačního 

vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře MUDr. Jana Nemčeka  

- převod práv a povinností ze smlouvy z NEMOS AMBULANCE s.r.o.,  

na NEMOS SOKOLOV s.r.o. 

ZK 436/12/19 

72. Informace o vyplacených náborových příspěvcích v oblasti zdravotnictví  ZK 437/12/19 

73. Služba obecného hospodářského zájmu: Karlovarská krajská nemocnice a.s.  

– rok 2020 

ZK 438/12/19 

74. Služba obecného hospodářského zájmu: NEMOS PLUS s.r.o. – rok 2020 ZK 439/12/19 

75. Služba obecného hospodářského zájmu: NEMOS SOKOLOV s.r.o. – rok 2020 ZK 440/12/19 

76. Schválení předběžné výše vyrovnávací platby na rok 2020 služeb obecného 

hospodářského zájmu společnosti Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o., na zajištění 

pohotovostních služeb 

ZK 441/12/19 

77. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským 

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

organizace) 

ZK 442/12/19 

78. Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení 

revitalizace areálu nemocnice v Chebu - informace o ukončení smlouvy o dílo  

na realizaci stavby 

ZK 443/12/19 

79. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje od města 

Loket na zajištění skalních sesuvů podél cyklostezky 

ZK 444/12/19 

80. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro město 

Aš na pořízení techniky (čtyřkolky) na údržbu stop pro běžecké lyžování 

staženo 

81. Žádost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad o poskytnutí individuální 

dotace na „Ukončování ROP Severozápad 2020“  

ZK 445/12/19 

82. Žádost statutárního města Karlovy Vary o výjimku z Veřejnoprávní smlouvy  

ev. č. KK00697/2019 o poskytnutí individuální dotace na opravu kremační pece 

ZK 446/12/19 

83. Informace o jednání Platformy pro uhelné regiony procházející transformací  

a EK v Bruselu, informace o podepsaném Prohlášení na výročním politickém 

dialogu v Görlitz a informace o projektu Technické asistence 

ZK 447/12/19 

84. Poskytnutí mimořádných odměn členům Zastupitelstva Karlovarského kraje ZK 448/12/19 

85. Národní investiční plán - souhrnný seznam strategických investic v Karlovarském 

kraji v hodnotě nad 50 mil. Kč - informace o aktualizaci projektů  

ZK 449/12/19 

86. Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony – projekt č. 1 – podání 

žádosti 

ZK 450/12/19 

87. Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony – projekt č. 2 – podání 

žádosti 

ZK 451/12/19 

88. Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony – projekt č. 3 – podání 

žádosti 

ZK 452/12/19 

89. Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony – projekt č. 4 – podání 

žádosti 

ZK 453/12/19 

90. Schválení Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě  o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje na revitalizaci opěrné stěny za Starou mincovnou 

- město Jáchymov  

ZK 454/12/19 

91. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Oblastní charita Ostrov ZK 455/12/19 

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

Karlovarského kraje - město Mariánské Lázně 

ZK 456/12/19 

93. Další postup ve věci zřízení Konzervatoře Loket, příspěvková organizace ZK 457/12/19 

94. Návrh na zvýšení závazku veřejné služby Údržby silnic Karlovarského kraje  

o 12.750.000 Kč (včetně DPH) pro rok 2019 z důvodu úhrady vzniklých nákladů 

souvisejících s intenzivním spadem sněhu v měsících leden až březen roku 2019 

ZK 458/12/19 

95. Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Karlovarského kraje ZK 459/12/19 

96. Podnět na prohlášení souboru historických hudebních nástrojů firmy Amati 

(dnes Amati Denak s.r.o.) v Kraslicích za kulturní památku 

ZK 460/12/19 

 

 
 



Usnesení ze 20. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 16.12.2019 

16.12.2019  Strana 6 (celkem 54) 

A. Volba návrhové komise 

 

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

 

- pí Markétu Monsportovou 

- p. Karla Víta 

- Ing. Petra Navrátila 

 

Hlasování 

 
B. Volba ověřovatelů zápisu 

 

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

 

- Ing. Josefa Janů 

- Ing. Jana Bureše 

 

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. 90) Schválení Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě  o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje na revitalizaci opěrné stěny za Starou mincovnou 

- město Jáchymov 

 

bod č. 91) Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Oblastní charita Ostrov  

 

bod č. 92) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

- město Mariánské Lázně 

 

bod č. 93) Další postup ve věci zřízení Konzervatoře Loket, příspěvková organizace  

 

bod č. 94) Návrh na zvýšení závazku veřejné služby Údržby silnic Karlovarského kraje  

o 12.750.000 Kč (včetně DPH) pro rok 2019 z důvodu úhrady vzniklých nákladů 

souvisejících s intenzivním spadem sněhu v měsících leden až březen roku 2019 

 

bod č. 95) Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Karlovarského kraje 

  

bod č. 96) Podnět na prohlášení souboru historických hudebních nástrojů firmy Amati (dnes Amati 

Denak s.r.o.) v Kraslicích za kulturní památku 

 
Staženo z programu: 
 

bod č. 80) Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Aš  

na pořízení techniky (čtyřkolky) na údržbu stop pro běžecké lyžování 

 

 

 

Hlasování 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_NK.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_VO.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_SCH.html
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1. Změny ve vedení kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 366/12/19 
 

- mění své usnesení č. ZK 531/11/16 ze dne 22.11.2016 a č. ZK 365/11/19 ze dne 11.11.2019 tak,  

že v části A) 

 

Bodu 4 se s účinností dnem 16.12.2019 vypouští  text ve znění: „funkce  náměstka/náměstkyně 

hejtmana/hejtmanky, který/která plní úkoly zejména v oblasti kultury a památkové péče a zabezpečuje 

úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí 

rady kraje“ a s účinností dnem 30.12.2019 se nahrazuje novým textem ve znění: „člen rady, který plní 

úkoly zejména v oblasti tělovýchovy a sportu“ 

 

Bodu 2 se s účinností dnem 16.12.2019 vypouští dosavadní text ve znění „v oblasti dopravy a silničního 

hospodářství“ a nahrazuje se textem ve znění „v oblasti dopravy, silničního hospodářství, kultury, 

památkové péče“ 

 

Bodu 8 se s účinností dnem 29.12.2019 vypouští text ve znění: „a tělovýchovy“ 

 

- mění své usnesení č. ZK 532/11/16 ze dne 22.11.2016 tak, že  

 

- se dnem 16.12.2019 vypouští dosavadní text ve znění „volí Mgr. Danielu Seifertovou uvolněnou 

náměstkyní hejtmanky, která plní zejména úkoly v oblasti kultury a památkové péče a zabezpečuje úkoly 

vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady 

kraje“ 

 

- u Martina Hurajčíka se dnem 16.12.2019 vypouští dosavadní text ve znění „v oblasti dopravy  

a silničního hospodářství“ a nahrazuje se textem ve znění: „v oblasti dopravy, silničního hospodářství, 

kultury, památkové péče“ 

 

- u Ing. Jaroslava Bradáče se dnem 29.12.2019 vypouští text ve znění: „a tělovýchovy“ 

 

- volí podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších změn a doplňků, s účinností dnem 30.12.2019 

 

- Josefa Váňu do funkce člena rady Karlovarského kraje, který plní úkoly zejména v oblasti tělovýchovy  

a sportu 

 

Termín kontroly: 17.02.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Lubomír Novotný, odbor kancelář ředitelky úřadu 

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

Hlasování 

 
2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 16.12.2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 367/12/19 
 

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

k datu 16.12.2019 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

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

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b1.html
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k datu 16.12.2019 dle návrhu č. 3 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

Hlasování 

 
3. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 368/12/19 
 

- bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

Hlasování 

 
4. Zpráva Kontrolního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 369/12/19 
 

- bere na vědomí usnesení z 28. a 29. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

- schvaluje Plán práce na rok 2020 

 

Zodpovídá: JUDr. Václav Sloup, předseda Kontrolního výboru 

 

Hlasování 

 
5. Zpráva Finančního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 370/12/19 
 

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

konaného dne 30.10.2019 a usnesení z 23. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 

konaného dne 27.11.2019 

 

Zodpovídá: Ing. Eva Valjentová, předsedkyně Finančního výboru 

 

Hlasování 

 
6. Zpráva Výboru pro zdravotnictví  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 371/12/19 
 

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

ze dne 02.12.2019 

 

Zodpovídá: MUDr. Věra Procházková, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví 

 

Hlasování 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b2.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b3.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b4.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b5.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b6.html
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7. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 372/12/19 
 

- bere na vědomí usnesení z 29. jednání Výboru pro regionální rozvoj 

 

Zodpovídá: Patrik Pizinger, předseda Výboru pro regionální rozvoj 

 

Hlasování 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 373/12/19 
 

- bere na vědomí usnesení z 15. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci 

nepotřebného majetku konaného dne 11.11.2019 

 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

Hlasování 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 374/12/19 
 

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

Karlovarského kraje č. 243/11/19 – 250/11/19 

 

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

 

Hlasování 

 
10. Plán práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje 

na rok 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 375/12/19 
 

- schvaluje Plán práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského 

kraje na rok 2020 dle návrhu 

 

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

 

Hlasování 

 
11. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 376/12/19 
 

- bere na vědomí zprávy výboru z listopadu a prosince 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b7.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b8.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b9.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b10.html
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Zodpovídá: Mgr. Bc. Helena Hejnová, předsedkyně Výboru pro národnostní menšiny 

 

Hlasování 

 
12. Personální změny ve Finančním výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 377/12/19 
 

- bere na vědomí rezignaci Bc. Tomáše Trtka na funkci člena ve Finančním výboru 

 

- volí v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),  

v platném znění, Mgr. Zdeňka Hrkala členem Finančního výboru, dnem 17.12.2019 

 

- ukládá vedoucímu odboru kancelář ředitelky úřadu zajistit plnění tohoto usnesení po technické stránce 

 

Termín kontroly: 17.02.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu 

 

Hlasování 

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

k 30.09.2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 378/12/19 
 

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

k 30.09.2019 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

Hlasování 

 
14. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 379/12/19 
 

- bere na vědomí informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2019 až 450/2019 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

Hlasování 

 
15. Vyřazení finančních postihů u projektů s ukončeným procesem právní obrany a vyřešenou 

náhradou vzniklé škody ze sledování v evidenci Pracovní skupiny pro řešení finančních postihů: 

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

od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského 

kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 380/12/19 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b11.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b12.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b13.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b14.html


Usnesení ze 20. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 16.12.2019 

16.12.2019  Strana 11 (celkem 54) 

- bere na vědomí přehled finančních postihů u projektů spolufinancovaných z EU od roku 2008 

realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou 

krajskou nemocnicí a.s., dle přílohy tohoto usnesení, u kterých byl ukončen proces právní obrany, 

vyřešena náhrada vzniklé škody a již nebudou Pracovní skupinou pro řešení finančních postihů nadále 

sledovány v evidenci projektů a předkládány v pravidelných intervalech na vědomí Radě Karlovarského 

kraje a Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

Hlasování 

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

od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského 

kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 381/12/19 
 

- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 1. 11. 2019 u projektů spolufinancovaných  

z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského 

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

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

Hlasování 

 
17. 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 02.09.2019 do 11.11.2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 382/12/19 
 

- 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 2. 9. 2019 do 11. 11. 2019 dle přílohy 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

Hlasování 

 
18. Projekt Karlovarského kraje „Podpora vybraných služeb sociální prevence II“ – Rozhodnutí  

o poskytnutí dotace č. OPZ005-871-34/2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 383/12/19 
 

- bere na vědomí, že Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace  

č. OPZ005-871-34/2019 v rámci Operačního programu Zaměstnanost na projekt Karlovarského kraje 

„Podpora vybraných služeb sociální prevence II“ 

 

Termín kontroly: 17.02.2020 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b15.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b16.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b17.html


Usnesení ze 20. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 16.12.2019 

16.12.2019  Strana 12 (celkem 54) 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

Hlasování 

 
19. Projekt Karlovarského kraje „Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních 

služeb v Karlovarském kraji II“ –  Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-39/2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 384/12/19 
 

- bere na vědomí, že Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace  

č. OPZ007-871-39/2019  v rámci Operačního programu zaměstnanost na projekt Karlovarského kraje 

„Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji II“ 

 

Termín kontroly: 17.02.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

Hlasování 

 
20. Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 385/12/19 
 

- schvaluje usnesení v následujícím znění: 

 

• schvaluje v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších 

předpisů Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2020 v rozsahu: 

 

 Příjmy rozpočtu       6 933 724 tis. Kč  

 Výdaje rozpočtu                                                          7 266 604 tis. Kč 

 Saldo                                - 332 880 tis. Kč  

 Financování                                  332 880 tis. Kč  

  

 Příjmový rámec rozpočtu: 

údaje v tis. Kč 

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem 

2 966 438 96 122 0 3 871 164 6 933 724 

 

 

 Výdajový rámec rozpočtu dle jednotlivých kapitol: 

údaje v tis. Kč 

Kapitola /Odbor Běžné 

výdaje 

Kapitálové 

výdaje 

Příspěvkové 

organizace 

Příspěvkové 

organizace 

Výdaje 

celkem 

    Provozní 

příspěvek  

Investiční 

příspěvek 

 

Kancelář hejtmanky a vnějších vztahů 11 980 0 0 0 11 980 

Kancelář ředitelky úřadu  290 360 0 0 0 290 360 

Vnitřních záležitostí 39 048 870 0 0 39 918 

Regionálního rozvoje 4 865 0 5 335 0 10 200 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b18.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b19.html
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Dopravy a silničního hospodářství 754 260 10 000 139 206 114 600 1 018 066 

Životní prostředí a zemědělství 15 985 1 500 0 0 17 485 

Kultury, památkové péče, lázeňství a 

cestovního ruchu 

8 950 2 560 118 651 7 315 137 476 

Sociálních věcí 5 415 7 530 37 712 16 220 66 877 

Zdravotnictví 88 284 20 000 199 083 30 200 337 567 

Školství, mládeže a tělovýchovy 3 824 643 0 211 091 35 794 4 071 528 

Investic  590 145 676 0 0 146 266 

Správa majetku 5 654 5 700 0 0 11 354 

Bezpečnosti a krizového řízení 4 812 5 100 0 0 9 912 

Informatiky 30 850 7 800 0 0 38 650 

Finanční 287 450 55 811 0 0 343 261 

Legislativní a právní a KŽÚ 1 175 0 0 0 1 175 

Řízení projektů 11 000 50 500 3 212 0 64 712 

 5 385 321 313 047 714 290 204 129 6 616 787 

Příspěvky cizím subjektům dle 

jednotlivých kapitol/odborů 

     

Kancelář hejtmanky a vnějších vztahů 2 200 0 0 0 2 200 

Regionálního rozvoje 22 442 20 300 0 0 42 742 

Dopravy a silničního hospodářství 4 352 500 0 0 4 852 

Životního prostředí a zemědělství 13 430 11 000 0 0 24 430 

Kultury, pam.péče, lázeňství a 

cest.ruchu 

53 925 0 0 0 53 925 

Sociálních věcí 52 960 1 300 0 0 54 260 

Zdravotnictví 17 715 0 0 0 17 715 

Školství, mládeže a tělovýchovy 38 100 0 0 0 38 100 

Bezpečnosti a krizového řízení 6 070 13 400 0 0 19 470 

 211 194 46 500 0 0 257 694 

Projekty spolufinancované z EU dle 

jednotlivých kapitol/odborů 

     

Regionálního rozvoje 5 382 0 0 0 5 382 

Životního prostředí a zemědělství 4 900 0 0 0 4 900 

Kultury, pam.péče, lázeňství a 

cest.ruchu 

0 18 337 0 0 18 337 

Sociálních věc 0 25 000 0 0 25 000 

Informatiky 0 30 000 0 0 30 000 

Školství, mládeže a tělovýchovy 29 525 57 130 0 0 86 655 

Řízení projektů 11 254 188 450 0 0 199 704 

Finanční  5 000 0 0 0 5 000 

 56 061 318 917 0 0 374 978 

Akce kraje spolufinancované ze 

státního rozpočtu 

     

Školství, mládeže a tělovýchovy 0 1 851 0 0 1 851 

Sociálních věcí 0 15 000 0 0 15 000 

Kultury, pam.péče, lázeňství a 

cest.ruchu 

294 0 0 0 294 

 294 16 851 0 0 17 145 
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CELKEM 5 652 870  695 315 714 290 204 129  7 266 604 

 

 Rámec financování:           
údaje v tis. Kč 

splátka jistiny úvěru (500 mil. Kč) -25 500 

splátka návratné finanční výpomoci od Ministerstva financí -41 200 

financování výdajů projektů spolufinancovaných z EU a akcí 

spolufinancovaných ze státního rozpočtu z Fondu budoucnosti nebo z úvěru 

392 080 

financování rezervy odboru finančního na krizové situace z Fondu Krizový 

účet 

2 500 

financování dotačního programu "sucho" ze zvláštního účtu ochrany 

životního prostředí 

5 000 

 332 880 

 

 Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje dle tabulek č. 6 až 11 

 

• zmocňuje Radu Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. a) zákona  

č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, prováděním rozpočtových opatření takto:  

 

 I. Schvalovat rozpočtová opatření nepřevyšující v jednotlivých případech částku  

5 000 tis. Kč. 

 

 II. Schvalovat rozpočtová opatření převyšující v jednotlivých případech částku 5 000 tis. Kč, 

a to pouze v níže uvedených případech: 

 

 o rozpočtová opatření z důvodu přijetí účelových finančních prostředků z jiných veřejných 

rozpočtů nebo z důvodu vratek těchto účelových finančních prostředků,  

 o zapojení finančních prostředků schválených Radou Karlovarského kraje pro zřízené 

příspěvkové organizace Karlovarského kraje dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,  

ve znění pozdějších předpisů, 

 o zapojení finančních prostředků k právním jednáním, o nichž již Zastupitelstvo 

Karlovarského kraje věcně rozhodlo, 

 o jednorázového zapojení daně z příjmu právnických osob, u které je poplatníkem 

Karlovarský kraj, 

 o zapojení finančních prostředků Fondu na udržení provozu sociálních služeb  

v Karlovarském kraji na financování schválených zápůjček poskytovatelům sociálních služeb,  

 o převodu finančních prostředků týkajících se financování projektů spolufinancovaných  

z EU, akcí spolufinancovaných ze státního rozpočtu (dotační tituly) a případných sankcí projektů,  

v případě, že nedojde ke zvýšení souhrnného rámce výdajů projektů spolufinancovaných z EU a akcí 

spolufinancovaných ze státního rozpočtu nad rámec schváleného rozpočtu kraje.  

 

 III. Změny rozpočtu, u kterých se nejedná o rozpočtová opatření (přesuny výdajů v rámci 

jedné kapitoly a v rámci běžných či kapitálových výdajů), jsou v kompetenci příkazců těchto kapitol.  

V případě projektů spolufinancovaných z EU a akcí ze státního rozpočtu jsou v kompetenci příkazců 

kapitol rovněž přesuny mezi běžnými a kapitálovými výdaji v rámci rozpočtu příslušné kapitoly. Změny 

budou prováděny dle pravidel přílohy č. 1.  

 

• vyhrazuje si schvalovat tato rozpočtová opatření: 

 rozpočtová opatření týkající se zapojování zůstatků zvláštních účtů projektů do rozpočtu 

Karlovarského kraje, s výjimkou zůstatků účelových finančních prostředků z jiných veřejných 

rozpočtů,  

 rozpočtová opatření týkající se zapojování financování z Fondu budoucnosti a úvěru nad rámec 

schváleného souhrnného rámce výdajů projektů spolufinancovaných z EU a akcí 
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spolufinancovaných ze státního rozpočtu, 

 rozpočtová opatření převyšující v jednotlivých případech částku 5 000 tis. Kč s následujícími 

výjimkami: 

  o s výjimkou rozpočtových opatření z důvodu přijetí účelových finančních 

prostředků z jiných veřejných rozpočtů nebo z důvodu vratek těchto účelových finančních prostředků,  

  o s výjimkou zapojení finančních prostředků schválených Radou Karlovarského 

kraje pro zřízené příspěvkové organizace Karlovarského kraje dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona  

č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,   

  o s výjimkou zapojení finančních prostředků k právním jednáním, o nichž již 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje věcně rozhodlo,  

  o s výjimkou jednorázového zapojení daně z příjmu právnických osob, u které je 

poplatníkem Karlovarský kraj, 

  o s výjimkou zapojení finančních prostředků Fondu na udržení provozu sociálních 

služeb v Karlovarském kraji na financování schválených zápůjček poskytovatelům sociálních služeb, 

  o s výjimkou převodu finančních prostředků týkajících se financování projektů 

spolufinancovaných z EU a akcí spolufinancovaných ze státního rozpočtu (dotační tituly) a případných 

sankcí projektů, v případě, že nedojde ke zvýšení souhrnného rámce výdajů projektů spolufinancovaných 

z EU a akcí spolufinancovaných ze státního rozpočtu nad rámec schváleného rozpočtu kraje.   

  

 • zmocňuje Finanční odbor Krajského úřadu Karlovarského kraje prováděním rozpočtově 

nezajištěných výdajů v případech vymezených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění (§16 odst. 4) 

 

 • ukládá Finančnímu odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje neprodleně provést 

rozpis příjmů a výdajů v rámci kapitol podle podrobné rozpočtové skladby a písemně sdělit zřizovaným 

příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje závazné ukazatele rozpočtu 

 

 • ukládá Radě Karlovarského kraje průběžně předkládat informaci o realizovaných 

rozpočtových opatřeních Zastupitelstvu Karlovarského kraje na jeho nejbližším zasedání 

 

Termín kontroly: 17.02.2020 

 

Zodpovídá: 

 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

Hlasování 

 
21. Prezentace IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 386/12/19 
 

- bere na vědomí informaci o přípravách na IX. zimní olympiádu dětí a mládeže ČR 2020 formou 

prezentace 

 

Termín kontroly: 27.04.2020 
 

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

 

Hlasování 

 
22. Program obnovy venkova - změny v dotovaných akcích obcí Krásný Les, Dolní Nivy,  

Vysoká Pec, Poustka a Kyselka 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 387/12/19 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b20.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b21.html


Usnesení ze 20. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 16.12.2019 

16.12.2019  Strana 16 (celkem 54) 

 

- schvaluje 

- změnu účelu a charakteru dotace poskytnuté obci Krásný Les na akci „II. etapa opravy vodní nádrže  

v Krásném Lese“ na účel „Opravy podkladních vrstev vozovky vč. odvodnění a terénních úprav v obci  

a stavba srubového altánu na dětském hřišti“ a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. KK01864/2019 

- změnu účelu a charakteru dotace poskytnuté obce Dolní Nivy na akci „Rekonstrukce místní komunikace 

Horní Nivy“ na účel „Oprava místní komunikace Horní Nivy, Dolní Nivy a Boučí“ a uzavření dodatku  

č. 1 ke smlouvě ev. č. KK02266/2019 

- změnu rozsahu dotované akce obce Vysoká Pec „Pěší stezka, přístřešky a mobiliář Vysoká Pec“, nový 

účel „Pěší stezka Vysoká Pec“ a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. KK01963/2019 

- změnu rozsahu a charakteru dotované akce obce Poustka  „Obec Poustka – POV 2019“ a uzavření 

dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. KK01539/2019 

- změnu rozsahu dotované akce obce Kyselka „Oprava elektroinstalace a výměna oken v budově ZŠ 

Kyselka“ a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. KK01846/2019 

 

- pověřuje Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem dodatku č. 1 k Veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí dotace ev. č. KK01864/2019, KK02266/2019, KK01963/2019, KK01539/2019  

a KK01846/2019 

 

Termín kontroly: 27.04.2020 
 

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

 

Hlasování 

 
23. Projekt „Metropolitní oblasti“ – příprava a realizace projektu kofinancovaného z programu 

ÉTA Technologické agentury ČR 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 388/12/19 
 

- schvaluje zapojení Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o., do projektu „Metropolitní oblasti“  

v roli interního garanta 

 

- schvaluje zapojení Karlovarského kraje do projektu „Metropolitní oblasti“ v roli externího aplikačního 

garanta 

 

Termín kontroly: 15.06.2020 
 

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

organizace 

 

Hlasování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b22.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b23.html
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24. Schválení informace o výsledku realizace projektů:  

„II/198 Modernizace silnice Bochov – Kozlov“ 

„II/198 Modernizace silnice Horní Kramolín“ 

„II/198 Modernizace silnice Kojšovice – Toužim“ 

„III/212 17 Modernizace silnice Františkovy Lázně - Třebeň, úsek 1“ 

„III/212 17 Modernizace silnice Františkovy Lázně - Třebeň, úsek 3“ 

„III/220 6 Modernizace silnice - průtah Děpoltovice“ 

„III/220 4 Modernizace silnice - průtah Odeř“ 

„III/221 36 + III/220 4 Modernizace silnice Hroznětín – Odeř“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 389/12/19 
 

- schvaluje v předloženém znění Informaci o výsledku realizace projektů: 

„II/198 Modernizace silnice Bochov – Kozlov“ 

„II/198 Modernizace silnice Horní Kramolín“ 

„II/198 Modernizace silnice Kojšovice – Toužim“ 

„III/212 17 Modernizace silnice Františkovy Lázně - Třebeň, úsek 1“ 

„III/212 17 Modernizace silnice Františkovy Lázně - Třebeň, úsek 3“ 

„III/220 6 Modernizace silnice - průtah Děpoltovice“ 

„III/220 4 Modernizace silnice - průtah Odeř“ 

„III/221 36 + III/220 4 Modernizace silnice Hroznětín – Odeř“ 

 

Termín kontroly: 15.06.2020 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
25. Schválení informace o výsledku realizace projektů:  

„III/220 6 Modernizace silnice Fojtov - Děpoltovice“ 

„III/220 6 Modernizace silnice - průtah Fojtov“ 

„II/205 + II/226 Modernizace křižovatky Záhořice“ 

„II/193 a II/205 Modernizace křižovatky Žlutice“ 

„III/212 17 Modernizace silnice Františkovy Lázně - Třebeň, úsek 2“ 

„III/212 17 Modernizace silnice Hartoušov“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 390/12/19 
 

- schvaluje v předloženém znění Informaci o výsledku realizace projektů: 

 

„III/220 6 Modernizace silnice Fojtov - Děpoltovice“ 

„III/220 6 Modernizace silnice - průtah Fojtov“ 

„II/205 + II/226 Modernizace křižovatky Záhořice“ 

„II/193 a II/205 Modernizace křižovatky Žlutice“ 

„III/212 17 Modernizace silnice Františkovy Lázně - Třebeň, úsek 2“ 

„III/212 17 Modernizace silnice Hartoušov“ 
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Termín kontroly: 15.06.2020 
 

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

příspěvková organizace 

 

Hlasování 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 391/12/19 
 

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

 

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

 

Hlasování 

 
27. Schválení závazného finančního příslibu projektu „Energetická úspora Domova pro seniory 

"Spáleniště" v Chebu“, původní název projektu „Zateplení obvodového pláště budovy a střechy, 

částečná výměna oken objektu Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková 

organizace" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 392/12/19 
 

- schvaluje 

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

„Energetická úspora Domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu“ ve výši max. 25.000.000 Kč,  

tzn. 59,62 % celkových uznatelných nákladů projektu  

b) vlastní spolufinancování projektu „Energetická úspora Domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu“  

ve výši max. 9.887.248 Kč, tzn. 66,33 % celkových uznatelných výdajů projektu a výdajů nad rámec 

dotace ve výši max. 10.094.752 Kč  

c) pověření Mgr. Petra Kubise, náměstka hejtmanky Karlovarského kraje, podpisem žádosti o poskytnutí 

podpory a dalších potřebných dokumentů spojených s podáním žádosti o podporu projektu „Energetická 

úspora Domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu“ podávané na základě vyhlášené 121. výzvy 

Ministerstva životního prostředí v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020“ 

podporované z Fondu soudržnosti 

 

Termín kontroly: 27.04.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

Hlasování 

 
28. Dodatek č. 16 ke zřizovací listině Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková 

organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 393/12/19 
 

- schvaluje dodatek č. 16 ke zřizovací listině Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková 

organizace, s účinností dnem jeho schválení Zastupitelstvem Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b24_b25.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b26.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b27.html
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- vydává dodatek č. 16 ke zřizovací listině Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková 

organizace, s účinností dnem jeho schválení Zastupitelstvem Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky, Mgr. Petra Kubise, podpisem dodatku č. 16 ke zřizovací listině Domov 

pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace 

 

Termín kontroly: 17.02.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
29. Dodatek č. 22 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním 

postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace   

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 394/12/19 
 

- schvaluje dodatek č. 22 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“  

v Hazlově, příspěvková organizace, dle návrhu 

 

- vydává dodatek č. 22 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“  

v Hazlově, příspěvková organizace, dle návrhu 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky, Mgr. Petra Kubise, podpisem dodatku č. 22 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková 

organizace 

 

Termín kontroly: 17.02.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

Hlasování 

 
30. Poskytnutí zápůjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji  

v roce 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 395/12/19 
 

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

v Karlovarském kraji v roce 2020 pro organizaci Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., IČO 27989364, 

která se týká nedodržení termínu stanoveného pro podávání žádostí 

 

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

v Karlovarském kraji v roce 2020 pro organizaci Světlo Kadaň z.s., IČO 65650701, která se týká 

nedodržení termínu stanoveného pro podávání žádostí 

 

- schvaluje poskytnutí zápůjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji  

v roce 2020 v celkové výši 32.999.800 Kč, dle přílohy 

 

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

záležitostí podpisem smluv o poskytnutí zápůjčky z Fondu na udržení provozu sociálních služeb  

v Karlovarském kraji v roce 2020 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b28_b29.html
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Termín kontroly: 17.02.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

Hlasování 

 
31. Aktualizace kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 396/12/19 
 

- schvaluje výjimku z prováděcí části Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském 

kraji na období 2018 - 2020 pro nízkoprahová denní centra týkající se stanovení sociálních služeb  

s rozvojovým potenciálem a  výjimku z ustanovení Čl. III odst. 4 Pravidel pro zařazení sociálních služeb 

do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období 2019 - 2020 pro nízkoprahová denní centra  

v okrese Sokolov týkající se překročení maximálního rozsahu kapacity nízkoprahových denních center, 

který může být zařazen do kategorie A sítě sociálních služeb dle přílohy č. 2 Akčního plánu rozvoje 

sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2020 

 

- schvaluje zařazení sociálních služeb do kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji  

pro rok 2020 a vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle návrhu 

 

- schvaluje aktualizaci kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji (změny v síti sociálních 

služeb) pro rok 2020 a vydání dodatků k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu 

dle návrhu 

 

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

záležitostí podpisem pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a dodatků k pověření 

k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu 

 

Termín kontroly: 17.02.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

Hlasování 

 
32. 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 397/12/19 
 

- 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 pana Martina Hurajčíka, náměstka hejtmanky, 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 náměstkovi hejtmanky pro oblast sociálních věcí, bezpečnosti a vnitřních záležitostí  

k podpisu a zajistit veškeré úkony ze smlouvy vyplývající 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b30.html
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Termín kontroly: 27.04.2020 
 

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

a cestovního ruchu 

 

Hlasování 

 
33. Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace z Programu na obnovu a využití kulturních památek, 

památkově chráněných objektů a movitých věcí v roce 2019 panu Jaroslavu Gabrielovi na projekt 

„Stráž nad Ohří, areál uměleckého mlýna č. p. 1 - oprava kamenných zdí kašny turbíny a zdí 

objektu nad klenutým sklepem, vyčištění suterénu od nánosů a stabilizace mlecích stolic  

a šrotovníku“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 398/12/19 
 

- schvaluje změnu účelu dotace poskytnuté z Programu na obnovu a využití kulturních památek, 

památkově chráněných objektů a movitých věcí v roce 2019 panu Jaroslavu Gabrielovi na obnovu objektu 

Stráž nad Ohří, areál uměleckého mlýna, č. p. 1, změnu účelu dotace u subjektu Jaroslav Gabriel, Stráž 

nad Ohří, areál uměleckého mlýna, č. p. 1, a to z původního účelu „oprava kamenných zdí kašny turbíny  

a zdí objektu nad klenutým sklepem, vyčištění suterénu od nánosů a stabilizace mlecích stolic  

a šrotovníku“ na nový účel s názvem "oprava kamenných zdí kašny turbíny a zdí objektu nad klenutým 

sklepem, vyčištění suterénu od nánosů a stabilizace mlecích stolic a šrotovníku, kompletní oprava původní 

prádelny a WC a oprava podlahy mlýna, včetně nákupu prken, oprava omítek a malby kuchyně" 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje ev. č. KK01123/2019, dle návrhu č. 2 

 

- pověřuje pana Martina Hurajčíka, náměstka hejtmanky, podpisem dodatku č. 1 

 

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

s plněním usnesení 

 

Termín kontroly: 17.02.2020 
 

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

a cestovního ruchu 

 

Hlasování 

 
34. Změna ZŘIZOVACÍ LISTINY Muzea Cheb, příspěvkové organizace Karlovarského kraje 

- souhlas s předáním muzejní sbírky mistrovských hudebních nástrojů k vlastnímu hospodářskému 

využití, změna přílohy č. 1 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 399/12/19 
 

- schvaluje s účinností od 1. 1. 2020 dodatek č. 12 Zřizovací listiny Muzea Cheb, příspěvkové organizace 

Karlovarského kraje, spočívající v předání sbírky hudebních nástrojů do správy Muzea Cheb, příspěvkové 

organizace Karlovarského kraje a ve zřízení nové pobočky Muzea Cheb, příspěvkové organizace 

Karlovarského kraje – odloučené pracoviště na radnici města Luby 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit dodatek č. 12 zřizovací 

listiny k podpisu 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b32.html
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Termín kontroly: 27.04.2020 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
35. Změna přílohy č. 1 ZŘIZOVACÍ LISTINY Muzea Sokolov, příspěvkové organizace 

Karlovarského kraje - Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 400/12/19 
 

- souhlasí schválit s účinností od 1. 1. 2020 dodatek č. 12 Zřizovací listiny Muzea Sokolov, příspěvkové 

organizaci Karlovarského kraje, spočívající ve výmazu nemovitostí, které byly darovány a dále navýšení 

nemovitostí v rámci vlastní výstavby organizace 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit dodatek č. 12 Zřizovací 

listiny k podpisu 

 

Termín kontroly: 27.04.2020 
 

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

a cestovního ruchu 

 

Hlasování 

 
36. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu kraje od obce Velichov na opravu čerpadla u cisterny 

pro JSDH obce (JPO V) 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 401/12/19 
 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 70.000 Kč  

obci Velichov na opravu čerpadla u cisterny pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce 

 

Termín kontroly: 17.02.2020 
 

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

 

Hlasování 

 
37. Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

pro obec Kyselka a město Jáchymov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 402/12/19 
 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje obci Kyselka ev. č. KK01584/2019, kterým bude prodloužen termín pro vyčerpání peněžních 

prostředků dotace do 30. 6. 2020 a termín pro předložení závěrečného finančního vypořádání dotace  

do 30. 9. 2020 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky, Mgr. Petra Kubise, podpisem Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ev. č. KK01584/2019 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b34_b35.html
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- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje městu Jáchymov ev. č. KK01580/2019, kterým bude prodloužen termín pro vyčerpání peněžních 

prostředků dotace do 30. 6. 2020 a termín pro předložení závěrečného finančního vypořádání dotace  

do 30. 9. 2020 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky, Mgr. Petra Kubise, podpisem Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ev. č. KK01580/2019 

 

Termín kontroly: 17.02.2020 
 

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

 

Hlasování 

 
38. Rámcová smlouva o financování nekrytých závazků Regionální rady regionu soudržnosti 

Severozápad 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 403/12/19 
 

- bere na vědomí návrh rámcové smlouvy o financování nekrytých závazků Regionální rady regionu 

soudržnosti Severozápad 

 

- schvaluje návrh smlouvy o financování nekrytých závazků Regionální rady regionu soudržnosti 

Severozápad dle poměru 1/2 Karlovarský kraj, 1/2 Ústecký kraj 

 

- ukládá informovat smluvní partnery o schválené variantě návrhy smlouvy 

 

- ukládá uzavřít rámcovou smlouvu o financování nekrytých závazků Regionální rady regionu 

soudržnosti Severozápad dle poměru 1/2 Karlovarský kraj, 1/2 Ústecký kraj 

 

Termín kontroly: 27.04.2020 
 

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

Hlasování 

 
39. Poskytnutí individuální dotace společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., na projekt „Zásobení 

pitnou vodou a odkanalizování lokality Boučí a Dolní Nivy – 1. ETAPA“  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 404/12/19 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti Sokolovská 

vodárenská s.r.o., IČO 26348675, na projekt „Zásobení pitnou vodou a odkanalizování lokality Boučí  

a Dolní Nivy – 1. ETAPA“  v roce 2019 ve výši 5.000.000 Kč včetně DPH 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace se společností Sokolovská 

vodárenská s.r.o., IČO 26348675, na projekt „Zásobení pitnou vodou a odkanalizování lokality Boučí  

a Dolní Nivy – 1. ETAPA“  v roce 2019 ve výši 5.000.000 Kč včetně DPH dle přílohy č. 2 

 

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

zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace  

se společností Sokolovská vodárenská s.r.o., IČO 26348675, na projekt „Zásobení pitnou vodou  

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b37.html
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a odkanalizování lokality Boučí a Dolní Nivy – 1. ETAPA“ 

 

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit schválenou dotaci na internetových stránkách 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 15.06.2020 
 

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

 

Hlasování 

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

výstavby přívodního vodovodního řadu pro místní část obce Krajková – Anenská Ves 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 405/12/19 
 

- schvaluje změnu č. 56 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci navrhovaného 

způsobu zásobení pitnou vodou místní části obce Krajková - Anenská Ves 

 

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

 

Hlasování 

 
41. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 406/12/19 
 

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

 

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

 

Termín kontroly: 17.02.2020 
 

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

 

Hlasování 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 407/12/19 
 

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

 

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

 

Hlasování 
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43. Projekt "Změna klimatu a ochrana životního prostředí v evropském kontextu" Obchodní 

akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 

Karlovy Vary, příspěvková organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 408/12/19 
 

- bere na vědomí jako žadatele o dotaci na projekt "Změna klimatu a ochrana životního prostředí  

v evropském kontextu" Obchodní akademii, vyšší odbornou školu cestovního ruchu a jazykovou školu  

s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

- bere na vědomí podání žádosti o dotaci na projekt "Změna klimatu a ochrana životního prostředí  

v evropském kontextu" 

 

- bere na vědomí předpokládané výdaje projektu "Změna klimatu a ochrana životního prostředí  

v evropském kontextu" ve výši 510.000 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: 27.04.2020 
 

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

 

 
44. Projekt „Podpora kvality a úspěšnosti vzdělávání II“ Střední školy stravování a služeb  

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 409/12/19 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Podpora kvality a úspěšnosti vzdělávání II“ Střední školu 

stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Podpora kvality a úspěšnosti vzdělávání II“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Podpora kvality a úspěšnosti vzdělávání II“ ve výši  

1.215.638 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: 27.04.2020 
 

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

 

Hlasování 

 
45. Zájmové vzdělávání v Základní škole a mateřské škole při zdravotnických zařízeních  

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 410/12/19 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b43_b44.html
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- schvaluje s účinností od 1. ledna 2020 zrušení školní družiny, jejíž činnost vykonává Základní škola  

a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

- schvaluje s účinností od 1. ledna 2020 zřízení školního klubu, jehož činnost bude vykonávat Základní 

škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

- vydává dodatek č. 21 zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy při zdravotnických zařízeních 

Karlovy Vary, příspěvková organizace, dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly vyplývající  

z tohoto usnesení 

 

- ukládá ředitelce Základní školy a mateřské školy při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, 

příspěvková organizace, požádat o zápis změny v obchodním rejstříku 

 

Termín kontroly: 27.04.2020 
 

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

 

Hlasování 

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

od 1. ledna 2019 do 31. října 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 411/12/19 
 

- 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. října 2019 

 

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

 

Hlasování 

 
47. Zpráva o personálním stavu a činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Karlovy Vary, 

příspěvková organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 412/12/19 
 

- bere na vědomí zprávu o personálním stavu a činnosti Pedagogicko-psychologické poradny  

Karlovy Vary, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy 

 

- ukládá Radě Karlovarského kraje informovat Zastupitelstvo Karlovarského kraje o  výsledku 

veřejnosprávní kontroly a o výsledku kontroly hospodaření za období  od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2019 

 

Termín kontroly: 17.02.2020 

 

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

 

Hlasování 

 
 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b45.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b46.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b47.html
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48. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. – aktuální  informace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 413/12/19 
 

- bere na vědomí vyhlášení nového výběrového řízení na ředitele Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i. 

 

- bere na vědomí podání projektu "Outdoorová pohybová aktivita jako součást lázeňské léčby" Institutu 

lázeňství a balneologie, v.v.i., do Programu Technologické agentury České republiky - ZÉTA 

 

- bere na vědomí podání projektu "Terapeutická lázeňská krajina jako nástroj pro zkvalitnění života" 

Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., do Programu Technologické agentury České republiky - ÉTA 

 

- schvaluje roli Karlovarského kraje jako aplikačního garanta bez finanční účasti projektu "Terapeutická 

lázeňská krajina jako nástroj pro zkvalitnění života" 

 

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

a cestovního ruchu 

 

Hlasování 

 
49. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření Lesů 

České republiky, s.p., do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k.ú. Pernink, Oldřichov  

u Nejdku, Žlutice, Potůčky, Studánka u Aše, Hranice u Aše, Krásná, Sokolov, Boučí, Stará, Pstruží 

u Merklína, Nejdek, Krásný Les, Chodovská Huť, Háje u Chebu, Jankovice, Valtéřov u Kraslic, 

Sněžná, Čirá, Loučná v Krušných horách, Nová Ves u Kraslic a Lipová u Chebu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 414/12/19 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 397/11 o výměře 149 m2, 397/12 o výměře 10 m2, 397/13  

o výměře 41 m2, 397/14 o výměře 145 m2, 397/15 o výměře 155 m2, 587/2 o výměře 3 m2, 565/3  

o výměře 7 m2 v k.ú. a obci Pernink, pozemků p.p.č. 342/2 o výměře 63 m2, 754/3 o výměře 23 m2, 

441/39 o výměře 160 m2, 441/48 o výměře 434 m2, 314/3 o výměře 704 m2, 206/3 o výměře 3330 m2, 

206/4 o výměře 83 m2, 206/5 o výměře 61 m2 v k.ú. Oldřichov u Nejdku a obci Nejdek, pozemků  

p.p.č. 1144/6 o výměře 84 m2, 1144/2 o výměře 368 m2, 1144/3 o výměře 344 m2 v k.ú. a obci Žlutice, 

pozemků p.p.č. 343/6 o výměře 12 m2, 343/7 o výměře 10 m2, 343/8 o výměře 292 m2  v k.ú. a obci 

Potůčky, pozemků p.p.č. 45/10 o výměře 16 m2, 306/2 o výměře 188 m2, 222/3 o výměře 3463 m2, 254/2 

o výměře 105 m2, 616/7 o výměře 97 m2 v k.ú. Studánka u Aše o obci Hranice, pozemku p.p.č. 4030/25  

o výměře 42 m2 v k.ú. Hranice u Aše a obci Hranice, pozemků p.p.č. 813/7 o výměře 10 m2, 1770/2  

o výměře 577 m2 v k.ú. a obci Krásná, pozemku p.č. 4021/257 o výměře 27 m2 v k.ú. a obci Sokolov, 

pozemků p.p.č. 2089/7 o výměře 99 m2, 2089/8 o výměře 59 m2 v k.ú. Boučí a obci Dolní Nivy, pozemků 

p.p.č. 679/5 o výměře 182 m2, 679/3 o výměře 346 m2 v k.ú. Stará a obci Jindřichovice, pozemků  

p.p.č. 194/7 o výměře 4703 m2, 205/11 o výměře 541 m2, 547/2 o výměře 5 m2, 207/3 o výměře 24 m2, 

207/4 o výměře 10 m2, 211/2 o výměře 4 m2, 415/9 o výměře 218 m2, 415/10 o výměře 48 m2, 170/2 

o výměře 167 m2 v k.ú. Pstruží u Merklína a obci Merklín, pozemků p.p.č. 2383/7 o výměře 42 m2, 

2383/8 o výměře 4 m2, 2383/9 o výměře 25 m2 v k.ú. a obci Nejdek, pozemků 974/3 o výměře 10 m2, 

976/4 o výměře 1 m2, 1057/3 o výměře 4 m2 v k.ú. a obci Krásný Les, pozemku p.p.č. 1293/3 o výměře 

289 m2 v k.ú. Chodovská Huť a obci Tři Sekery, pozemku p.p.č. 672/9 o výměře 353 m2 v k.ú. Háje  

u Chebu a obci Cheb, části pozemku p.p.č. 685, která byla oddělena geometrickým plánem č. 72-63/2016 

z původního pozemku p.p.č. 685 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 685/3 o výměře 

325 m2 v k.ú. Jankovice a obci Teplá, pozemku p.p.č. 369/3 o výměře 314 m2 v k.ú. Valtéřov u Kraslic  

a obci Kraslice, pozemku p.p.č. 1154/5 o výměře 918 m2 v k.ú. Sněžná a obci Kraslice, pozemku  

p.p.č. 430/12 o výměře 662 m2 v k.ú. Čirá a obci Kraslice, pozemku p.p.č. 679/3 o výměře 2398 m2  

v k.ú. Loučná v Krušných horách a obci Jindřichovice, pozemku p.p.č. 431/7 o výměře 364 m2  

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b48.html
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v k.ú. Nová Ves u Kraslic a obci Stříbrná a pozemků p.p.č. 378/8 o výměře 349 m2, 379/8 o výměře 2 m2 

v k.ú. Lipová u Chebu a obci Lipová, a to formou smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí  

z vlastnictví České republiky a z práva hospodařit pro Lesy České republiky, s.p., se sídlem Hradec 

Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08, IČO 42196451 (jako Lesy ČR  

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

kraje, příspěvkovou organizací (jako Karlovarský kraj na straně druhé), a tím převádí předmětnou 

nemovitou věc z vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření Lesů České republiky, s.p.,  

do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

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

k uzavření předmětné smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí z vlastnictví České republiky  

a z práva hospodařit pro Lesy České republiky, s.p. 

 

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

předmětné smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí z vlastnictví České republiky a z práva 

hospodařit pro Lesy České republiky, s.p. 

 

- 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: 15.06.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
50. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví města Hroznětín do vlastnictví Karlovarského 

kraje – pozemky p.p.č. 331/5 v k.ú. Hroznětín a p.p.č. 192/10 v k.ú. Bystřice u Hroznětína 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 415/12/19 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 331/5 o výměře 284 m2 v k.ú. a obci Hroznětín  

a p.p.č. 192/10 o výměře 850 m2 v k.ú. Bystřice u Hroznětína a obci Hroznětín, a to formou darovací 

smlouvy mezi městem Hroznětín, se sídlem Krušnohorské náměstí 1, PSČ 362 33 Hroznětín,  

IČO 00254592 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

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

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

 

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

k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

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

předmětné darovací smlouvy 

 

 

Termín kontroly: 15.06.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 



Usnesení ze 20. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 16.12.2019 

16.12.2019  Strana 29 (celkem 54) 

51. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Habartov 

- pozemky v k.ú. Habartov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 416/12/19 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 262/17 o výměře 20 m2,  262/18 o výměře 10 m2, 262/19  

o výměře 2 m2, 262/22 o výměře 114 m2, 262/23 o výměře 119 m2, 660/90 o výměře 102 m2, 660/91  

o výměře 235 m2 a 660/92 o výměře 249 m2 v k.ú. a obci Habartov, konkrétnímu zájemci městu Habartov, 

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 Habartov,  

se sídlem nám. Přátelství 112, Habartov, PSČ 357 09, IČO 00259314 (jako obdarovaný na straně druhé), 

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

 

- 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: 14.09.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
52. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce  

Velká Hleďsebe - pozemky v k.ú. Velká Hleďsebe a Klimentov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 417/12/19 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 602/37 o výměře 293 m2, 602/38 o výměře 350 m2 a části 

pozemku p.p.č. 602/8, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1174-7/2019 z původního pozemku 

p.p.č. 602/8 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 602/36 o výměře 4 m2 v k.ú. a obci 

Velká Hleďsebe a pozemků p.p.č. 617/6 o výměře 3 m2, 617/7 o výměře 1 m2 a 617/8 o výměře 9 m2  

v k.ú. Klimentov a obci Velká Hleďsebe konkrétnímu zájemci obci Velká Hleďsebe, 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 Velká Hleďsebe, se sídlem Plzeňská 32, 

PSČ 353 01 Velká Hleďsebe, IČO 00572756 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné 

nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Velká Hleďsebe 

 

- 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: 15.06.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 
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53. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Vintířov 

- pozemek p.č. 2480/34 v k.ú. Dolní Chodov, pozemky p.č. 90/2, 97/6, 97/7, 441/3 v k.ú. Vintířov  

u Sokolova a pozemek p.č. 333/2 v k.ú. Stará Chodovská 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 418/12/19 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 2480/34 o výměře 2729 m2 v k.ú. Dolní Chodov a obci 

Chodov, pozemků p.č. 90/2 o výměře 10 m2,  97/6 o výměře 173 m2, 97/7 o výměře 1 m2, 441/3 o výměře 

130 m2 v k.ú. Vintířov u Sokolova a obci Vintířov a pozemku p.č. 333/2 o výměře 29 m2  

v k.ú. Stará Chodovská a obci Chodov konkrétnímu zájemci obci Vintířov, 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 Vintířov, se sídlem Vintířov č. 62, Vintířov, 

PSČ 357 44, IČO 00259641 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci  

z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Vintířov 

 

- 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: 14.09.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
54. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 2463/7, 2463/8, 2463/9, 2463/10, 2463/11 a 1907/4  

v k.ú. Podhradí u Aše z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Podhradí a bezúplatné 

nabytí pozemku p.p.č. 2463/6 v k.ú. Podhradí u Aše z majetku obce Podhradí do majetku 

Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 419/12/19 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 2463/7 o výměře 16 m2, 2463/8 o výměře 35 m2, 2463/9  

o výměře 11 m2, 2463/10 o výměře 12 m2, 2463/11 o výměře 8 m2 a 1907/4 o výměře 48 m2  

v k.ú. Podhradí u Aše a obci Podhradí konkrétnímu zájemci obci Podhradí, 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 Podhradí, se sídlem Podhradí 55, PSČ 352 01 

Aš 1, IČO 00572683 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci  

z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Podhradí 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 2463/6 o výměře 86 m2 v k.ú. Podhradí u Aše a obci 

Podhradí formou darovací smlouvy mezi obcí Podhradí, se sídlem Podhradí 55, PSČ 352 01 Aš 1,  

IČO 00572683 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

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

a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví obce Podhradí 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 
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Termín kontroly: 15.06.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
55. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 3872/3, 3872/4 a 3872/6 v k.ú. Hranice u Aše z majetku 

Karlovarského kraje do majetku města Hranice a bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 1991/3 a 1991/4 

v k.ú. Hranice u Aše z majetku města Hranice do majetku Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 420/12/19 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 3872/3 o výměře 42 m2, 3872/4 o výměře 1270 m2  

a 3872/6 o výměře 402 m2 v k.ú. Hranice u Aše a obci Hranice konkrétnímu zájemci městu Hranice,  

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 Hranice, 

 se sídlem U Pošty 182, PSČ 351 24 Hranice u Aše, IČO 00253961 (jako obdarovaný na straně druhé),  

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

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 1991/3 o výměře 39 m2 a 1991/4 o výměře 43 m2  

v k.ú. Hranice u Aše a obci Hranice formou darovací smlouvy mezi městem Hranice, se sídlem  

U Pošty 182, PSČ 351 24 Hranice u Aše, IČO 00253961 (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 Hranice  

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: 15.06.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
56. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Teleč a Kozlov z majetku Karlovarského kraje do majetku 

města Bochov a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bochov a Teleč z majetku města Bochov  

do majetku Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 421/12/19 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 361/2 o výměře 765 m2 a 361/3 o výměře 235 m2  

v k.ú. Teleč a obci Bochov a pozemky p.p.č. 922/9 o výměře 6 m2, 922/10 o výměře 30 m2, 922/11  

o výměře 10 m2, 922/12 o výměře 27 m2, 932/10 o výměře 106 m2, 932/11 o výměře 15 m2 a 932/12  

o výměře 71 m2 v k.ú. Kozlov a obci Bochov konkrétnímu zájemci městu Bochov, 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 Bochov, se sídlem Náměstí Míru 1, 

PSČ 364 71 Bochov, IČO 00254444 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné 
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nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Bochov 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 4174/2 o výměře 491 m2 v k.ú. a obci Bochov a pozemků 

p.p.č. 366/13 o výměře 143 m2 a 366/14 o výměře 273 m2 v k.ú. Teleč a obci Bochov formou darovací 

smlouvy mezi městem Bochov, se sídlem Náměstí Míru 1, PSČ 364 71 Bochov, IČO 00254444 (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 Bochov 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: 27.04.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

Hlasování 

 
57. Prodej části pozemku p.č. st. 31/2 v k.ú. Dolní Dvory, obec Cheb, do majetku fyzické osoby 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 422/12/19 
 

- schvaluje prodej části pozemku p. č. st. 31/2 v k.ú. Dolní Dvory, obec Cheb, o výměře 1.364 m2,  

která byla oddělena geometrickým plánem č. 256-2591/2019 a označena novým parcelním číslem  

jako pozemek p.č. 386, konkrétnímu zájemci, a to formou kupní smlouvy uzavřené mezi Karlovarským 

krajem, IČO 70891168, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary (jako prodávající na straně jedné) 

a panem Radkem Makarem, trvale bytem xxxxx xxxxxxx xx, xxxxxx, xxx xx xxxxxxx (jako kupující  

na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené na základě 

znaleckého posudku č. 4.742, tj. ve výši 480.000 Kč bez DPH + 21 % DPH 100.800 Kč, celkem  

580.800 Kč vč. DPH, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje  

do majetku fyzické osoby pana Radka Makara 

 

- 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 

 

Termín kontroly: 15.06.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
58. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – část pozemku 

p.p.č. 1247 v k.ú. Horní Žandov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 423/12/19 
 

- schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 1247, která byla oddělena geometrickým plánem č. 201-63/2019  

z původního pozemku p.p.č. 1247 a označena jako pozemek p.p.č. 1247/2 o výměře 58 m2  

v k.ú. Horní Žandov a obci Dolní Žandov konkrétnímu zájemci, a to formou kupní smlouvy  

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b49_50_51_52_53_54_55_56.html
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mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, 

příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a Ing. Janem Novotným, bytem xxxxx xxxxxx 

xx, xxx xxx xx xxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena 

dohodou ve výši 5.220 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje  

do vlastnictví Ing. Jana Novotného 

 

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

 k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

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

k podpisu předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 15.06.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
59. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob – části 

pozemku p.p.č. 44/1 v k.ú. Dolní Dvory 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 424/12/19 
 

- schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 44/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 252-318/2018 

z původního pozemku p.p.č. 44/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 44/6 o výměře 

201 m2 v k.ú. Dolní Dvory konkrétnímu zájemci, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary. IČO 70891168 (jako prodávající na straně jedné),  

a panem Karlem Spalem, bytem xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx x xxxxx xxxxx (jako kupující na straně 

druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 351/4/4/2019  

ze dne 21. 4. 2019 ve výši 50.250 Kč + 2.500 Kč za vyhotovení geometrického plánu, tj. celkem  

52.750 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana 

Karla Spala 

 

- schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 44/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 252-318/2018 

z původního pozemku p.p.č. 44/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 44/7 o výměře 

474 m2 v k.ú. Dolní Dvory konkrétnímu zájemci, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako prodávající na straně jedné)  

a panem Romanem Heplem, bytem xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx (jako kupující na straně 

druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 351/4/4/2019  

ze dne 21. 4. 2019 ve výši 118.500 Kč + 2.500 Kč za vyhotovení geometrického plánu, tj. celkem  

121.000 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví 

pana Romana Hepla 

 

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

ze dne 25.05.2015, podpisem předmětných kupních smluv 

 

Termín kontroly: 27.04.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 
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60. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob – pozemky 

p.p.č. 19/11 a p.p.č. 19/12 v k.ú. Dolní Dvory 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 425/12/19 
 

- schvaluje prodej pozemku p.p.č. 19/12, zahrada o výměře 121 m2 v k.ú. Dolní Dvory konkrétnímu 

zájemci, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88,  

360 06  Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako prodávající na straně jedné) a panem Zdeňkem Matouškem, 

bytem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx a panem Manfredem Hüttlem, bytem xxxxxxxxx xxxxxxx, 

xxx xx xxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši ceny v místě a čase 

obvyklé stanovené na základě znaleckého posudku č. 4.741 ve výši 25.000 Kč bez DPH + 21 % DPH 

5.250 Kč, tj. celkovou kupní cenu ve výši 30.250 Kč vč. DPH, a tím převádí předmětnou nemovitou věc  

z vlastnictví Karlovarského kraje do podílového spoluvlastnictví pana Zdeňka Matouška a pana Manfreda 

Hüttla 

 

- schvaluje prodej pozemku p.p.č. 19/11, zahrada o výměře 361 m2 v k.ú. Dolní Dvory konkrétnímu 

zájemci, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88,  

360 06  Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako prodávající na straně jedné) a panem Milanem Grospičem, 

bytem x xxxxx xxx, xxx xx xxxx x xxxxx xxxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní 

cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 4.741 ze dne 28. 9. 2019 ve výši 110.000 Kč, a tím 

převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Milana Grospiče 

 

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

ze dne 25.05.2015, podpisem předmětných kupních smluv 

 

Termín kontroly: 27.04.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
61. Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti T.G., a.s. 

- soubor nemovitých věcí tvořících bývalý hraniční přechod v Kraslicích - Hraničné 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 426/12/19 
 

- schvaluje prodej následujícího souboru nemovitých věcí tvořících bývalý hraniční přechod v Kraslicích 

- Hraničné: 

- pozemek st.p.č. 363, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1105 m2, jehož součástí je stavba č.p. 2, 

stavba pro administrativu 

- pozemek st.p.č. 364, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 112 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, 

jiná stavba 

- pozemek st.p.č 365, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 84 m2, (na pozemku st.p.č. 365 stojí stavba  

bez čp/če, garáž v majetku jiného vlastníka (LV č. 1557), která je součástí práva stavby (LV č. 1577) 

- pozemek st.p.č. 366, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, 

stavba technického vybavení 

- pozemek p.p.č. 2430/2, ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 10731 m2 

- pozemek p.p.č. 2430/5, ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 2833 m2 

- pozemek p.p.č. 2430/6, ostatní plocha (silnice) o výměře 2184 m2 

- pozemek p.p.č. 2430/7, ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 3756 m2 

- pozemek p.p.č. 2430/28, ostatní plocha (zeleň) o výměře 69 m2 

- pozemek p.p.č. 2430/29, ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 56 m2 

- pozemek p.p.č. 2430/30, ostatní plocha (zeleň) o výměře 162 m2 

- pozemek p.p.č. 2430/31, ostatní plocha (zeleň) o výměře 33 m2 

- pozemek p.p.č. 2430/32, ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 29 m2 
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- pozemek p.p.č. 2430/33, ostatní plocha (zeleň) o výměře 60 m2 

- pozemek p.p.č. 2430/36, ostatní plocha (zeleň) o výměře 76 m2 

- pozemek p.p.č. 2430/37, ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 369 m2 

- pozemek p.p.č. 2430/38, ostatní plocha (zeleň) o výměře 230 m2 

- pozemek p.p.č. 2430/40, ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 1149 m2 

- pozemek p.p.č. 2800, ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 36 m2 

vše v k.ú. Hraničná,  

 

konkrétnímu zájemci, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 

360 06  Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako prodávající na straně jedné) a společností T.G., a.s., se sídlem 

K Cihelnám 699/35a, Černice, 326 00  Plzeň, IČO 45349088 (jako kupující na straně druhé),  

za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 2235-42/19 ze dne 05.06.2019 

ve výši 6.980.000 Kč + 10.900 Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 1.000 Kč za správní poplatek  

do katastru nemovitostí, tj. celkovou kupní cenu ve výši 6.991.900 Kč, a tím převádí předmětné nemovité 

věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti T.G., a.s. 

 

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

ze dne 25.05.2015, podpisem předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 27.04.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
62. Prodej pozemku p.č. st. 7/2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., v k.ú. Dolní Dvory, obec Cheb, 

do majetku fyzické osoby 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 427/12/19 
 

- schvaluje prodej pozemku p.č. st. 7/2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., v k.ú. Dolní Dvory,  

obec Cheb, konkrétnímu zájemci, a to formou kupní smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem,  

IČO 70891168, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary (jako prodávající na straně jedné)  

a panem Petrem Desortem, trvale bytem xxxxxxxxx x, xxx xx xxxx (jako kupující na straně druhé),  

za dohodnutou kupní cenu ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené na základě znaleckého posudku 

č. 3541-80/2019, tj. ve výši 1.033.650 Kč s tím, že kupující se současně s úhradou kupní ceny zaváže 

uhradit ostatní náklady vzniklé v souvislosti se zpracováním znaleckého posudku ve výši 6.050 Kč  

vč. DPH, tj. 1.039.700 Kč celkem, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského 

kraje do majetku fyzické osoby pana Petra Desorta 

 

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

ze dne 25.05.2015 podpisem kupní smlouvy dle návrhu 

 

Termín kontroly: 15.06.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
63. Prodej pozemku p.p.č. 450/24 v k.ú. Krapice z majetku Karlovarského kraje do majetku 

fyzických osob, úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 443/17 v k.ú. Krapice z majetku fyzické osoby 

do majetku Karlovarského kraje a úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 26/11 v k.ú. Krapice  

z majetku fyzických osob do majetku Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 428/12/19 
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- schvaluje prodej pozemku p.p.č. 450/24 o výměře 55 m2 v k.ú. Krapice a obci Františkovy Lázně 

konkrétním zájemcům, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou 

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

a panem Jiřím Novotným, trvale bytem xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx a paní Karlou 

Haškovou, trvale bytem xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx (jako kupující na straně druhé),  

za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 389-45/2019 ze dne 28.08.2019 

ve výši 6.930 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje  

do podílového spoluvlastnictví pana Jiřího Novotného a paní Karly Haškové, každý s podílem o velikosti 

1/2 nemovité věci 

 

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 443/17, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 195-3/2019 z původního pozemku p.p.č. 443/17 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

p.p.č. 443/26 o výměře 15 m2 v k.ú. Krapice a obci Františkovy Lázně formou kupní smlouvy mezi panem 

Jiřím Novotným, trvale bytem xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx (jako prodávající  

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

kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla 

stanovena znaleckým posudkem č. 391-47/2019 ze dne 28.08.2019 ve výši 1.890 Kč, a tím převádí 

předmětnou nemovitou věc z vlastnictví pana Jiřího Novotného do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 26/11, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 195-3/2019 z původního pozemku p.p.č. 26/11 a označena novým parcelním číslem jako pozemek  

p.p.č. 26/13 o výměře 11 m2 v k.ú. Krapice a obci Františkovy Lázně, formou kupní smlouvy mezi panem 

Jiřím Novotným, trvale bytem xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx a paní Karlou Haškovou, trvale bytem  

xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským 

krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací  

(jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem  

č. 390-46/2019 ze dne 28.08.2019 ve výši 1.386 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc  

ze společného spoluvlastnictví pana Jiřího Novotného a paní Karly Haškové, každý s podílem o velikosti 

1/2 nemovité věci, do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

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

k uzavření předmětných kupních smluv 

 

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

předmětných kupních smluv 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

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

– pozemky p.p.č. 1915/6, 1918/2 a 3876/6 v k.ú. Hranice u Aše 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 429/12/19 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.p.č. 1915/6 o výměře 31 m2, 1918/2 o výměře 142 m2 a 3876/6  

o výměře 19 m2 v k.ú. Hranice u Aše a obci Hranice, a to formou kupní smlouvy mezi panem Vladimírem 

Kocourkem, bytem xxxxx xxx, xxx xxx xx xxxxxxx (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským 

krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 

(jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem  

č. 368-24/2019 ze dne 29.05.2019 ve výši 18.240 Kč, a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví 

pana Vladimíra Kocourka do vlastnictví Karlovarského kraje 
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- 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 

 

Termín kontroly: 15.06.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 

65. Úplatné nabytí pozemků p.č. 554/97, 554/98, 568/2, 568/3 a 597/29 v k.ú. Vintířov u Sokolova  

z majetku společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., do majetku Karlovarského kraje  

a prodej pozemku p.č. 579/3 v k.ú. Vintířov u Sokolova z majetku Karlovarského kraje do majetku 

společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 430/12/19 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 554/97 o výměře 144 m2, 554/98 o výměře 84 m2, 568/2  

o výměře 266 m2, 568/3 o výměře 4 m2 a 597/29 o výměře 99 m2 v k.ú. Vintířov u Sokolova a obci 

Vintířov, a to formou kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti mezi společností Sokolovská uhelná, 

právní nástupce, a.s., se sídlem Staré náměstí 69, Sokolov, PSČ 356 01, IČO 26348349 (jako prodávající  

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

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující a povinný na straně druhé), za dohodnutou 

kupní cenu, která byla stanovena dohodou ve výši 55.640,40 Kč, a tím převádí předmětné nemovité věci  

z vlastnictví společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- schvaluje prodej pozemku p.č. 579/3 o výměře 232 m2 v k.ú. Vintířov u Sokolova a obci Vintířov 

konkrétnímu zájemci společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., 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 Sokolovská uhelná, právní 

nástupce, a.s., se sídlem Staré náměstí 69, Sokolov, PSČ 356 01, IČO 26348349 (jako kupující na straně 

druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena dohodou ve výši 21.622,40 Kč, a tím převádí 

předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti Sokolovská 

uhelná, právní nástupce, a.s. 

 

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

k uzavření předmětných kupních smluv 

 

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

předmětných kupních 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: 14.09.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

Hlasování 

 
66. Schválení souhlasného prohlášení o vydržení vlastnického práva pozemku v majetku 

Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1053/13 v k.ú. Háje u Chebu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 431/12/19 
 

- schvaluje uzavření souhlasného prohlášení o vydržení vlastnického práva k části pozemku  

p.p.č. 1053/13 v k.ú. Háje u Chebu, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1343-79/2019  

z původního pozemku p.p.č. 1053/13 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1053/16  

o výměře 53 m2, mezi Karlovarským krajem a panem Michalem Maršounem, bytem  

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xx xxxx a paní Simonou Maršounovou Bednářovou, bytem  

xxxxxx  xxxxxx, xxx xxx xx xxxx, a to formou souhlasného prohlášení o vydržení vlastnického práva 

 

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

25.05.2015, podpisem předmětného souhlasného prohlášení o vydržení vlastnického práva 

 

Termín kontroly: 27.04.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

Hlasování 

 
67. Souhlas se zrušením předkupního práva statutárního města Karlovy Vary k objektům školských 

zařízení na základě uzavřených kupních smluv a smluv o zřízení předkupního práva v roce 2009 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 432/12/19 
 

- souhlasí se zrušením předkupního práva k nemovitým věcem   

- pozemku p.č. 88, jehož součástí je stavba s č.p. 159 

- pozemku p.č. 89/2, 

vše v k.ú. Drahovice, obec Karlovy Vary, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu  

pro Karlovarský kraj, Katastrálního pracoviště Karlovy Vary, na LV č. 660, na základě dohody o zrušení 

předkupního práva uzavřené mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, 

IČO 70891168 (jako povinným z předkupního práva) a statutárním městem Karlovy Vary, se sídlem 

Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary, IČO 00254657 (jako oprávněným z předkupního práva),  

dle návrhu 

 

- souhlasí se zrušením předkupního práva k nemovitým věcem: 

- pozemku parc. č. 2739, jehož součástí je stavba s č.p. 1312 

- pozemku parc. č. 2738 

- pozemku parc. č. 2740 

- pozemku parc. č. 2745  

vše v k.ú. a obci Karlovy Vary, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský 

kraj, Katastrálního pracoviště Karlovy Vary, na LV č. 6392, na základě dohody o zrušení  předkupního 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b57_58_59_60_61_62_63_64_65.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b66.html
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práva uzavřené mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary,  

IČO 70891168 (jako povinným z předkupního práva) a statutárním městem Karlovy Vary, se sídlem 

Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary, IČO 00254657 (jako oprávněným z předkupního práva),  

dle návrhu 

 

- souhlasí se zrušením předkupního práva k nemovitým věcem:   

- pozemku p.č. 1466, jehož součástí je stavba s č.p. 1122, 

vše v k.ú. a obci Karlovy Vary, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský 

kraj, Katastrálního pracoviště Karlovy Vary, na LV č. 3542, na základě dohody o zrušení předkupního 

práva uzavřené mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary,  

IČO 70891168 (jako povinným z předkupního práva) a statutárním městem Karlovy Vary, se sídlem 

Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary, IČO 00254657 (jako oprávněným z předkupního práva),  

dle návrhu 

 

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

25.05.2015, podpisem předmětných dohod o zrušení předkupního práva 

 

Termín kontroly: 15.06.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

Hlasování 

 
68. Dotační programy Karlovarského kraje - navrhované změny od roku 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 433/12/19 
 

- schvaluje zrušení: 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu oprav a stavebních 

úprav místních komunikací, schváleného usnesením zastupitelstva kraje č. ZK 371/09/17  

ze dne 7. 9. 2017 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – "Program obnovy venkova", 

schváleného usnesením zastupitelstva kraje č. ZK 369/12/18 ze dne 13. 12. 2018 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – "Program rozvoje 

konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – Inovační vouchery", schváleného usnesením 

zastupitelstva kraje č. ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 2017 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu volnočasových 

aktivit dětí a mládeže, schváleného usnesením zastupitelstva kraje č. ZK 369/12/18  

ze dne 13. 12. 2018 

 

- schvaluje  

       – Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – "Program  

             rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje" 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – "Program  obnovy venkova" 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – „Smart Akcelerátor 2.0 – 

Asistenční vouchery Karlovarského kraje“ 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu prevence proti suchu, 

zadržení vody v krajině a péče o zeleň  

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na vybavení pobytových 

sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB – T2 

 

- schvaluje zmocnění Rady Karlovarského kraje k vyhlášení dotačního programu včetně pravidel  

v intencích čl. I. až X. dotačních programů: 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – "Program rozvoje 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b67.html
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konkurenceschopnosti Karlovarského kraje" 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – "Program obnovy venkova" 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – "Smart Akcelerátor 2.0 

– Asistenční vouchery Karlovarského kraje" 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu prevence proti suchu, 

zadržení vody v krajině a péče o zeleň  

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na vybavení pobytových 

sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB – T2 

 

- schvaluje pověření uvolněného člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, 

projektového řízení a informatiky podpisem zveřejnění vyhlášení programu včetně pravidel v intencích  

čl. I. až X.: 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – "Program rozvoje 

konkurenceschopnosti Karlovarského kraje" 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – "Program  obnovy venkova" 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – „Smart Akcelerátor 2.0  

– Asistenční vouchery Karlovarského kraje“ 

 

- schvaluje pověření uvolněného člena oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky podpisem 

zveřejnění vyhlášení programu včetně pravidel v intencích čl. I. až X.: 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu prevence proti suchu, 

zadržení vody v krajině a péče o zeleň 

 

- schvaluje pověření náměstka hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí, bezpečnosti  

a vnitřních záležitostí podpisem zveřejnění vyhlášení programu včetně pravidel v intencích čl. I. až X.: 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na vybavení pobytových 

sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB – T2 

 

Termín kontroly: 27.04.2020 
 

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

Hlasování 

 
69. Nové znění smluv o spolupráci na zajištění pohotovostních služeb a dalších činností  

mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a Zdravotnickou záchrannou 

službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 434/12/19 
 

- bere na vědomí žádost Oblastní stomatologické komory Karlovarského kraje o úpravu víkendové 

ordinační doby zubních pohotovostí v okresech Karlovarského kraje sjednocením ordinační doby  

pro všechny okresy totožně 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o spolupráci na zajištění pohotovostních služeb a dalších 

činností mezi Karlovarským krajem a společností Karlovarská krajská nemocnice a.s., se sídlem 

Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary, s účinností od 1. 1. 2020 dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o spolupráci na zajištění pohotovostních služeb a dalších 

činností mezi Karlovarským krajem a Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, 

příspěvkovou organizací, se sídlem Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary, s účinností od 1. 1. 2020 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b68.html
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- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví, podpisem výše 

uvedených veřejnoprávních smluv o spolupráci na zajištění pohotovostních služeb 

 

Termín kontroly: 27.04.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

Hlasování 

 
70. Vymezení nových vybraných oddělení pro vyplácení náborových příspěvků pro zaměstnance 

nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje a změna podmínek  

k jejich poskytování s účinností od 01.01.2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 435/12/19 
 

- schvaluje vymezení vybraných oddělení nemocnic pro poskytování náborových příspěvků s účinností  

od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020: 

 

Nemocnice Karlovy Vary:  

 kardiologie  

 TRN  (plicní) 

 interna  

 

Nemocnice Cheb: 

 interna  

 chirurgie  

 

Nemocnice Sokolov: 

 interna  

 pediatrie  

 radiologie  

 

Nemocnice Ostrov: 

 NIP, ARO, OVP (násl. intenziv. péče, anestez. a resuscit., odlehč. ventil. péče  

 psychiatrie 

 

- schvaluje změnu podmínek pro poskytování náborových příspěvků pro zaměstnance vybraných oddělení 

nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje a v této souvislosti i změnu 

vzorové smlouvy dle návrhu s účinností od 1. 1. 2020 

 

Termín kontroly: 27.04.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

Hlasování 

 
71. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace na podporu specializačního vzdělávání k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře MUDr. Jana Nemčeka - převod práv a povinností ze smlouvy  

z NEMOS AMBULANCE s.r.o., na NEMOS SOKOLOV s.r.o. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 436/12/19 
 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b69.html
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- schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace na podporu specializačního vzdělávání k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti  

a dorost v Karlovarském kraji mezi Karlovarským krajem, NEMOS AMBULANCE s.r.o.,  

NEMOS SOKOLOV s.r.o., a účastníkem vzdělávání MUDr. Janem Nemčekem, dle návrhu 

 

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

uvedeného dodatku č. 2 

 

Termín kontroly: 27.04.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

Hlasování 

 
72. Informace o vyplacených náborových příspěvcích v oblasti zdravotnictví  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 437/12/19 
 

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

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

 

Termín kontroly: 27.04.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

Hlasování 

 
73. Služba obecného hospodářského zájmu: Karlovarská krajská nemocnice a.s. – rok 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 438/12/19 
 

- bere na vědomí předběžnou kalkulaci Vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného 

hospodářského zájmu (dále také jen „SOHZ“) předloženou společností Karlovarská krajská nemocnice 

a.s., na rok 2020, dle návrhu 

 

- pověřuje obchodní společnost Karlovarská krajská nemocnice a.s., se sídlem Bezručova 1190/19,  

360 01 Karlovy Vary, IČO 26365804, provozující nemocnici Karlovy Vary a Cheb, poskytováním níže 

uvedených zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím 

Komise 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 

unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům 

pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu: 

 

1. Zdravotní služby poskytované v rámci infekčního oddělení nemocnice Karlovy Vary 

2. Zdravotní služby poskytované v rámci plicního oddělení nemocnice (TRN) Karlovy Vary 

3. Zdravotní služby poskytované v rámci kožního oddělení nemocnice Karlovy Vary 

4. Zdravotní služby poskytované v rámci interního  oddělení nemocnice Cheb, 

a to v rozsahu bližší specifikace těchto zdravotních služeb, která je obsažena v příloze č. 1 smlouvy  

o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, na dobu od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020  

a pro území Karlovarského kraje, zejména pak pro území správních obvodů těchto obcí s rozšířenou 

působností: Karlovy Vary, Ostrov, Cheb, Aš, Mariánské Lázně 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b71.html
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- stanovuje výši předběžné vyrovnávací platby pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., na rok 2020  

ve výši 70.384.475 Kč (z toho pro nemocnici Karlovy Vary ve výši 41.384.475 Kč a pro nemocnici Cheb 

ve výši 29.000.000 Kč) 

 

- schvaluje smlouvu o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu  

s obchodní společností Karlovarská krajská nemocnice a.s., se sídlem Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy 

Vary, IČO 26365804, pro rok 2020 dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem smlouvy o poskytování 

zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu s obchodní společností Karlovarská 

krajská nemocnice a.s., se sídlem Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary, IČO 26365804, pro rok 2020 

 

- zmocňuje Radu Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 

Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, schválit mimořádné rozpočtové opatření na změnu 

schváleného rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2020, a to na přesun finančních prostředků ve výši 

50.000.000 Kč z neinvestiční rezervy Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje, určené  

na dofinancování sociálních a zdravotních služeb, do rozpočtu neinvestičních výdajů Odboru zdravotnictví 

Krajského úřadu Karlovarského kraje na závazek veřejné služby nemocnic 

 

Termín kontroly: 27.04.2020 
 

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

Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
74. Služba obecného hospodářského zájmu: NEMOS PLUS s.r.o. – rok 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 439/12/19 
 

- bere na vědomí předběžnou kalkulaci Vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného 

hospodářského zájmu (dále také jen „SOHZ“) předloženou společností NEMOS PLUS s.r.o., na rok 2020, 

dle návrhu 

 

- pověřuje obchodní společnost NEMOS PLUS s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nově Město,  

110 00 Praha 1, IČO 47714913, provozující nemocnici Ostrov s místem poskytování zdravotních služeb  

U Nemocnice 1161, 363 01 Ostrov, poskytováním níže uvedených zdravotních služeb jako služeb 

obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011  

o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací 

platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 

hospodářského zájmu: 

     - Zdravotní služby poskytované v rámci oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče 

nemocnice Ostrov, 

a to v rozsahu bližší specifikace těchto zdravotních služeb, která je obsažena v příloze č. 1 smlouvy  

o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, na dobu od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019  

a pro území Karlovarského kraje, zejména pak pro území správních obvodů těchto obcí s rozšířenou 

působností: Karlovy Vary, Ostrov 

 

- stanovuje výši předběžné vyrovnávací platby pro NEMOS PLUS s.r.o., na rok 2020, ve výši  

5.036.595 Kč 

 

- schvaluje smlouvu o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu  

s obchodní společností NEMOS PLUS s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nově Město, 110 00 Praha 1, 

IČO 47714913, pro rok 2020 dle návrhu 
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- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem smlouvy o poskytování 

zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu s obchodní společností  

NEMOS PLUS s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nově Město, 110 00 Praha 1, IČO 47714913,  

pro rok 2020 

 

Termín kontroly: 27.04.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Barbora Vaculíková, jednatelka NEMOS PLUS s. r. o. 

Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
75. Služba obecného hospodářského zájmu: NEMOS SOKOLOV s.r.o. – rok 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 440/12/19 
 

- bere na vědomí předběžnou kalkulaci Vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného 

hospodářského zájmu (dále také jen „SOHZ“) předloženou společností NEMOS SOKOLOV s.r.o.,  

na rok 2020, dle návrhu 

 

- pověřuje obchodní společnost NEMOS SOKOLOV s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 

110 00 Praha 1, IČO 24747246, provozující nemocnici Sokolov s místem poskytování zdravotních služeb 

Slovenská 545, 356 01 Sokolov, poskytováním níže uvedených zdravotních služeb jako služeb obecného 

hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití 

čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby 

za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 

hospodářského zájmu: 

1. Zdravotní služby poskytované v rámci očního oddělení nemocnice Sokolov 

2. Zdravotní služby poskytované v rámci oddělení toxikologie a soudního lékařství nemocnice 

Sokolov,  

a to v rozsahu bližší specifikace těchto zdravotních služeb, která je obsažena v příloze č. 1 smlouvy  

o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, na dobu od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019  

a pro území Karlovarského kraje, zejména pak pro území správních obvodů těchto obcí s rozšířenou 

působností: Sokolov, Kraslice 

 

- stanovuje výši předběžné vyrovnávací platby pro NEMOS SOKOLOV s.r.o., na rok 2020 ve výši 

24.578.930 Kč 

 

- schvaluje smlouvu o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu  

s obchodní společností NEMOS SOKOLOV s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město,  

110 00 Praha 1, IČO 24747246, pro rok 2020 dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem smlouvy o poskytování 

zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu s obchodní společností  

NEMOS SOKOLOV s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 24747246, 

pro rok 2020 

 

Termín kontroly: 27.04.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Barbora Vaculíková, jednatelka NEMOS Sokolov s. r. o. 

Ing. Jan Bureš, člen rady 
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76. Schválení předběžné výše vyrovnávací platby na rok 2020 služeb obecného hospodářského 

zájmu společnosti Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o., na zajištění pohotovostních služeb 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 441/12/19 
 

- bere na vědomí předběžnou kalkulaci vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného 

hospodářského zájmu (dále také jen „SOHZ“) na zajištění pohotovostních služeb předloženou společností 

Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o., na rok 2020 dle návrhu 

 

- schvaluje výši předběžné vyrovnávací platby pro rok 2020 pro obchodní společnost Nemocnice 

Mariánské Lázně s.r.o., se sídlem U Nemocnice 91/3, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně, IČO 26376709, 

a to v celkové částce 3.200.000 Kč, která je účelově vázána takto:   

- částka 2.000.000 Kč je určena na SOHZ za lékařskou pohotovostní službu v oboru všeobecné praktické 

lékařství a bude Karlovarským krajem vyplacena v termínu do 15. 3. 2020 

- částka 1.200.000 Kč je určena na SOZH za lékařskou pohotovostní službu v oboru chirurgie a bude 

vyplacena po obdržení finančních prostředků od Plzeňského kraje, nejpozději do 30. 6. 2020 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

Hlasování 

 
77. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem (kromě 

Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace) 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 442/12/19 
 

- schvaluje s účinností od 1. 1. 2020 změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných 

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

organizace), spočívající ve zrušení Přílohy č. 2 zřizovací listiny ze dne 1. 4. 2018 a jejím nahrazením 

Přílohou č. 2 - pravidla pro správu majetku kraje, včetně vydání příslušného dodatku, dle návrhu 

 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

Hlasování 

 
78. Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu 

nemocnice v Chebu - informace o ukončení smlouvy o dílo na realizaci stavby 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 443/12/19 
 

- bere na vědomí informaci o neuspokojivém stavu plnění smlouvy o dílo ev. č. KK 00015/2017  

ze dne 6. 1. 2017 ve znění dodatků č. 1 - 3 uzavřené mezi Karlovarským krajem a společností pod názvem 

"ESB-VCES Nemocnice Cheb", založené společníky Energie – stavební a báňská a.s., se sídlem 

Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno, IČO 45146802 a VCES a.s., se sídlem Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9, 

IČO 26746573, na základě společenské smlouvy ze dne 10. 6. 2016 

 

- bere na vědomí informaci o odstoupení od smlouvy o dílo ev. č. KK 00015/2017 ze dne 6. 1. 2017  

ve znění dodatků č. 1 - 3 uzavřené mezi Karlovarským krajem a společností pod názvem "ESB-VCES 

Nemocnice Cheb", založené společníky Energie – stavební a báňská a.s., se sídlem Vašíčkova 3081,  

272 04 Kladno, IČO 45146802 a VCES a.s., se sídlem Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9, IČO 26746573,  

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b73_b74_b75_b76.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b77.html
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na základě společenské smlouvy ze dne 10. 6. 2016, a to v souladu s článkem 17 odst. 17.1 smlouvy o dílo 

 

- bere na vědomí informaci o dokončení akce "Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu 

– Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu" dle projektu zapracovaného projektantem  

ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava, zakázkové číslo projektu A 43-14-P vyhlášením nového 

zadávacího řízení 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

Hlasování 

 
79. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje od města Loket  

na zajištění skalních sesuvů podél cyklostezky 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 444/12/19 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Loket,  

IČO 00259489, na zajištění skalních sesuvů na parcele číslo 993/50 v katastrálním území města Loket  

ve výši 200.000 Kč dle návrhu 

 

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

kraje pro město Loket, IČO 00259489, na zajištění skalních sesuvů na parcele číslo 993/50 v katastrálním 

území města Loket ve výši 200.000 Kč dle přílohy 

 

- pověřuje Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, 

projektového řízení a informatiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru regionálního rozvoje zveřejnit schválenou individuální dotaci na internetových stránkách 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 17.02.2020 
 

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

 

Hlasování 

 
80. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Aš  

na pořízení techniky (čtyřkolky) na údržbu stop pro běžecké lyžování 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání. 

 

 
81. Žádost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad o poskytnutí individuální dotace  

na „Ukončování ROP Severozápad 2020“  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 445/12/19 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad  

na „Ukončování ROP Severozápad 2020“  v celkové výši 267.000 Kč 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b78.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b79.html
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- pověřuje Ing. Josefa Janů, člena rady Karlovarského kraje, podpisem smlouvy o poskytnutí dotace 

 

Termín kontroly: 27.04.2020 
 

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

 

Hlasování 

 
82. Žádost statutárního města Karlovy Vary o výjimku z veřejnoprávní smlouvy  

ev. č. KK00697/2019 o poskytnutí individuální dotace na opravu kremační pece 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 446/12/19 
 

- schvaluje výjimku z čl. IV odst. 17 veřejnoprávní smlouvy ev. č. KK00697/2019, o poskytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje, uzavřené dne 4. 4. 2019 na opravu kremační pece v krematoriu Karlovy 

Vary z důvodu absence společenské nebezpečnosti 

 

Termín kontroly: 27.04.2020 
 

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

 

Hlasování 

 
83. Informace o jednání Platformy pro uhelné regiony procházející transformací a EK v Bruselu, 

informace o podepsaném Prohlášení na výročním politickém dialogu v Görlitz a informace  

o projektu Technické asistence 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 447/12/19 
 

- bere na vědomí informaci o jednání Platformy pro uhelné regiony procházející transformací  

a EK v Bruselu, návrh „Deklarace z Görlitz“ a informaci o projektu Technické asistence 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

Hlasování 

 
84. Poskytnutí mimořádných odměn členům Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 448/12/19 
 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Mgr. Jaroslavu Borkovi ve výši 6.000 Kč za splnění 

mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (20 veřejných zakázek)  

za období říjen 2018 až září 2019, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Ing. Petru Bursíkovi ve výši 600 Kč za splnění mimořádných 

úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (2 veřejné zakázky) za období říjen 2018 

až září 2019, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Bc. Pavlu Čekanovi ve výši 4.200 Kč za splnění mimořádných 

úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (14 veřejných zakázek) za období říjen 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b81.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b82.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b83.html
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2018 až září 2019, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Bc. Miloslavu Čermákovi ve výši 1.800 Kč za splnění 

mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (6 veřejných zakázek) 

za období říjen 2018 až září 2019, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Bohuslavě Hajské ve výši 4.500 Kč za splnění mimořádných 

úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (15 veřejných zakázek) za období říjen 

2018 až září 2019, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny JUDr. Martinu Havlovi ve výši 600 Kč za splnění 

mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (2 veřejné zakázky)  

za období říjen 2018 až září 2019, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Mgr. Bc. Heleně Hejnové ve výši 1.800 Kč za splnění 

mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (6 veřejných zakázek)  

za období říjen 2018 až září 2019, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Ing. Pavlu Hojdovi ve výši 1.800 Kč za splnění mimořádných 

úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (6 veřejných zakázek) za období říjen 2018 

až září 2019, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Haně Hozmanové ve výši 7.200 Kč za splnění mimořádných 

úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (24 veřejných zakázek) za období říjen 

2018 až září 2019, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Bc. Ivě Kalátové ve výši 1.500 Kč za splnění mimořádných 

úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (5 veřejných zakázek) za období říjen 2018 

až září 2019, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Ing. Eriku Klimešovi ve výši 10.200 Kč za splnění 

mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (34 veřejných zakázek)  

za období říjen 2018 až září 2019, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Mgr. Jiřímu Klsákovi ve výši 11.100 Kč za splnění 

mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (37 veřejných zakázek)  

za období říjen 2018 až září 2019, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Markétě Monsportové ve výši 300 Kč za splnění 

mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek  (1 veřejná zakázka)  

za období říjen 2018 až září 2019, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích  (krajské 

zařízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Ing. Petru Navrátilovi ve výši 2.700 Kč za splnění 

mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (9 veřejných zakázek)  
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za období říjen 2018 až září 2019, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Renatě Oulehlové ve výši 1.500 Kč za splnění mimořádných 

úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (5 veřejných zakázek) za období říjen 2018 

až září 2019, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Bc. Janu Pickovi ve výši 900 Kč za splnění mimořádných 

úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (3 veřejné zakázky) za období říjen 2018 

až září 2019, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Patriku Pizingerovi ve výši 600 Kč za splnění mimořádných 

úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (2 veřejné zakázky) za období říjen 2018 

až září 2019, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Luboši Pokornému ve výši 3.000 Kč za splnění mimořádných 

úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (10 veřejných zakázek) za období říjen 

2018 až září 2019, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny MUDr. Věře Procházkové ve výši 300 Kč za splnění 

mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (1 veřejná zakázka) 

za období říjen 2018 až září 2019, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny JUDr. Václavu Sloupovi ve výši 1.200 Kč za splnění 

mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (4 veřejné zakázky)  

za období říjen 2018 až září 2019, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Ing. Elišce Stránské ve výši 600 Kč za splnění mimořádných 

úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (2 veřejné zakázky) za období říjen 2018 

až září 2019, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Michalu Šťovíčkovi  ve výši 6.900 Kč za splnění 

mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (23 veřejných zakázek)  

za období říjen 2018 až září 2019, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Mgr. Petru Zahradníčkovi ve výši 900 Kč za splnění 

mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (3 veřejné zakázky)  

za období říjen 2018 až září 2019, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Mgr. Bc. Haně Žákové ve výši 600 Kč za splnění 

mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (2 veřejné zakázky)  

za období říjen 2018 až září 2019, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů 
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Zodpovídá: Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu 

 

Hlasování 

 
85. Národní investiční plán - souhrnný seznam strategických investic v Karlovarském kraji  

v hodnotě nad 50 mil. Kč - informace o aktualizaci projektů  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 449/12/19 
 

- bere na vědomí souhrnný seznam strategických investic v Karlovarském kraji v hodnotě nad 50 mil. Kč 

- informaci o aktualizaci projektů, informaci o Akčním plánu Strategie regionálního rozvoje 2021+  

a informaci o regionálně specifických opatřeních Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 15.06.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

Hlasování 

 
86. Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony – projekt č. 1 – podání žádosti 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 450/12/19 
 

- schvaluje podání žádosti o dotaci pro projekt „Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony  

– projekt č. 1“ podávaného do výzvy "Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony II"  

z Integrovaného regionálního operačního programu 

 

- pověřuje Martina Hurajčíka, náměstka hejtmanky Karlovarského kraje, podpisem žádosti o dotaci  

pro projekt „Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony – projekt č. 1“ podávaného do výzvy 

"Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony II" z Integrovaného regionálního operačního 

programu 

 

Termín kontroly: 17.02.2020 
 

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

 

 
87. Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony – projekt č. 2 – podání žádosti 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 451/12/19 
 

- schvaluje podání žádosti o dotaci pro projekt „Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony  

– projekt č. 2“ podávaného do výzvy "Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony II"  

z Integrovaného regionálního operačního programu 

 

- pověřuje Martina Hurajčíka, náměstka hejtmanky Karlovarského kraje, podpisem žádosti o dotaci  

pro projekt „Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony – projekt č. 2“ podávaného do výzvy 

"Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony II" z Integrovaného regionálního operačního 

programu 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b84.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b85.html
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Termín kontroly: 17.02.2020 
 

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

 

 
88. Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony – projekt č. 3 – podání žádosti 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 452/12/19 
 

- schvaluje podání žádosti o dotaci pro projekt „Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony  

– projekt č. 3“ podávaného do výzvy "Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony II"  

z Integrovaného regionálního operačního programu 

 

- pověřuje Martina Hurajčíka, náměstka hejtmanky Karlovarského kraje, podpisem žádosti o dotaci  

pro projekt „Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony – projekt č. 3“ podávaného do výzvy 

"Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony II" z Integrovaného regionálního operačního 

programu 

 

Termín kontroly: 17.02.2020 
 

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

 

 
89. Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony – projekt č. 4 – podání žádosti 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 453/12/19 
 

- schvaluje podání žádosti o dotaci pro projekt „Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony  

– projekt č. 4“ podávaného do výzvy "Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony II"  

z Integrovaného regionálního operačního programu 

 

- pověřuje Martina Hurajčíka, náměstka hejtmanky Karlovarského kraje, podpisem žádosti o dotaci  

pro projekt „Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony – projekt č. 4“ podávaného do výzvy 

"Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony II" z Integrovaného regionálního operačního 

programu 

 

Termín kontroly: 17.02.2020 
 

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

 

Hlasování 

 
90. Schválení Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě  o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje na revitalizaci opěrné stěny za Starou mincovnou - město Jáchymov  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 454/12/19 
 

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

na revitalizaci opěrné stěny za Starou mincovnou, evidenční číslo smlouvy KK0333/1 ze dne 24. 10. 2019 

dle přílohy č. 4. Dodatek č. 1  upravuje termíny poskytnutí dotace, čerpání dotace a předložení vyúčtování 

dotace, úplné znění Dodatku č. 1  je přílohou č. 4 tohoto materiálu. 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b86_87_88_89.html
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- pověřuje Martina Hurajčíka, náměstka hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast dopravy a silničního 

hospodářství, podpisem Dodatku č. 1 

 

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

o poskytnutí dotace náměstkovi hejtmanky pro oblast dopravy a silničního hospodářství k podpisu  

a zajistit veškeré úkony ze smluv vyplývající 

 

Termín kontroly: 17.02.2020 
 

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

a cestovního ruchu 

 

Hlasování 

 
91. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Oblastní charita Ostrov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 455/12/19 
 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci Oblastní charita 

Ostrov, se sídlem Lidická 1036, 363 01 Ostrov, IČO 49753185, ve výši 830.000 Kč na sociální službu 

domov pro seniory (ID 8296986), na pokrytí provozních a osobních nákladů 

 

- ukládá odboru sociálních věcí zveřejnit individuální dotaci na internetových stránkách Karlovarského 

kraje 

 

- ukládá odboru sociálních věcí odeslat žadateli sdělení o neschválení žádosti včetně důvodu neschválení 

 

Termín kontroly: 17.02.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

Hlasování 

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

- město Mariánské Lázně 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 456/12/19 
 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje, ev. č. KK03379/2019, mezi Karlovarským krajem a městem Mariánské Lázně (IČO 00254061),  

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: 17.02.2020 
 

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

 

Hlasování 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b90.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b91.html
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93. Další postup ve věci zřízení Konzervatoře Loket, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 457/12/19 
 

- bere na vědomí zprávu ve věci zřízení Konzervatoře Loket, příspěvková organizace, dle důvodové 

zprávy 

 

- souhlasí s navrženým postupem, jednáním o výjimce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

 

- ukládá Ing. Jaroslavu Bradáčovi, členu Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže  

a tělovýchovy, předložit Zastupitelstvu Karlovarského kraje informaci o výsledku jednání na Ministerstvu 

školství, mládeže a tělovýchovy 

 

Termín kontroly: 27.04.2020 
 

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

 

Hlasování 

 
94. Návrh na zvýšení závazku veřejné služby Údržby silnic Karlovarského kraje o 12.750.000 Kč 

(včetně DPH) pro rok 2019 z důvodu úhrady vzniklých nákladů souvisejících s intenzivním spadem 

sněhu v měsících leden až březen roku 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 458/12/19 
 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 451/2019 - přesun rozpočtových prostředků z Odboru finančního 

Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to z kapitálové rezervy na nepředvídané výdaje do rozpočtu 

neinvestičních výdajů Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v celkové částce ± 12.750.000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na navýšení závazku veřejné služby 

pro Údržbu silnic Karlovarského kraje, a.s., a to na úhradu vzniklých nákladů souvisejících s intenzivním 

spadem sněhu v průběhu ledna až března roku 2019, které měly za následek vyšší nároky na zimní údržbu. 

 

Termín kontroly: 17.02.2020 
 

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

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

Hlasování 

 
95. Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 459/12/19 
 

- stanovuje neuvolněným členům Zastupitelstva Karlovarského kraje za výkon funkce odměny za měsíc  

v následujících částkách: 

člen zastupitelstva bez dalších funkcí                   6.444 Kč 

člen výboru/komise/zvláštního orgánu       7.733 Kč 

předseda výboru/komise/zvláštního orgánu    9.021 Kč 

člen rady                15.465 Kč 

náměstek hejtmana                   45.365 Kč 

hejtman                51.552 Kč 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b93.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b94.html
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V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva Karlovarského kraje odměnu  

za měsíc jako souhrn odměn za tyto funkce ve výši jednotlivých odměn schválených zastupitelstvem.  

Do souhrnné odměny budou zahrnuty odměny za maximálně tři vykonávané různé funkce, a to funkce   

s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem. 

 

Odměna bude poskytována měsíčně ode dne složení slibu, nejdříve však s účinností nového znění nařízení 

vlády ČR č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, 

schváleného vládou na jednání dne 9. 12. 2019 a za splnění  podmínky uveřejnění nového znění tohoto 

nařízení vlády ve Sbírce zákonů. V případě změny vykonávané funkce nebo ve vykonávaných funkcích 

bude nová odměna vyplácena ve schválené výši ode dne,  kdy změna nastala, v souladu však  

s ustanovením věty první. 

 

Do doby účinnosti nového znění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků, schváleného vládou na jednání dne 9. 12. 2019, bude postupováno  

v souladu s usneseními č. ZK 361/12/18 a ZK 367/12/18 ze dne 13. 12. 2018 a usnesením č. ZK 365/11/19 

ze dne 11. 11. 2019. 

 

Zodpovídá: Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu 

 

Hlasování 

 
96. Podnět na prohlášení souboru historických hudebních nástrojů firmy Amati 

(dnes Amati Denak s.r.o.) v Kraslicích za kulturní památku 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 460/12/19 
 

- souhlasí a doporučuje Krajskému úřadu Karlovarského kraje zajistit zpracování a podání podnětu  

na Ministerstvo kultury České republiky k prohlášení souboru historických hudebních nástrojů firmy 

Amati Kraslice, dnes firmy Amati Denak s.r.o., za kulturní památku dle § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, v platném znění 

 

Termín kontroly: 17.02.2020 
 

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

a cestovního ruchu 

 

Hlasování 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová v. r. 

hejtmanka  

Karlovarského kraje 

 

 

 

 

 

 

 Martin Hurajčík v. r. 

náměstek hejtmanky 

Ing. Josef Janů v. r. 

ověřovatel 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast20/hl_20_12_b95.html
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