
Alokace přebytku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 - 1. část

Č.řád. Účel Částka (v Kč)
Požadavek 

odboru
1 2 3 4

1 dofinancování výdajů Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s. - závazek veřejné služby 20 000 000,00 ODSH

2 Krajská správa a údržba silnic, p.o. - oprava sesuvu svahu na sil. II/209 v k.ú. Údolí u Lokte 5 210 962,00 ODSH

3 doplatek PHM dle vyúčtování za rok 2021 (dopravní obslužnost autobusová) 11 335 000,00 ODSH

4 Krajská správa a údržba silnic, p.o. - most Šemnice 16 000 000,00 ODSH

5
zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí na rozšíření a prodloužení RWY 11/29 letiště Karlovy Vary - akci 

bude realizovat odbor investic
4 660 000,00 ODSH

6 investiční akce ZŠ Ostrov Rekonstrukce oken, zateplení a fasáda objektu včetně rekonstrukce terasy 20 000 000,00 OŠMT

7

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace - další etapa úprav v budově Komenského 759, 

Sokolov pro potřeby pobočky policejní školy (viz závěry z porady vedení konané dne 27.9.2021)  - akci bude 

realizovat odbor investic

3 000 000,00 OŠMT

8
na podporu okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání v roce 2022 - výzva č.j. MSMT-

3611/2021-2 - 10 % spoluúčast kraje na financování výzvy 
104 500,00 OŠMT

9
na podporu okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání v roce 2022 - výzva č.j. MSMT-

3611/2021-2 - deficit mezi požadavky právnických osob a alokací prostředků výzvy pro Karlovarský kraj 
830 977,00 OŠMT

10

investiční akce Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace - stavební úpravy v objektu ul. Bezručova v souvislosti s 

přesunem VOŠ z objektu ve Šmeralově ul. – studie bude k dispozici cca v polovině ledna 2022

1 750 000,00 OŠMT

11
dofinancování dotačního programu pro poskytování dotací na obnovu a využití kulturních památek, památkově 

hodnotných objektů a movitých věcí 
6 000 000,00 OKPPLCR

12 Post Bellum - vybudování regionální pobočky 250 000,00 OKPPLCR

13
záchranný archeologický výzkum - Muzeum Sokolov 150 tis. Kč, Muzeum Karlovy Vary 250 tis. Kč a Muzeum 

Cheb 250 tis. Kč
650 000,00 OKPPLCR

14 posílení odvětví cestovního ruchu a lázeňství po pandemii COVID-19 10 000 000,00 OKPPLCR

15 informační tabule v rámci Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří 863 000,00 OKPPLCR

16 informační tabule v rámci Great Spa Towns of Europe 942 000,00 OKPPLCR

17 dotace krematorium Doupovské Hradiště 5 200 000,00 ORR

18
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. - navýšení příspěvku na provoz z titulu rozšíření činností o zajištění 

aktivit vztahujících se k přípravě a realizaci Fondu pro spravedlivou transformaci
2 100 000,00 ORR

19 cyklostezka Ohře Dalovice - Šemnice, I. etapa Dalovice - Všeborovice - dopracování kompletní dokumentace 1 500 000,00 ORR

20 vklad do Karlovarské krajské nemocnice a.s. 10 000 000,00 OZDR

21 příprava zakázky na projekt interiéru Císařských lázní (studie) 360 000,00 OŘP

22 dofinancování dotačního programu na podporu provozování domácí hospicové péče 800 000,00 OZDR

23 CELKEM 121 556 439,00
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