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

Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 

 
 

 

USNESENÍ 
 

ze 14. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo  

dne 31.01.2022  v době od 9:00 do 17:41 hod. 

v Kulturním a společenském středisku Chodov, s.r.o.,  

náměstí ČSM 1022, 357 35 Chodov 

 

 
 

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

Omluveni: ………………………….  MUDr. Brdlík, pí Dostálová, JUDr. Chadim,  

                                                                                          p. Skuhravý, pí Vocelková, Ing. Vrba                                                                                   

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

úřadu, vedoucí jednotlivých odborů krajského 

úřadu 

Zapisovatelka:         ………………………….  pí Burešová 

  

 

          usnesení č.  

 

 
 Schválení účasti zastupitelů Ing. Jaroslavy Brožové Lampertové  

a Renaty Oulehlové na zasedání formou videokonference 

ZK 01/01/22 

A. Volba návrhové komise  

B. Volba ověřovatelů zápisu  

C. Schválení programu jednání  

   

1. Informace o očkování a aktuální epidemická situace ZK 02/01/22 

2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 31.01.2022 ZK 03/01/22 

3. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje ZK 04/01/22 

4. Zpráva Finančního výboru ZK 05/01/22 

5. Zpráva Kontrolního výboru ZK 06/01/22 

6. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZK 07/01/22 

7. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny ZK 08/01/22 

8. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj ZK 09/01/22 

9. Zpráva Výboru majetkového staženo 

10. Zpráva Výboru pro zdravotnictví ZK 10/01/22 

11. 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 11/01/22 

12. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2021 ZK 12/01/22 

13. Rozpočtová změna 

 

ZK 13/01/22 
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14. Alokace volných finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje 

za rok 2021 - 1. část 

ZK 14/01/22 

15. Schválení a vyhlášení dotačních programů financovaných z rozpočtu 

Karlovarského kraje pro rok 2022, IV. část (priorita 4) 

ZK 15/01/22 

16. Motivační příspěvek na podporu specializačního vzdělávání k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství – výjimky 

z pravidel, ukončení smluvního vztahu, nová smlouva 

ZK 16/01/22 

17. Změna výše vyrovnávací platby služby obecného hospodářského zájmu  

pro Nemocnici Mariánské Lázně s.r.o., na rok 2021 

ZK 17/01/22 

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

– rok 2022 – předběžná kalkulace 

ZK 18/01/22 

19. Služba obecného hospodářského zájmu: Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o.  

– rok 2022 – předběžná kalkulace 

ZK 19/01/22 

20. Služba obecného hospodářského zájmu: Nemocnice Sokolov s.r.o. – rok 2022  

– předběžná kalkulace 

ZK 20/01/22 

21. Služba obecného hospodářského zájmu: Nemocnice Ostrov s.r.o. – rok 2022  

– předběžná kalkulace 

ZK 21/01/22 

22. Schválení a vyhlášení dotačního programu financovaného z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu provozování domácí hospicové péče pro rok 2022 

ZK 22/01/22 

23. Dodatek č. 4 předpisu zastupitelstva kraje č. PZ 01/2010 "Jednací řád 

zastupitelstva kraje" 

ZK 23/01/22 

24. Projekt Karlovarského kraje „Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského 

kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje“, 

registrační číslo: CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0026188 – úprava financování 

ZK 24/01/22 

25. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským 

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

organizace) 

ZK 25/01/22 

26. Změna zřizovací listiny Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková 

organizace, v souvislosti s implementací Fondu pro spravedlivou transformaci 

ZK 26/01/22 

27. Dotační program „Smart Akcelerátor 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského 

kraje“ – schválení rozdělení dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

ZK 27/01/22 

28. Projekt „Vědeckotechnický park a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského 

kraje“ – ukončení projektu v souvislosti s nepřijetím dotace z Operačního 

programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Služby infrastruktury  

– Výzva VII 

ZK 28/01/22 

29. Projekt „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ – informace o projektu  

a navýšení závazného finančního příslibu fyzické realizace projektu 1. etapa část 1 

ZK 29/01/22 

30. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

pro společnost LK Slovan K. Vary z.s., na pořízení sněžné rolby na úpravu 

běžeckých tratí ve veřejném lyžařském areálu Jahodová louka a přilehlých 

turistických tras v Krušných horách     

ZK 30/01/22 

31. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji - žádost obce 

Velký Luh o prodloužení termínu realizace akce „Přípravné práce ’Společná stezka 

pro pěší a cyklisty Velký Luh-Plesná´“ a finančního vypořádání 

ZK 31/01/22 

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

od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 

ZK 32/01/22 

33. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje  

na rok 2021 – stav k 31. prosinci 2021 

ZK 33/01/22 

34. Změna zřizovací listiny Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace ZK 34/01/22 

35. Změna zřizovacích listin Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, 

příspěvková organizace, a Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace 

ZK 35/01/22 

36. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Západočeská univerzita  

v Plzni, Fakulta ekonomická 

 

 

 

ZK 36/01/22 
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37. Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková 

organizace Karlovarského kraje - souhlas s předáním sbírky obrazů do správy 

Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje,  

k vlastnímu hospodářskému využití 

ZK 37/01/22 

38. Dodatek č. 1 k Pravidlům pro poskytování zápůjčky na udržení provozu sociálních 

služeb v Karlovarském kraji v roce 2022 

ZK 38/01/22 

39. Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6 ZK 39/01/22 

40. Náborové příspěvky v oblasti zdravotnictví – souhrnná zpráva za rok 2021 ZK 40/01/22 

41. Koncepce rozvoje Krajského dětského domova pro děti do 3 let, příspěvkové 

organizace 

ZK 41/01/22 

42. Informace o nákupu CNG autobusů pro regionální dopravu v Karlovarském kraji bez usnesení 
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Schválení účasti zastupitelů Ing. Jaroslavy Brožové Lampertové a Renaty Oulehlové na zasedání 

formou videokonference 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. 01/01/22 

 

- schvaluje účast zastupitelů Ing. Jaroslavy Brožové Lampertové a paní Renaty Oulehlové na 14. jednání 

Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 31.01.2022 od 9:00 hod. formou videokonference, 

způsob diskuze a hlasování dle předloženého návrhu 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

Hlasování 

 

A. Volba návrhové komise 

 

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

 

- Bc. Pavla Čekana 

- Ing. Erika Klimeše 

- pí Markétu Monsportovou 
 

Hlasování 

 
B. Volba ověřovatelů zápisu 

 

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

 

- Bc. Jitku Pokornou 

- Mgr. Roberta Pisára 

 

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. 40) Náborové příspěvky v oblasti zdravotnictví – souhrnná zpráva za rok 2021 

 

bod č. 41) Koncepce rozvoje Krajského dětského domova pro děti do 3 let, příspěvkové organizace 

 

bod č. 42) Informace o nákupu CNG autobusů pro regionální dopravu v Karlovarském kraji 

 

 

Staženo z programu o: 

 

bod č. 9) Zpráva Výboru majetkového 

 

Hlasování 

 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_NK.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_VO.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_SCH.pdf
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1. Informace o očkování a aktuální epidemická situace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 02/01/22 
 

- bere na vědomí informaci o očkování a aktuální epidemické situaci 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 
Hlasování 

 
2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 31.01.2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 03/01/22 
 

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

k datu 31.01.2022 dle návrhu č. 1 

 

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

31.01.2022 dle návrhu č. 2 

 

- vyzývá Radu kraje a vedení školy, ve věci sporu mezi Gymnáziem Sokolov, zastoupeném ředitelem 

RNDr. Jiřím Widžem a Mgr. Danou Wittnerovou, k: 

Vyčíslení dosavadních nákladů školy spojených s vedením sporu ke dni 31. 1. 2022 a poskytnutí této 

informace zastupitelům. 

Vysvětlení situace ve věci nejasností s vyplácením mzdy a odvádění povinných odvodů. 

 

- V případě nevyužití nabízeného smíru 

K bezodkladnému návratu paní Mgr. Dany Wittnerové do pracovního procesu. 

K doplacení platu a jeho náležitostí výše jmenované ke dni návratu do pracovního procesu. 

 

- ukládá Radě Karlovarského kraje projednání možného smíru s Mgr. Wittnerovou k vyřešení 

pracovněprávního sporu mezi Mgr. Wittnerovou a Gymnáziem Sokolov 

 

Termín kontroly: 11.04.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

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

 
Hlasování 

 
3. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 04/01/22 
 

- bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 
Hlasování 

 
 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_b1.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_b2.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_b3.pdf
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4. Zpráva Finančního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 05/01/22 
 

- bere na vědomí Usnesení z 9. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného 

dne 19.01.2022 

 

Zodpovídá: Ing. Martin Kalina, předseda Finančního výboru 

 
Hlasování 

 
5. Zpráva Kontrolního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 06/01/22 
 

- bere na vědomí Usnesení z 10. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 

konaného dne 26.01.2022 

 

Zodpovídá: Martin Hurajčík, předseda Kontrolního výboru 

 
Hlasování 

 
6. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 07/01/22 
 

- bere na vědomí usnesení z 9. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost  

č. 65/01/22 – 73/01/22 

 

Zodpovídá: Mgr. Antonín Jalovec, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

 
Hlasování 

 
7. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 08/01/22 
 

- bere na vědomí zprávu Výboru pro národnostní menšiny z 24.01.2022 

 

- schvaluje Plán práce Výboru pro národnostní menšiny na rok 2022 

 

Zodpovídá: Markéta Monsportová, předsedkyně Výboru pro národnostní menšiny 

 
Hlasování 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_b4.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_b5.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_b6.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_b7.pdf
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8. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 09/01/22 
 

- bere na vědomí usnesení z 11. jednání Výboru pro regionální rozvoj 

 

- bere na vědomí usnesení ze 12. jednání Výboru pro regionální rozvoj 

 

- schvaluje harmonogram jednání Výboru pro regionální rozvoj na rok 2022 

 

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

 
Hlasování 

 
9. Zpráva Výboru majetkového 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání. 

 

 
10. Zpráva Výboru pro zdravotnictví  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 10/01/22 
 

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

ze dne 17.01.2022 

 

Zodpovídá: Mgr. Petr Kubis, předseda Výboru pro zdravotnictví 

 
Hlasování 

 
11. 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 11/01/22 
 

- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 1. 1. 2022 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_b8.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_b10.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_b11.pdf
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12. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2021 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 12/01/22 
 

- bere na vědomí Informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. 1 - 451/2021 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
13. Rozpočtová změna 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 13/01/22 
 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 11/2022 - zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši  

4.500.000 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů projektů EU Odboru řízení projektů Krajského úřadu 

Karlovarského kraje na financování přípravy akce Revitalizace Rašelinového pavilonu 

 

Termín kontroly: 11.04.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 
Hlasování 

 
14. Alokace volných finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 

- 1. část 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 14/01/22 
 

- schvaluje alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2021 - 1. část v souhrnné výši 121.556.439 Kč dle tabulky v příloze 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
15. Schválení a vyhlášení dotačních programů financovaných z rozpočtu Karlovarského kraje pro 

rok 2022, IV. část (priorita 4) 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 15/01/22 
 

- ruší  

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rozvoje cyklistické 

infrastruktury v Karlovarském kraji (schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením  

č. ZK 371/09/17) 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu budování a údržby 

lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji (schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 371/09/17) 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_b12.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_b13.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_b14.pdf
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- schvaluje  

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přípravy projektů 

opravy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů  

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu památek zapsaných 

na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu cyklistické 

infrastruktury v Karlovarském kraji  

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu budování a údržby 

lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji  

dle předloženého návrhu 

 

- vyhlašuje 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přípravy projektů 

opravy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu památek zapsaných 

na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu cyklistické 

infrastruktury v Karlovarském kraji 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu budování a údržby 

lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji 

 

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

a cestovního ruchu 

Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 
Hlasování 

 
16. Motivační příspěvek na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání 

lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství – výjimky z pravidel, ukončení smluvního vztahu, 

nová smlouva  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 16/01/22 
 

- schvaluje výjimky z čl. 1.12 odst. 7 podmínek pro poskytování motivačních příspěvků Karlovarským 

krajem určené pro podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře  

v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie dle návrhu  

na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního vzdělávání 

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

krajem, MUDr. Veronikou Chudou a akreditovaným zařízením MED.PRAKTIK s.r.o., IČO 08568219,  

ev. č. KK 00032/2021 

 

- schvaluje vypovězení smlouvy o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního 

vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství  

mezi Karlovarským krajem, MUDr. Veronikou Chudou a akreditovaným zařízením  

MED.PRAKTIK s.r.o., IČO 08568219, ev. č. KK 00032/2021, dle návrhu 

 

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

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

krajem, paní MUDr. Veronikou Chudou a akreditovaným zařízením PV-AMBULANCE s.r.o., se sídlem 

Cheb, Nerudova 2397/3, PSČ 350 02, IČO 29112877, dle návrhu 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_b15.pdf
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Termín kontroly: 20.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 
Hlasování 

 
17. Změna výše vyrovnávací platby služby obecného hospodářského zájmu pro Nemocnici 

Mariánské Lázně s.r.o., na rok 2021  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 17/01/22 
 

- bere na vědomí mimořádnou kalkulaci Vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného 

hospodářského zájmu předloženou společností Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. dne 22. 12. 2021  

na rok 2021 v souladu s čl. VI. odst. 7.  smlouvy o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného 

hospodářského zájmu společností Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o., provozující nemocnici  

Mariánské Lázně, dle návrhu 

 

- stanovuje v souladu s čl. VI. odst. 7. smlouvy o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného 

hospodářského zájmu společností Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o., provozující nemocnici Mariánské 

Lázně, uzavřené mezi Karlovarským krajem a Nemocnicí Mariánské Lázně s.r.o., ev. č. KK00618/2021, 

novou výši předběžné vyrovnávací platby pro Nemocnici Mariánské Lázně s.r.o., na rok 2021, a to ve výši 

3.192.984 Kč, (z čehož doplatek ve výši 840.000 Kč bude účelově poskytnut na zajištění lékařské 

pohotovostní služby – obor všeobecné praktické lékařství) 

 

- schvaluje dodatek č. 1 k smlouvě o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného 

hospodářského zájmu s obchodní společností Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o., se sídlem Mariánské 

Lázně, Úšovice, U Nemocnice 91/3, PSČ 353 01, IČO 26376709, pro rok 2021, dle návrhu 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 1/2022 - zapojení financování z vázaných finančních prostředků  

z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 ve výši 840.000 Kč do běžných výdajů rozpočtu 

Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určené na navýšení 

vyrovnávací platby služeb obecného hospodářského zájmu společnosti Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. 

 

Termín kontroly: 20.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 
Hlasování 

 
18. Služba obecného hospodářského zájmu: Karlovarská krajská nemocnice a.s. – rok 2022  

– předběžná kalkulace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 18/01/22 
 

- 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 2022, dle návrhu 

 

- pověřuje 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: 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_b16.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_b17.pdf
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1. Zdravotní služby poskytované v rámci interního oddělení nemocnice Karlovy Vary 

2. Zdravotní služby poskytované v rámci infekčního oddělení nemocnice Karlovy Vary 

3. Zdravotní služby poskytované v rámci TRN (plicního oddělení) nemocnice Karlovy Vary 

4. Zdravotní služby poskytované v rámci kožního oddělení nemocnice Karlovy Vary 

5. Zdravotní služby poskytované v rámci neurologického oddělení nemocnice Karlovy Vary 

6. Zdravotní služby poskytované v rámci interního oddělení nemocnice Cheb 

7. Zdravotní služby poskytované v rámci chirurgického + ORL 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 2022 do 31. prosince 2022  

a pro území Karlovarského kraje, zejména pak pro území správních obvodů těchto obcí s rozšířenou 

působností: Karlovy Vary, Ostrov, Cheb, Aš, Mariánské Lázně 

 

- stanovuje výši předběžné vyrovnávací platby pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., na rok 2022  

ve výši 74 000 000 Kč (z toho pro nemocnici Karlovy Vary ve výši 46 444 120 Kč a pro nemocnici Cheb 

ve výši 27 555 880 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 2022, dle návrhu 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 2/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 10.000.000 Kč  

v rámci rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje z kapitálových na běžné 

výdaje. Finanční prostředky jsou určené na vyrovnávací platbu služeb obecného hospodářského zájmu  

pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. 

 

Termín kontroly: 20.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 
Hlasování 

 
19. Služba obecného hospodářského zájmu: Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. – rok 2022  

– předběžná kalkulace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 19/01/22 
 

- bere na vědomí předběžnou kalkulaci Vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného 

hospodářského zájmu (dále také jen „SOHZ“) předloženou společností Nemocnice Mariánské  

Lázně s.r.o., na rok 2022, dle návrhu 

 

- pověřuje obchodní společnost Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o., se sídlem Mariánské Lázně, Úšovice, 

U Nemocnice 91/3, PSČ 353 01, IČO 26376709, provozující nemocnici Mariánské Lázně, 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 lékařské pohotovostní služby – obor všeobecné praktické 

lékařství v nemocnici Mariánské Lázně, na adrese Mariánské Lázně, Úšovice, U Nemocnice 91/3,  

PSČ 353 01,  

2. Zdravotní služby poskytované v rámci lékařské pohotovostní služby – obor chirurgie v nemocnici 

Mariánské Lázně, na adrese Mariánské Lázně, Úšovice, U Nemocnice 91/3, PSČ 353 01,  

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 2022 do 31. prosince 2022  

a pro území Karlovarského kraje, zejména pak pro území správních obvodů těchto obcí s rozšířenou 

působností: Mariánské Lázně a Tachov 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_b18.pdf
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- stanovuje výši předběžné vyrovnávací platby pro obchodní společnost Nemocnice Mariánské  

Lázně s.r.o., na rok 2022 ve výši 3 200 000 Kč, z čehož je částka v minimální výši 1 200 000 Kč účelově 

vázána pro zdravotní služby poskytované v rámci lékařské pohotovostní služby – obor chirurgie 

 

- schvaluje smlouvu o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu  

se společností Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o., se sídlem Mariánské Lázně, Úšovice,  

U Nemocnice 91/3, PSČ 353 01, IČO 26376709, pro rok 2022 dle návrhu 

 

Termín kontroly: 20.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 
Hlasování 

 
20. Služba obecného hospodářského zájmu: Nemocnice Sokolov s.r.o. – rok 2022 – předběžná 

kalkulace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 20/01/22 
 

- bere na vědomí předběžnou kalkulaci Vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného 

hospodářského zájmu (dále také jen „SOHZ“) předloženou společností Nemocnice Sokolov s.r.o.,  

na rok 2022, dle návrhu 

 

- pověřuje společnost Nemocnice Sokolov s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město,  

110 00 Praha 1, IČO 24747246, provozující nemocnici 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 neurologického oddělení nemocnice Sokolov, 

2. Zdravotní služby poskytované v rámci očního oddělení 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 2022 do 31. prosince 2022  

a pro území Karlovarského kraje, zejména pak pro území správních obvodů těchto obcí s rozšířenou 

působností: Sokolov a Kraslice 

 

- stanovuje výši předběžné vyrovnávací platby pro Nemocnici Sokolov s.r.o., na rok 2022 ve výši 

21.000.000 Kč 

 

- schvaluje smlouvu o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu  

se společností Nemocnice Sokolov s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, 

IČO 24747246, pro rok 2022, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 20.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 
Hlasování 

 
21. Služba obecného hospodářského zájmu: Nemocnice Ostrov s.r.o. – rok 2022 – předběžná 

kalkulace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 21/01/22 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_b19.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_b20.pdf
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- bere na vědomí, předběžnou kalkulaci Vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného 

hospodářského zájmu (dále také jen „SOHZ“) předloženou společností Nemocnice Ostrov s.r.o.,  

na rok 2022, dle návrhu 

 

- pověřuje společnost Nemocnice Ostrov s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město,  

110 00 Praha 1, IČO 477 14 913, provozující nemocnici 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: 

1. Zdravotní služby poskytované v rámci oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče v nemocnici 

v Ostrově, 

2. Zdravotní služby poskytované v rámci interního oddělení v nemocnici v Ostrově, 

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 2022 do 31. prosince 2022  

a pro území Karlovarského kraje, zejména pak pro území správních obvodů těchto obcí s rozšířenou 

působností: Karlovy Vary a Ostrov 

 

- stanovuje výši předběžné vyrovnávací platby pro Nemocnici Ostrov s.r.o., na rok 2022  

ve výši 5 000 000 Kč 

 

- schvaluje smlouvu o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu  

se společností Nemocnice Ostrov s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1,  

IČO 47714913, pro rok 2022, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 20.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 
Hlasování 

 
22. Schválení a vyhlášení dotačního programu financovaného z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu provozování domácí hospicové péče pro rok 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 22/01/22 
 

- ruší Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu provozování domácí 

hospicové péče (schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 371/09/17  

dne 7. 9. 2017) 

 

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

domácí hospicové péče pro rok 2022 

 

- vyhlašuje Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu provozování 

domácí hospicové péče pro rok 2022 

 

Termín kontroly: 20.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 
Hlasování 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_b21.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_b22.pdf
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23. Dodatek č. 4 předpisu zastupitelstva kraje č. PZ 01/2010 "Jednací řád zastupitelstva kraje" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 23/01/22 
 

- schvaluje dodatek č. 4 předpisu zastupitelstva kraje č. PZ 01/2010 "Jednací řád zastupitelstva kraje"  

dle návrhu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 
Hlasování 

 
24. Projekt Karlovarského kraje „Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM)  

a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje“, registrační číslo: 

CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0026188 – úprava financování 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 24/01/22 
 

- schvaluje úpravu finančního krytí projektu Karlovarského kraje „Rozvoj digitální technické mapy 

Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje“ registrační 

číslo: CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0026188, a to tak, že s ohledem na rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou 

sníženy maximální možné způsobilé výdaje na 201 456 500 Kč vč. DPH při zachování maximální možné 

výše celkových nákladů projektu a navýšení nezpůsobilých výdajů na max. 2 000 000 Kč vč. DPH,  

a to z důvodu potřebnosti krytí nákladů souvisejících s realizací projektu, které nejsou způsobilé 

 

Termín kontroly: 20.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

Hlasování 

 

25. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem (kromě 

Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace) 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 25/01/22 
 

- schvaluje s účinností od 01.03.2022 změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných 

Karlovarským krajem (kromě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace), která spočívá v nahrazení Pravidel pro správu majetku kraje novými Pravidly pro správu 

majetku kraje v příloze č. 2 zřizovacích listin, vč. vydání dodatku zřizovací listiny, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 20.06.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 
Hlasování 

 
26. Změna zřizovací listiny Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková organizace,  

v souvislosti s implementací Fondu pro spravedlivou transformaci 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 26/01/22 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_b23.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_b24.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_b25.pdf


Usnesení ze 14. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 31.01.2022 č. j. KK/100/VZ/22 

31.01.2022  Strana 15 (celkem 21) 

- schvaluje dodatek č. 16 zřizovací listiny Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové 

organizace, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 20.06.2022 
 

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

organizace 

 
Hlasování 

 
27. Dotační program „Smart Akcelerátor 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského kraje“  

– schválení rozdělení dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 27/01/22 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu „Smart 

Akcelerátor 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského kraje“ dle přílohy č. 1 a uzavření veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotace 

 

- pověřuje pana Patrika Pizingera, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje  

a projektového řízení, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje v rámci dotačního programu „Smart Akcelerátor 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského kraje"  

dle přílohy č. 1 

 

Termín kontroly: 20.06.2022 
 

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

organizace 

 
Hlasování 

 
28. Projekt „Vědeckotechnický park a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje“  

– ukončení projektu v souvislosti s nepřijetím dotace z Operačního programu Podnikání a inovace 

pro konkurenceschopnost, Služby infrastruktury – Výzva VII 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 28/01/22 
 

- schvaluje ukončení projektu „Vědeckotechnický park a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského 

kraje“ – v souvislosti s nepřijetím dotace z Operačního programu Podnikání a inovace  

pro konkurenceschopnost, Služby infrastruktury – Výzva VII 

 

- schvaluje vyřazení nedokončeného dlouhodobého majetku v podobě aktualizace projektové 

dokumentace ve výši 605.000 Kč vč. DPH v souvislosti s ukončením projektu „Vědeckotechnický park  

a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje“ 

 

Termín kontroly: 16.05.2022 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 
Hlasování 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_b26.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_b27.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_b28.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_b28.pdf
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29. Projekt „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ – informace o projektu a navýšení závazného 

finančního příslibu fyzické realizace projektu 1. etapa část 1 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 29/01/22 
 

- bere na vědomí informaci o projektu „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ uvedenou v důvodové 

zprávě 

 

- bere na vědomí důvody navýšení finančního krytí projektu „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ 

na fyzickou realizaci projektu 1. etapa – část 1 uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje navýšení finančního příslibu projektu o 64 130 000 Kč včetně DPH z Fondu budoucnosti, 

případně z úvěru na fyzickou realizaci projektu 1. etapa – část 1, tj. celkové výdaje projektu  

na předprojektovou přípravu 1. etapy projektu a fyzickou realizaci 1. etapy část 1, ve výši 272 130 000 Kč 

včetně DPH 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 
Hlasování 

 
30. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro společnost  

LK Slovan K. Vary z.s., na pořízení sněžné rolby na úpravu běžeckých tratí ve veřejném lyžařském 

areálu Jahodová louka a přilehlých turistických tras v Krušných horách     

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 30/01/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro LK Slovan K. Vary z.s., 

IČO 49751956, na pořízení sněžné rolby na úpravu běžeckých tratí ve veřejném lyžařském areálu 

Jahodová louka a přilehlých turistických tras v Krušných horách ve výši 2.000.000 Kč 

 

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

kraje s LK Slovan K. Vary z.s., IČO 49751956, na pořízení sněžné rolby ve výši 2.000.000 Kč, dle návrhu 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 12/2022 - zapojení financování z vázaných finančních prostředků  

z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 do kapitálových výdajů rozpočtu  

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly příspěvky cizím subjektům 

pro rok 2022 ve výši 2.000.000 Kč na poskytnutí individuální dotace společnosti LK Slovan K. Vary z.s., 

na nákup sněžné rolby určené na úpravu lyžařských běžeckých tratí ve veřejném lyžařském areálu 

Jahodová louka a přilehlých turistických tras v Krušných horách 

 

- pověřuje Patrika Pizingera, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje  

a projektového řízení, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

- pověřuje Patrika Pizingera, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje  

a projektového řízení, podpisem zástavní smlouvy, na jejímž základě bude do rejstříku zástav vedeného 

Notářskou komorou ČR zapsáno zástavní právo ve prospěch poskytovatele dotace 

 

- ukládá odboru regionálního rozvoje zveřejnit schválenou individuální dotaci na internetových stránkách 

Karlovarského kraje 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_b29.pdf
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Termín kontroly: 16.05.2022 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

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

 
Hlasování 

 
31. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji - žádost obce Velký Luh  

o prodloužení termínu realizace akce „Přípravné práce ´Společná stezka pro pěší a cyklisty  

Velký Luh-Plesná´“  a finančního vypořádání 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 31/01/22 
 

- schvaluje prodloužení termínu realizace akce „Přípravné práce ´Společná stezka pro pěší a cyklisty 

Velký Luh-Plesná´“ a finančního vypořádání do 31. 3. 2022 a návrh dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 

ev. č. KK02831/2021 - dle přílohy č. 3 

 

- pověřuje Patrika Pizingera, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje  

a projektového řízení, podpisem dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje obci Velký Luh na akci „Přípravné práce ´Společná stezka pro pěší a cyklisty  

Velký Luh-Plesná´“ 

 

Termín kontroly: 11.04.2022 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 
Hlasování 

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

od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 32/01/22 
 

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

zařízení v Karlovarském kraji za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 

 

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

 
Hlasování 

 
33. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2021  

– stav k 31. prosinci 2021 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 33/01/22 
 

- bere na vědomí rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2021 

– stav k 31. prosinci 2021 

 

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

 
Hlasování 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_b30.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_b31.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_b32.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_b33.pdf
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34. Změna zřizovací listiny Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 34/01/22 
 

- schvaluje s účinností od 1. února 2022 změnu zřizovací listiny Střední lesnické školy Žlutice, 

příspěvková organizace, spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele,  

který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření, včetně vydání dodatku dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy předložit dodatek ke zřizovací listině k podpisu 

hejtmanovi kraje a předat příspěvkové organizaci 

 

Termín kontroly: 11.04.2022 
 

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

 
Hlasování 

 
35. Změna zřizovacích listin Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, příspěvková 

organizace, a Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 35/01/22 
 

- schvaluje s účinností od 1. února 2022 změnu zřizovací listiny Integrované střední školy Cheb, 

příspěvková organizace, spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele,  

který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření, včetně vydání dodatku dle návrhu č. 1 

 

- schvaluje s účinností od 1. února 2022 změnu zřizovací listiny Střední zdravotnické školy a vyšší 

odborné školy Cheb, příspěvková organizace, spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví 

zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření, včetně vydání dodatku dle návrhu č. 2 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy předložit dodatky ke zřizovacím listinám k podpisu 

hejtmanovi kraje a předat příspěvkovým organizacím 

 

Termín kontroly: 11.04.2022 
 

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

 
Hlasování 

 
36. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta 

ekonomická 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 36/01/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Západočeské univerzitě v Plzni 

(IČO 49777513) na akademický rok 2021/2022 ve výši 2.500.000 Kč, na úhradu provozních nákladů 

pracoviště v Chebu a realizaci propagačních aktivit se zaměřením na studijní programy v Karlovarském 

kraji 

 

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

Západočeské univerzitě v Plzni (IČO 49777513) na akademický rok 2021/2022 ve výši 2.500.000 Kč,  

na úhradu provozních nákladů pracoviště v Chebu a realizaci propagačních aktivit se zaměřením  

na studijní programy v Karlovarském kraji, dle návrhu 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_b34.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_b35.pdf
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- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 15/2022 - zapojení financování z vázaných finančních prostředků  

z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 do běžných výdajů kapitoly Příspěvky cizím 

subjektům rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje  

pro rok 2022 ve výši 2.500.000 Kč na poskytnutí individuální dotace subjektu Západočeská univerzita  

v Plzni – Fakulta ekonomická na akademický rok 2021/2022 na úhradu provozních nákladů pracoviště  

v Chebu a na realizaci propagačních aktivit se zaměřením na studijní programy v Karlovarském kraji 

 

- pověřuje Mgr. Jindřicha Čermáka, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast vzdělávání, školství  

a mládeže, tělovýchovy a sportu, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace 

 

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

 

Termín kontroly: 11.04.2022 
 

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

 
Hlasování 

 
37. Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace 

Karlovarského kraje - souhlas s předáním sbírky obrazů do správy Galerie umění Karlovy Vary, 

příspěvková organizace Karlovarského kraje, k vlastnímu hospodářskému využití 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 37/01/22 
 

- schvaluje dodatek č. 17 zřizovací listiny Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace 

Karlovarského kraje, spočívající v předání sbírky obrazů do správy Galerie umění Karlovy Vary, 

příspěvková organizace Karlovarského kraje, k vlastnímu hospodářskému využití 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit dodatek č. 17 zřizovací 

listiny k podpisu 

 

Termín kontroly: 11.04.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 
Hlasování 

 
38. Dodatek č. 1 k Pravidlům pro poskytování zápůjčky na udržení provozu sociálních služeb  

v Karlovarském kraji v roce 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 38/01/22 
 

- schvaluje dodatek č. 1 k Pravidlům pro poskytování zápůjčky na udržení provozu sociálních služeb  

v Karlovarském kraji v roce 2022 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 3/2022 

- navýšení běžných výdajů rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 

400.000.000 Kč vůči financování (z finančních prostředků přebytku hospodaření kraje za rok 2021) 

na financování krátkodobých zápůjček poskytovatelům sociálních služeb 

- navýšení příjmů Karlovarského kraje ve výši 400.000.000 Kč vůči financování z titulu vrácení těchto 

krátkodobých zápůjček kraji 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_b36.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_b37.pdf
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Termín kontroly: 20.06.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 
Hlasování 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 39/01/22 
 

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

 

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

 
Hlasování 

 
40. Náborové příspěvky v oblasti zdravotnictví – souhrnná zpráva za rok 2021 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 40/01/22 
 

- bere na vědomí souhrnnou zprávu o uzavřených smlouvách o poskytnutí náborových příspěvků 

zaměstnancům nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje za rok 2021 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 
Hlasování 

 
41. Koncepce rozvoje Krajského dětského domova pro děti do 3 let, příspěvkové organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 41/01/22 
 

- schvaluje Koncepci rozvoje Krajského dětského domova pro děti do 3 let, příspěvkové organizace,  

dle návrhu 

 

Termín kontroly: 20.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Erika Pavlová, ředitelka Krajského dětského domova pro děti do 3 let, příspěvková 

organizace 

 
Hlasování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_b38.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_b38.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_b39.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_b40.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast14/hl_14_01_b41.pdf


Usnesení ze 14. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 31.01.2022 č. j. KK/100/VZ/22 

31.01.2022  Strana 21 (celkem 21) 

42. Informace o nákupu CNG autobusů pro regionální dopravu v Karlovarském kraji 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Petr Kulhánek v. r. 

           hejtman  

 Karlovarského kraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ing. Karel Jakobec v. r.  

              náměstek hejtmana 

 


