
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 15. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo  

dne 28.02.2022 v době od 9:00 do 16:53 

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

náměstí ČSM 1022, 357 35 Chodov 

 

 
 

Přítomno: ………………………….  45 členů zastupitelstva 

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

vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu 

Zapisovatelka:         ………………………….  Bc. Kroupová  

 

          usnesení č.  

 

 
A. Volba návrhové komise  

B. Volba ověřovatelů zápisu  

C. Schválení programu jednání  

   

1. Informace o očkování a aktuální epidemická situace ZK 42/02/22 

2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 28.02.2022 ZK 43/02/22 

3. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje ZK 44/02/22 

4. Zpráva Finančního výboru ZK 45/02/22 

5. Zpráva Kontrolního výboru ZK 46/02/22 

6. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZK 47/02/22 

7. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj ZK 48/02/22 

8. Zpráva Výboru majetkového ZK 49/02/22 

9. Zpráva Výboru pro zdravotnictví staženo 

10. Změna ve složení Finančního Výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje ZK 50/02/22 

11. 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 22. 11. 2021 

do 24. 1. 2022 

ZK 51/02/22 

12. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2021 a v roce 2022 ZK 52/02/22 

13. Rozpočtové změny  ZK 53/02/22 

14. Alokace volných finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje 

za rok 2021 - 2. část 

ZK 54/02/22 

15. Návrh na finanční příspěvek Karlovarského kraje pro záměr společnosti ČEDOK 

a.s., provozovat sérii patnácti charterových letů v letní sezóně 2022 z Karlových 

Varů do Antalye (Turecko) 

staženo 
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16. Schválení a vyhlášení dotačních programů financovaných z rozpočtu Karlovarského 

kraje pro rok 2022, V. část (priorita 4) 

ZK 55/02/22 

17. Volba přísedícího Krajského soudu v Plzni ZK 56/02/22 

18. Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje Asociaci 

Záchranný kruh, z.s., na rok 2022, na projekt „Praktické vzdělávání ve Světě 

záchranářů“ a projekt „Podpora činnosti Asociace Záchranný kruh v roce 2022  

v rámci Integrovaného projektu Záchranný kruh“ 

ZK 57/02/22 

19. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje od Hasičského 

záchranného sboru Karlovarského kraje na rok 2022 

ZK 58/02/22 

20. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje od Hasičského 

záchranného sboru Karlovarského kraje na rok 2022 - zavázané prostředky  

z roku 2021 

ZK 59/02/22 

21. Memorandum o spolupráci uzavřené mezi Vládním krajem Horní Falc (Svobodný 

stát Bavorsko) a Karlovarským krajem 

ZK 60/02/22 

22. Souhrnné informace o změnách provedených v rámci aktualizace Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje v roce 2021 

ZK 61/02/22 

23. Projekt Karlovarského kraje s názvem „Agentura pro transformaci Karlovarského 

kraje - předprojektová příprava“ 

ZK 62/02/22 

24. Individuální žádost o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, 

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu - Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. 

ZK 63/02/22 

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

– část pozemku p.č. 47/2 v k.ú. Nebanice 

ZK 64/02/22 

26. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví města Cheb do vlastnictví 

Karlovarského kraje – částí pozemků p.p.č. 1818/1 a 1818/2 v k.ú. Cheb 

ZK 65/02/22 

27. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku obce 

Stará Voda - část pozemku p.p.č. 4633/1 v k.ú. Stará Voda u Mariánských Lázní 

ZK 66/02/22 

28. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku obce 

Tři Sekery - část pozemku p.p.č. 856/2 v k.ú. Krásné u Tří Seker 

ZK 67/02/22 

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

města Cheb - pozemek p.p.č. 2301/26 v k.ú. Cheb a pozemky p.p.č. 1351, 1065/2, 

1065/4 a 958 v k.ú. Háje u Chebu včetně části stavby silnice č. III/2143, součástí  

a příslušenství 

ZK 68/02/22 

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

Citice - části pozemku p.č. 419 v k.ú. Citice 

ZK 69/02/22 

31. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Aš z majetku Karlovarského kraje do majetku 

města Aš a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Aš z majetku města Aš do majetku 

Karlovarského kraje 

ZK 70/02/22 

32. Projekt „Krajský business park Sokolov-předprojektová příprava“-schválení 

předprojektové přípravy projektu 

ZK 71/02/22 

33. Žádost MAS Sokolovsko o.p.s., o navýšení individuální dotace na akci Projektová 

dokumentace na most přes Rolavu u Přebuzi 

ZK 72/02/22 

34. Dohoda o ukončení memoranda o spolupráci při realizaci záměru vybudování 

koncertního sálu v objektu Císařských lázní a smlouva o smlouvě budoucí nájemní 

na pronájem prostor v objektu Císařských lázní se statutárním městem Karlovy Vary 

staženo 

35. Projekt Karlovarského kraje s názvem "Rekonstrukce a modernizace Střední 

uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary - předprojektová 

příprava" 

ZK 73/02/22 

36. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní 

rok 2020/2021 

ZK 74/02/22 

37. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

vrcholového sportu - rozhodnutí o žádostech  

ZK 75/02/22 

38. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

sportovních aktivit dětí a mládeže - rozhodnutí o žádostech  

ZK 76/02/22 

39. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

sportovních akcí - rozhodnutí o žádostech  

ZK 77/02/22 
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40. Žádost obce Kyselka o posunutí termínu čerpání dotace poskytnuté v roce 2021  

z rozpočtu Karlovarského kraje 

ZK 78/02/22 

41. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na obnovu a využití 

kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2022 

ZK 79/02/22 

42. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu kulturních 

aktivit v roce 2022 

ZK 80/02/22 

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

péče, lázeňství a cestovního ruchu 

ZK 81/02/22 

44. Senior Pas 2022 ZK 82/02/22 

45. Poskytnutí dotací na zajištění sociálních služeb v roce 2022 v rámci projektu 

Podpora vybraných služeb sociální prevence II 

ZK 83/02/22 

46. Poskytnutí mimořádných zápůjček na udržení provozu sociálních služeb  

v Karlovarském kraji v roce 2022 

ZK 84/02/22 

47. Schválení převzetí provozu sociální služby Domova pro osoby se zdravotním 

postižením Vilík Karlovarským krajem od Správy zdravotních a sociálních služeb 

Cheb, příspěvková organizace 

ZK 85/02/22 

48. Projekt "Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní a kreativní kancelář - 4K  

- předprojektová příprava" – schválení předprojektové přípravy 

ZK 86/02/22 

49. Zastoupení Karlovarského kraje v Bruselu - uzavření dohody s Plzeňským krajem ZK 87/02/22 

50. Informace o výsledku projektu „Modernizace provozního informačního systému 

KKN“ , reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005207 financovaného v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu 

nezařazeno 

51. Žádost Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., o prodloužení doby 

splatnosti návratné finanční výpomoci 

ZK 88/02/22 

52. Schválení a vyhlášení dotačního programu financovaného z rozpočtu Karlovarského 

kraje pro rok 2022 "Podpora lázeňských zařízení v Karlovarském kraji – lázeňské 

vouchery" - odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

ZK 89/02/22 

53. Poskytnutí příspěvku do veřejné sbírky "Charita pro Ukrajinu" na pomoc 

obyvatelům zasažených oblastí v souvislosti s útokem ruských ozbrojených sil  

na území Ukrajiny 

ZK 90/02/22 

54. Odstoupení od spolupráce s městem Moskvou (Ruská federace) a městem Irkutsk 

(Ruská federace)  

ZK 91/02/22 

55. Záměr Karlovarského kraje vypůjčit nepotřebné nemovité věci v majetku kraje  

pro účely měst a obcí Karlovarského kraje z důvodu koordinace záchranných prací 

v souvislosti se zajištěním mimořádné událostí Migrační vlna velkého rozsahu 

občanů Ukrajiny na území ČR - Válečný konflikt na Ukrajině 

ZK 92/02/22 
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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: 

 
- Mgr. Jiřího Klsáka 

- p. Martina Hurajčíka 

 
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. 49) Zastoupení Karlovarského kraje v Bruselu - uzavření dohody s Plzeňským krajem 

bod č. 51) Žádost Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., o prodloužení doby splatnosti 

návratné finanční výpomoci 

bod č. 52) Schválení a vyhlášení dotačního programu financovaného z rozpočtu Karlovarského 

kraje pro rok 2022 "Podpora lázeňských zařízení v Karlovarském kraji – lázeňské 

vouchery" - odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

bod č. 53) Poskytnutí příspěvku do veřejné sbírky "Charita pro Ukrajinu" na pomoc obyvatelům 

zasažených oblastí v souvislosti s útokem ruských ozbrojených sil na území Ukrajiny 

bod č. 54) Odstoupení od spolupráce s městem Moskvou (Ruská federace) a Irkutsk  

(Ruská federace) 

bod č. 55) Záměr Karlovarského kraje vypůjčit nepotřebné nemovité věci v majetku kraje pro účely 

měst a obcí Karlovarského kraje z důvodu koordinace záchranných prací v souvislosti se 

zajištěním mimořádné událostí Migrační vlna velkého rozsahu občanů Ukrajiny na území 

ČR - Válečný konflikt na Ukrajině 

Staženo z programu: 

 
bod č. 9) Zpráva Výboru pro zdravotnictví 

bod č. 15) Návrh na finanční příspěvek Karlovarského kraje pro záměr společnosti ČEDOK a.s., 

provozovat sérii patnácti charterových letů v letní sezóně 2022 z Karlových Varů  

do Antalye (Turecko) 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_NK.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_VO.pdf


Usnesení z 15. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 28.02.2022 č. j. KK/306/VZ/22 

28.02.2022  Strana 5 (celkem 29) 

bod č. 34) Dohoda o ukončení memoranda o spolupráci při realizaci záměru vybudování 

koncertního sálu v objektu Císařských lázní a smlouva o smlouvě budoucí nájemní  

na pronájem prostor v objektu Císařských lázní se statutárním městem Karlovy Vary 

Nezařazeno do programu: 

bod č. 50) Informace o výsledku projektu „Modernizace provozního informačního systému KKN“, 

reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005207 financovaného v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu 

 

hlasování 

 

hlasování 

 

1. Informace o očkování a aktuální epidemická situace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 42/02/22 
 

- bere na vědomí informaci o očkování a aktuální epidemické situaci a opatřeních v Karlovarském kraji  

ve vztahu k válečnému stavu na Ukrajině 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 
hlasování 

 
2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 28.02.2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 43/02/22 
 

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

k datu 28.02.2022 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 
hlasování 

 
3. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 44/02/22 
 

- bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 
hlasování 

 
4. Zpráva Finančního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 45/02/22 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_SCH_1_rozsireni_stazeni.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_SCH_2_slouceni_predrazeni.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b01.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b02.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b03.pdf
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- bere na vědomí Usnesení z 10. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje  

konaného dne 09.02.2022 

 

Zodpovídá: Ing. Martin Kalina, předseda Finančního výboru 

 
hlasování 

 
5. Zpráva Kontrolního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 46/02/22 
- bere na vědomí Usnesení z 11. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného 

dne 23.02.2022 

 

Zodpovídá: Martin Hurajčík, předseda Kontrolního výboru 

 
hlasování 

 
6. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 47/02/22 
 

- bere na vědomí usnesení z 10. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost č. 74/01/22  

– 76/01/22 

 

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

 
hlasování 

 
7. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 48/02/22 
 

- bere na vědomí usnesení ze 13. jednání Výboru pro regionální rozvoj 

 

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

 
hlasování 

 
8. Zpráva Výboru majetkového 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 49/02/22 
 

- bere na vědomí usnesení ze 7. jednání Výboru majetkového dne 24.01.2022 

 

Termín kontroly: 31.10.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 
hlasování 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b04.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b05.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b05.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b06.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b07.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b08.pdf
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 9. Zpráva Výboru pro zdravotnictví 

 

 Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání. 

 

 
10. Změna ve složení Finančního Výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 50/02/22 
 

 

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

ve znění pozdějších změn a doplňků, dnem 28. 2. 2022 Ing. Miroslava Vránu, z funkce člena  

Finančního výboru 

 

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

ve znění pozdějších změn a doplňků, dnem 1. 3. 2022 pana Michala Červenku, do funkce člena  

Finančního výboru 

 

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

 

Termín kontroly: 16.05.2022 
 

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

Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 
hlasování 

 
11. 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 22. 11. 2021 do 24. 1. 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 51/02/22 
 

- 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  22. 11. 2021 do 24. 1. 2022, dle přílohy 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
hlasování 

 

 
12. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2021 a v roce 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 52/02/22 
 

- bere na vědomí Informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. 1 - 455/2021 

 

- bere na vědomí Informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. 1 - 42/2022 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b10.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b11.pdf
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Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

hlasování 

 

13. Rozpočtové změny  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 53/02/22 
 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 43/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 9.294.000 Kč  

z rozpočtu běžných výdajů Odboru kancelář ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje do neinvestiční 

rezervy Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o úsporu mzdových prostředků 

včetně souvisejících odvodů z důvodu neschválení zákonného navýšení platů zaměstnanců krajského úřadu 

a odměn členů zastupitelstva kraje od 1. 1. 2022. 

 

Rozpočtovou změnu č. 44/2022 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Technická pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR – Sasko  

ve výši 35.163,66 Kč (zůstatek k datu 31. 12. 2021) do rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru 

regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací 

projektu Technická pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR – Sasko, schváleného k realizaci a financování 

v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 

Rozpočtovou změnu č. 45/2022 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Technická pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR – Bavorsko 

ve výši 123.231,74 Kč (zůstatek k datu 31. 12. 2021) do rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru 

regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací 

projektu Technická pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR – Bavorsko, schváleného k realizaci  

a financování v rámci Programu spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká republika 2014 – 2020 

 

Rozpočtovou změnu č. 46/2022 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje  

v celkové výši 2.380.904,14 Kč (zůstatek k datu 31. 12. 2021) do rozpočtu běžných výdajů projektů EU 

Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo 

souvisejících s realizací tohoto projektu, schváleného k financování v rámci Operačního programu  

Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu  

a sekundárnímu vzdělávání 

 

Rozpočtovou změnu č. 47/2022 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu akce KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary ve výši 

198.861.693,54 Kč (zůstatek k datu 31. 12. 2021), z toho neinvestiční prostředky ve výši 60.000.000 Kč 

(vlastní zdroje KK) a investiční prostředky ve výši 138.861.693,54 Kč (cizí zdroje 29.944.661,84 Kč  

a vlastní zdroje KK 168.917.031,70 Kč) do rozpočtu projektů EU a akcí spolufinancovaných ze státního 

rozpočtu (dotační tituly) Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo 

souvisejících s realizací této akce, schválené k realizaci a financování z národních zdrojů v rámci programu 

č. 134 220 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, církví 

a náboženských společností 

 

Rozpočtovou změnu č. 48/2022 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Smart Akcelerátor 2.0 ve výši 1.405.893,91 Kč (zůstatek 

bankovního účtu k 31. 12. 2021), z toho částka 1.195.009,83 Kč zdroje ÚZ 33062 a částka 210.884,08 Kč 

vlastní zdroje KK, do rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací tohoto projektu, schváleného k realizaci 

a financování v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

Rozpočtovou změnu č. 49/2022 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních 

služeb v Karlovarském kraji II (OP Z III.) v celkové výši 3.710.156,43 Kč (zůstatek k datu 31. 12. 2021),  

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b12.pdf
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z toho částka 3.524.648,60 Kč zdroje ÚZ 13013 a částka 185.507,83 Kč vlastní zdroje KK, do rozpočtu 

běžných výdajů projektů EU Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů 

přímo souvisejících s realizací tohoto projektu, schváleného k financování v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou 

 

Rozpočtovou změnu č. 50/2022 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II (OP Z IV.)  

v celkové výši 22.272.238,63 Kč (zůstatek k datu 31. 12. 2021), z toho částka 21.158.624,71 Kč zdroje  

ÚZ 13013 a částka 1.113.613,92 Kč vlastní zdroje KK, do rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru 

řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací tohoto 

projektu, schváleného k financování v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální 

začleňování a boj s chudobou 

 

Rozpočtovou změnu č. 51/2022 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Generel Karlovarské krajské nemocnice ve výši  

15.668.106,10 Kč (zůstatek k datu 31. 12. 2021), z toho neinvestiční prostředky ve výši 3.500.000 Kč  

a investiční prostředky ve výši 12.168.106,10 Kč, do rozpočtu projektů EU Odboru řízení projektů 

Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s přípravou a realizací  

tohoto projektu 

 

Rozpočtovou změnu č. 52/2022 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji 

ve výši 5.498.872,76 Kč (zůstatek k datu 31. 12. 2021), z toho částka 5.000.000 Kč zdroje ÚZ 33036  

a částka 498.872,76 Kč vlastní zdroje KK, do rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací 

tohoto projektu, schváleného k financování v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 

prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

 

Rozpočtovou změnu č. 53/2022 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu akce Využití ekonomického a společenského potenciálu kulturního 

dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů na příkladu historických krovů v celkové výši 

270.212 Kč (zůstatek k datu 31. 12. 2021), z toho částka 71.184 Kč zdroje ÚZ 77001 a částka 199.028 Kč 

vlastní zdroje KK, do rozpočtu běžných výdajů projektů EU a akcí spolufinancovaných ze státního rozpočtu 

(dotační tituly) Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou 

určeny ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací této akce, schválené k financování v rámci národního 

programu Technologické agentury České republiky: Program na podporu aplikovaného 

společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.  

 

Rozpočtovou změnu č. 54/2022 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Nákup nízkoemisních autobusů pro I. oblast Karlovarského 

kraje ve výši 333.393,85 Kč (zůstatek k datu 31. 12. 2021), z toho neinvestiční prostředky ve výši  

185.735 Kč a investiční prostředky ve výši 147.658,85 Kč, do rozpočtu projektů EU Odboru řízení projektů 

Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s přípravou a realizací tohoto 

projektu, schváleného k realizaci a financování v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

pro období 2014 – 2020, prioritní osa 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

 

Rozpočtovou změnu č. 55/2022 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Nákup nízkoemisních autobusů pro II. oblast Karlovarského 

kraje ve výši 328.409,54 Kč (zůstatek k datu 31. 12. 2021), z toho neinvestiční prostředky ve výši  

185.735 Kč a investiční prostředky ve výši 142.674,54 Kč, do rozpočtu projektů EU Odboru řízení projektů 

Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s přípravou a realizací tohoto 

projektu, schváleného k realizaci a financování v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

pro období 2014 – 2020, prioritní osa 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

 

Rozpočtovou změnu č. 56/2022 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Nákup nízkoemisních autobusů pro III. oblast Karlovarského 
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kraje ve výši 326.466,89 Kč (zůstatek k datu 31. 12. 2021), z toho neinvestiční prostředky ve výši  

185.735 Kč a investiční prostředky ve výši 140.731,89 Kč, do rozpočtu projektů EU Odboru řízení projektů 

Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s přípravou a realizací tohoto 

projektu, schváleného k realizaci a financování v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

pro období 2014 – 2020, prioritní osa 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

 

Rozpočtovou změnu č. 57/2022 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Nákup nízkoemisních autobusů pro IV. oblast Karlovarského 

kraje ve výši 345.149,72 Kč (zůstatek k datu 31. 12. 2021), z toho neinvestiční prostředky ve výši  

185.735 Kč a investiční prostředky ve výši 159.414,72 Kč, do rozpočtu projektů EU Odboru řízení projektů 

Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s přípravou a realizací tohoto 

projektu, schváleného k realizaci a financování v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

pro období 2014 – 2020, prioritní osa 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

Rozpočtovou změnu č. 58/2022 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM)  

a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje ve výši 29.999.500 Kč (zůstatek k datu  

31. 12. 2021), z toho neinvestiční prostředky ve výši 1.000.000 Kč a investiční prostředky ve výši 

28.999.500 Kč, do rozpočtu projektů EU Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje  

ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací tohoto projektu, schváleného k realizaci a financování v rámci 

Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020 (OP PIK) 

 

Rozpočtovou změnu č. 59/2022 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu 

RE:START II v Karlovarském kraji ve výši 95.179,52 Kč (zůstatek k datu 31. 12. 2021) do rozpočtu 

běžných výdajů projektů EU Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů 

přímo souvisejících s realizací tohoto projektu, schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního 

programu Technická pomoc 

 

Rozpočtovou změnu č. 60/2022 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Pořízení automobilů pro účely poskytování sociálních služeb  

v Karlovarském kraji ve výši 50.000 Kč (zůstatek k datu 31. 12. 2021) do rozpočtu běžných výdajů projektů 

EU Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů za zpracování Studie 

proveditelnosti v rámci přípravy tohoto projektu na realizaci z Integrovaného regionálního operačního 

programu Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností, prioritní osa  REACT-EU 

 

Rozpočtovou změnu č. 61/2022 

- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2021 ve výši 5.959.550 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů projektů EU Odboru investic Krajského 

úřadu Karlovarského kraje na financování projektu „Novostavba budovy SŠŽ Sokolov na p.p.č. 386/1, k.ú. 

Sokolov“ 

 

Rozpočtovou změnu č. 62/2022 

- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2021 ve výši 14.964.910 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů projektů EU Odboru investic Krajského 

úřadu Karlovarského kraje na financování projektu „Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy 

Karlovy Vary, p.o.“ 

 

Rozpočtovou změnu č. 63/2022 

- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2021 ve výši 17.760.746,70 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů projektů EU Odboru investic 

Krajského úřadu Karlovarského kraje na financování projektu „Společné operační středisko integrovaného 

záchranného systému“ 

 

Rozpočtovou změnu č. 64/2022 

- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2021 ve výši 215.320.310,21 Kč do rozpočtu Odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje. 
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Finanční prostředky jsou určeny na akci Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice Cheb  

- Revitalizace areálu nemocnice v Chebu, z toho částka ve výši 23.517.765,41 Kč na neinvestiční výdaje  

a částka ve výši 191.802.544,80 Kč na investiční výdaje. 

 

Rozpočtovou změnu č. 65/2022 

- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 ve výši 

7.801.730 Kč do rozpočtu běžných výdajů kapitoly příspěvky cizím subjektům Odboru zdravotnictví 

Krajského úřadu Karlovarského kraje na opatření k personální stabilizaci nemocnic poskytujících akutní 

lůžkovou péči na území Karlovarského kraje. Finanční prostředky budou určeny na úhradu první a druhé 

části náborového příspěvku. 

 

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 - 2. část 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 54/02/22 
 

- schvaluje alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2021 - 2. část v souhrnné výši 68.200.000 Kč dle tabulky v příloze 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
hlasování 

 
 15. Návrh na finanční příspěvek Karlovarského kraje pro záměr společnosti ČEDOK a.s.,  

 provozovat sérii patnácti charterových letů v letní sezóně 2022 z Karlových Varů  

 do Antalye (Turecko) 

 

 Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání. 

 

 
16. Schválení a vyhlášení dotačních programů financovaných z rozpočtu Karlovarského kraje  

pro rok 2022, V. část (priorita 4) 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 55/02/22 
 

- ruší  

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivní činnosti seniorů 

(schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 486/12/17) 

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

prevence rizikového chování dětí a mládeže (schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 371/09/17) 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu získání odborné 

kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí nebo 

dobrovolným svazkem obcí (schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením  

č. ZK 371/09/17) 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b13.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b14.pdf
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 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu 

lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami (schválen Zastupitelstvem 

Karlovarského kraje usnesením č. ZK 371/09/17) 

 

- schvaluje  

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivní činnosti seniorů 

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

prevence rizikového chování dětí a mládeže 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu získání odborné 

kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí  

nebo dobrovolným svazkem obcí 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na hospodaření v lesích  

dle předloženého návrhu 

 

 

- vyhlašuje  

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivní činnosti seniorů 

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

prevence rizikového chování dětí a mládeže 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu získání odborné 

kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí  

nebo dobrovolným svazkem obcí 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na hospodaření v lesích 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

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

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 
hlasování 

 
17. Volba přísedícího Krajského soudu v Plzni 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 56/02/22 
 

- bere na vědomí informaci o kandidátovi ke zvolení přísedícím Krajského soudu v Plzni 

- volí Mgr. Jiřího Steidla, MBA, přísedícím Krajského soudu v Plzni ve smyslu ustanovení  

§ 64 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů 

 

Termín kontroly: 16.05.2022 
 

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

a krajského živnostenského úřadu 

 
hlasování 

 
18. Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje Asociaci Záchranný kruh, z.s., 

na rok 2022, na projekt „Praktické vzdělávání ve Světě záchranářů“ a projekt „Podpora činnosti 

Asociace Záchranný kruh v roce 2022 v rámci Integrovaného projektu Záchranný kruh“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 57/02/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2022 Asociaci  

Záchranný kruh, z.s., se sídlem 5. května 155/8, Karlovy Vary 360 01, IČO 27002896, ve výši 400.000 Kč 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b16.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b17.pdf
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na projekt „Praktické vzdělávání ve Světě záchranářů“ 

 

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

kraje v roce 2022 s Asociací Záchranný kruh, z.s., se sídlem 5. května 155/8, Karlovy Vary 360 01,  

IČO 27002896, ve výši 400.000 Kč na projekt „Praktické vzdělávání ve Světě záchranářů“ 

 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2022 Asociaci Záchranný 

kruh, z.s., se sídlem 5. května 155/8, Karlovy Vary 360 01, IČO 27002896, ve výši 600.000 Kč na projekt 

„Podpora činnosti Asociace Záchranný kruh v roce 2022 v rámci Integrovaného projektu Záchranný kruh“ 

 

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

kraje v roce 2022 s Asociací Záchranný kruh, z.s., se sídlem 5. května 155/8, Karlovy Vary 360 01,  

IČO 27002896, ve výši 600.000 Kč na projekt „Podpora činnosti Asociace Záchranný kruh v roce 2022  

v rámci Integrovaného projektu Záchranný kruh“ 

 

Termín kontroly: 20.06.2022 
 

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

 
hlasování 

 
19. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje od Hasičského záchranného sboru 

Karlovarského kraje na rok 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 58/02/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu ČR - Hasičský 

záchranný sbor Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 205/70, Karlovy Vary, IČO 70883611, k naplňování 

koncepce plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany a na zkvalitnění jejich věcného 

vybavení v roce 2022 ve výši 5.320.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace (finančních prostředků)  

z rozpočtu Karlovarského kraje se subjektem ČR - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, se sídlem 

Závodní 205/70, Karlovy Vary, IČO 70883611, k naplňování koncepce plošného pokrytí území kraje 

jednotkami požární ochrany a na zkvalitnění jejich věcného vybavení v roce 2022 ve výši 5.320.000 Kč 

 

Termín kontroly: 11.04.2022 
 

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

 
hlasování 

 
20. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje od Hasičského záchranného sboru 

Karlovarského kraje na rok 2022 - zavázané prostředky z roku 2021 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 59/02/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu ČR - Hasičský 

záchranný sbor Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 205/70, Karlovy Vary, IČO 70883611, k naplňování 

koncepce plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany a na zkvalitnění jejich věcného 

vybavení v roce 2022 ve výši 139.150 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace (finančních prostředků)  

z rozpočtu Karlovarského kraje se subjektem ČR - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, se sídlem 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b18.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b19.pdf
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Závodní 205/70, Karlovy Vary, IČO 70883611, k naplňování koncepce plošného pokrytí území kraje 

jednotkami požární ochrany a na zkvalitnění jejich věcného vybavení v roce 2022 ve výši 139.150 Kč 

 

Termín kontroly: 11.04.2022 
 

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

 
hlasování 

 
21. Memorandum o spolupráci uzavřené mezi Vládním krajem Horní Falc (Svobodný stát Bavorsko) 

a Karlovarským krajem 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 60/02/22 
 

- schvaluje uzavření Memoranda o spolupráci mezi Vládním krajem Horní Falc (Svobodný stát Bavorsko) 

a Karlovarským krajem 

 

Termín kontroly: 16.05.2022 

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

 
hlasování 

 
22. Souhrnné informace o změnách provedených v rámci aktualizace Plánu rozvoje vodovodů  

a kanalizací Karlovarského kraje v roce 2021 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 61/02/22 
 

- bere na vědomí informace o aktualizacích Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje 

provedených v roce 2021 

 

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

 

hlasování 

 

23. Projekt Karlovarského kraje s názvem „Agentura pro transformaci Karlovarského kraje  

- předprojektová příprava“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 62/02/22 

 

- schvaluje financování projektu podle navrženého finančního krytí 

 

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

projektu "Agentura pro transformaci Karlovarského kraje - předprojektová příprava" ve výši  

max. 2.420.000 Kč, tzn. 100 % celkových uznatelných nákladů projektu 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování projektu "Agentura pro transformaci Karlovarského kraje  

- předprojektová příprava" ve výši max. 242.000 Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu, 

bude-li navazující strategický projekt "Agentura pro transformaci Karlovarského kraje" akceptován 

poskytovatelem, jinak max. 605.000 Kč, tzn. 25 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

Termín kontroly: 20.06.2022 
 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b20.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b21.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b22.pdf
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Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 
hlasování 

 
24. Individuální žádost o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu - Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 63/02/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Institut lázeňství  

a balneologie, v.v.i., ve výši 7.000.000 Kč 

 

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

kraje pro rok 2022 se subjektem Institut lázeňství a balneologie, v.v.i., dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. arch. Vojtěcha Frantu, náměstka hejtmana Karlovarského kraje, podpisem schválené 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Institut lázeňství  

a balneologie, v.v.i., dle přílohy č. 1 

 

Termín kontroly: 16.05.2022 
 

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

ruchu 

 
hlasování 

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

p.č. 47/2 v k.ú. Nebanice 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 64/02/22 
 

- schvaluje prodej části pozemku p.č. 47/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 286-162/2021  

z původního pozemku p.č. 47/2 a označena jako pozemek p.č. 47/2 díl "a" o výměře 43 m2, v k.ú. a obci 

Nebanice konkrétnímu zájemci xxxxxxxxx a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

(jako prodávající na straně jedné), a xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx (jako kupující na straně druhé),  

za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 550-51/2021 ze dne 04.11.2021 

ve výši 7.439 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje  

do vlastnictví xxxxxxxxx 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jiří Šlachta, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace 

 
hlasování 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b23.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b24.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b25.pdf
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26. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví města Cheb do vlastnictví Karlovarského kraje  

– částí pozemků p.p.č. 1818/1 a 1818/2 v k.ú. Cheb 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 65/02/22 
 

- schvaluje úplatné nabytí částí pozemků p.č. 1818/1 a 1818/2, které byly odděleny geometrickým plánem 

č. 6269-54/2020 z původních pozemků p.č. 1818/1 a 1818/2 a označeny jako díl "b" o výměře 1238 m2  

a díl "a" o výměře 12 m2, a které se slučují do nově vzniklého pozemku p.č. 1818/25 o výměře 1250 m2,  

v k.ú. a obci Cheb, a to formou kupní smlouvy mezi městem Cheb, se sídlem náměstí Krále Jiřího  

z Poděbrad 14, 350 20 Cheb, IČO 00253979 (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, 

zastoupeným Domovem pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace, se sídlem Cheb, 

Mírová 6, 350 02, IČO 71175253 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 812.500 

Kč + DPH ve výši 170.625 Kč, tj. celkem 983.125 Kč včetně DPH, kupující dále uhradí náklady spojené  

se zpracováním znaleckého posudku ve výši 7.550 Kč a správní poplatek spojený s návrhem na vklad kupní 

smlouvy do katastru nemovitostí ve výši 2.000 Kč, a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví 

města Cheb do vlastnictví Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

- ukládá Domovu pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace, k podpisu předmětné 

kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 
hlasování  

 
27. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Stará Voda  

- část pozemku p.p.č. 4633/1 v k.ú. Stará Voda u Mariánských Lázní 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 66/02/22 
 

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 4633/1, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 711-415/2021 z původního pozemku p.p.č. 4633/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

p.p.č. 4633/7 o výměře 237 m2, v k.ú. Stará Voda u Mariánských Lázní a obci Stará Voda konkrétnímu 

zájemci obci Stará Voda, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou 

správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárce na straně jedné), a obcí 

Stará Voda, se sídlem Stará Voda 88, PSČ 353 01 Stará Voda, IČO 00572748 (jako obdarovaný na straně 

druhé), a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Stará 

Voda, dle návrhu 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b26.pdf
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Ing. Jiří Šlachta, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace 

 

 
28. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Tři Sekery  

- část pozemku p.p.č. 856/2 v k.ú. Krásné u Tří Seker 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 67/02/22 
 

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 856/2, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 437-274/2021 z původního pozemku p.p.č. 856/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

p.p.č. 856/3 o výměře 98 m2, v k.ú. Krásné u Tří Seker a obci Tři Sekery konkrétnímu zájemci obci  

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

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárce na straně jedné), a obcí Tři Sekery, 

se sídlem Tři Sekery 82, PSČ 354 73 Tři Sekery, IČO 00254304 (jako obdarovaný na straně druhé),  

a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Tři Sekery, 

dle návrhu 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace,  

k podpisu předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jiří Šlachta, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace 

 

 
29. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Cheb  

- pozemek p.p.č. 2301/26 v k.ú. Cheb a pozemky p.p.č. 1351, 1065/2, 1065/4 a 958 v k.ú. Háje u Chebu 

včetně části stavby silnice č. III/2143, součástí a příslušenství 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 68/02/22 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 2301/26 o výměře 18 m2 v k.ú. a obci Cheb a pozemků  

p.p.č. 1351 o výměře 5787 m2, p.p.č. 1065/2 o výměře 543 m2, p.p.č. 1065/4 o výměře 853 m2 a p.p.č. 958 

o výměře 5048 m2 v k.ú. Háje u Chebu a obci Cheb včetně části stavby silnice č. III/2143, součástí  

a příslušenství konkrétnímu zájemci městu Cheb, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárce 

na straně jedné), a městem Cheb, se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, PSČ 350 20,  

IČO 00253979 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci včetně části 

stavby silnice č. III/2143, součástí a příslušenství z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města 

Cheb, dle návrhu 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace,  

k podpisu předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
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Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jiří Šlachta, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,  

příspěvková organizace 

 

 
30. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Citice  

- části pozemku p.č. 419 v k.ú. Citice 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 69/02/22 
 

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.č. 419, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 533-38/2021 z původního pozemku p.č. 419 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky  

p.č. 419/10 o výměře 315 m2, p.č. 419/11 o výměře 448 m2, p.č. 419/12 o výměře 152 m2, p.č. 419/13  

o výměře 121 m2 a p.č. 419/14 o výměře 48 m2, v k.ú. a obci Citice konkrétnímu zájemci obci Citice,  

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárce na straně jedné), a obcí Citice, se sídlem  

Citice č.p. 13, Sokolov, PSČ 356 01, IČO 00259284 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí 

předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Citice, dle návrhu 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jiří Šlachta, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,  

příspěvková organizace 

 

 
31. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Aš z majetku Karlovarského kraje do majetku města Aš  

a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Aš z majetku města Aš do majetku Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 70/02/22 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 3514/12 o výměře 126 m2 , p.p.č. 3514/13 o výměře 43 m2, 

p.p.č. 3514/14 o výměře 26 m2, p.p.č. 3514/15 o výměře 56 m2, p.p.č. 3522/13 o výměře 38 m2,  

p.p.č. 3522/14 o výměře 12 m2, p.p.č. 3522/15 o výměře 66 m2, p.p.č. 3522/16 o výměře 18 m2,  

p.p.č. 3522/17 o výměře 28 m2, p.p.č. 3522/18 o výměře 7 m2, p.p.č. 3522/19 o výměře 8 m2, p.p.č. 3522/20 

o výměře 27 m2, p.p.č. 3522/21 o výměře 4 m2, p.p.č. 3522/22 o výměře 131 m2, p.p.č. 3522/23 o výměře 

173 m2, p.p.č. 3522/24 o výměře 41 m2, p.p.č. 3522/25 o výměře 63 m2, p.p.č. 3522/27 o výměře 20 m2, 

p.p.č. 3571/72 o výměře 19 m2, p.p.č. 3571/73 o výměře 21 m2, p.p.č. 3571/74 o výměře 20 m2, 

p.p.č.3571/75 o výměře 80 m2, p.p.č. 3571/76 o výměře 101 m2, p.p.č. 3571/77 o výměře 88 m2,  

p.p.č. 3571/78 o výměře 210 m2, p.p.č. 3571/79 o výměře 12 m2, p.p.č. 3571/80 o výměře 5 m2  

a p.p.č. 3571/81 o výměře 4 m2 v k.ú. a obci Aš konkrétnímu zájemci městu Aš, a to formou darovací 

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

příspěvková organizace (jako dárce na straně jedné), a městem Aš, se sídlem Aš, Kamenná 52, PSČ 352 01, 

IČO 00253901 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví 

Karlovarského kraje do majetku města Aš, dle návrhu 
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- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 4285 o výměře 1 m2, p.p.č. 1176/9 o výměře 5 m2,  

p.p.č. 1183/7 o výměře 458 m2, p.p.č.1183/12 o výměře 1 m2, p.p.č. 1183/13 o výměře 1 m2, p.p.č. 3470/117 

o výměře 2 m2, p.p.č. 3514/18 o výměře 22 m2, p.p.č. 3514/6 o výměře 49 m2, p.p.č. 3514/21 o výměře  

6 m2, p.p.č. 3522/32 o výměře 54 m2, p.p.č. 3522/33 o výměře 44 m2, p.p.č. 3522/39 o výměře 4 m2,  

p.p.č. 3522/41 o výměře 2 m2, p.p.č. 3525/6 o výměře 1 m2 a p.p.č. 3898/2 o výměře 3 m2 v k.ú. a obci Aš, 

formou darovací smlouvy mezi městem Aš, se sídlem Aš, Kamenná 52, PSČ 352 01, IČO 00253901 (jako 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné 

nemovité věci z vlastnictví města Aš do majetku Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětných darovacích smluv 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětných darovacích smluv 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jiří Šlachta, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,  

příspěvková organizace 

 
hlasování 

 
32. Projekt „Krajský business park Sokolov-předprojektová příprava“-schválení předprojektové 

přípravy projektu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 71/02/22 
 

- schvaluje předběžný záměr financování přípravného projektu k zabezpečení předfinancování celkových 

výdajů pro přípravu projektu „Krajský business park Sokolov – předprojektová příprava“ ve výši  

max. 1 000 000 Kč 

 

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

Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání,  

příspěvková organizace 

 
hlasování 

 
33. Žádost MAS Sokolovsko o.p.s., o navýšení individuální dotace na akci Projektová dokumentace 

na most přes Rolavu u Přebuzi 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 72/02/22 
 

- schvaluje navýšení investiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro MAS Sokolovsko o.p.s.,  

IČO 27962008, na akci Projektová dokumentace na most přes Rolavu u Přebuzi o částku 56.200 Kč 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě KK04396/2021 o navýšení dotace o 56.200 Kč 

na akci Projektová dokumentace na most přes Rolavu u Přebuzi pro MAS Sokolovsko o.p.s. 

 

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

a projektového řízení podpisem dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy KK04396/2021 o navýšení dotace  

o 56.200 Kč na akci Projektová dokumentace na most přes Rolavu u Přebuzi 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b27_31.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b32.pdf


Usnesení z 15. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 28.02.2022 č. j. KK/306/VZ/22 

28.02.2022  Strana 20 (celkem 29) 

- ukládá odboru regionálního rozvoje zveřejnit schválený dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy 

KK04396/2021 o navýšení dotace o 56.200 Kč na akci Projektová dokumentace na most přes Rolavu  

u Přebuzi  pro MAS Sokolovsko o.p.s., na internetových stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 11.04.2022 
 

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

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
hlasování 

 
 34. Dohoda o ukončení memoranda o spolupráci při realizaci záměru vybudování koncertního sálu  

 v objektu Císařských lázní a smlouva o smlouvě budoucí nájemní na pronájem prostor  

 v objektu Císařských lázní se statutárním městem Karlovy Vary 

 

 Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání. 

 

 
35. Projekt Karlovarského kraje s názvem "Rekonstrukce a modernizace Střední 

uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary - předprojektová příprava" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 73/02/22 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt "Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové 

školy keramické a sklářské Karlovy Vary - předprojektová příprava" Karlovarský kraj 

- schvaluje předfinancování projektu "Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy 

keramické a sklářské Karlovy Vary - předprojektová příprava" ve výši 900.000 Kč včetně DPH,  

tzn. 90 % celkových uznatelných výdajů projektu, v případě, že bude strategický projekt schválen 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování projektu "Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové 

školy keramické a sklářské Karlovy Vary - předprojektová příprava" ve výši max. 100.000 Kč,  

tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu, v případě, že bude strategický projekt schválen 

 

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

projektu Karlovarského kraje s názvem "Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy 

keramické a sklářské Karlovy Vary - předprojektová příprava" ve výši max. 1.000.000 Kč,  

tzn. 100 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

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

 

Termín kontroly: 16.05.2022 
 

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

 
hlasování 

 
36. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní  

rok 2020/2021 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 74/02/22 
 

- bere na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní  

rok 2020/2021, dle návrhu 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b33.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b35.pdf
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- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnit Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací 

soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2020/2021 způsobem umožňujícím dálkový přístup a předložit 

ji Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 

 

Termín kontroly: 11.04.2022 
 

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

 
hlasování 

 
37. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vrcholového sportu 

- rozhodnutí o žádostech  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 75/02/22 
 

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

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vrcholového sportu v celkové výši 4.785.000 Kč  

dle přílohy č. 1 

 

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

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vrcholového sportu v celkové 

výši 4.785.000 Kč se subjekty uvedenými v příloze č. 1, dle vzoru v návrhu č. 2 

 

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

a mládeže, tělovýchovy a sportu, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

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

 

Termín kontroly: 20.06.2022 
 

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

 
hlasování 

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

dětí a mládeže - rozhodnutí o žádostech  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 76/02/22 
 

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

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže v celkové výši  

16.300.000 Kč dle přílohy č. 1 

 

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

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit dětí  

a mládeže v celkové výši 16.300.000 Kč se subjekty uvedenými v příloze č. 1, dle vzoru v návrhu č. 2 

 

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

a mládeže, tělovýchovy a sportu, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

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

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b36.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b37.pdf
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Termín kontroly: 20.06.2022 
 

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

 
hlasování 

 
39. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních akcí  

- rozhodnutí o žádostech  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 77/02/22 
 

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

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních akcí v celkové výši 1.450.000 Kč dle přílohy č. 1 

 

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

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních akcí v celkové 

výši 1.450.000 Kč se subjekty uvedenými v příloze č. 1, dle vzoru v návrhu č. 2 

 

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

a mládeže, tělovýchovy a sportu, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

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

 

Termín kontroly: 20.06.2022 
 

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

 
hlasování 

 
40. Žádost obce Kyselka o posunutí termínu čerpání dotace poskytnuté v roce 2021 z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 78/02/22 
 

- schvaluje změnu termínu využití a předložení vyúčtování poskytnuté dotace z Programu na obnovu 

kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2021 obci Kyselka na projekt 

"Radošov, kostel sv. Václava - oprava krovu lodi kostela" a to tak, že poskytnuté finanční prostředky  

je možno využít na daný účel v roce 2022 a termín předložení závěrečného vypořádání dotace se posunuje 

nejpozději do 15. 7. 2022 

 

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

Karlovarského kraje ev. č. KK 02451/2021, dle návrhu 

 

- pověřuje Oľgu Halákovou, členku rady Karlovarského kraje pro oblast kultury a památkové péče, 

podpisem dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. KK 02451/2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu splnit veškeré úkony vyplývající  

z plnění usnesení 

 

Termín kontroly: 11.04.2022 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b38.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b39.pdf
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Zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu 

 
hlasování 

 
41. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na obnovu a využití kulturních 

památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 79/02/22 
 

- schvaluje neposkytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2022 v rámci dotačního Programu 

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

hodnotných objektů a movitých věcí dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2022 v rámci dotačního Programu  

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

hodnotných objektů a movitých věcí v celkové výši 15 795 000 Kč dle tabulky, která je přílohou č. 1 

 

- schvaluje zařazení vybraných žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2022  

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

kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí pro rok 2022 do zásobníku odboru 

kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu dle tabulky, která je přílohou č. 2 

 

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

pro rok 2022 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu 

a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí se subjekty dle tabulky,  

která je přílohou č. 1 

 

- pověřuje Oľgu Halákovou, radní pro oblast kultury a památkové péče, podpisem veřejnoprávních smluv 

o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2022 v rámci dotačního Programu  

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

hodnotných objektů a movitých věcí schválených Zastupitelstvem Karlovarského kraje 

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

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

dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2022 k podpisu radní pro oblast kultury a památkové péče  

a zveřejnit na webových stránkách Karlovarského kraje seznam poskytnutých dotací 

 

Termín kontroly: 11.04.2022 
 

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

ruchu 

 
hlasování 

 
42. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu kulturních aktivit  

v roce 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 80/02/22 
 

- schvaluje neposkytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2022 v rámci dotačního Programu 

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit dle tabulky,  

která je přílohou č. 1 

 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2022 v rámci dotačního Programu  

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b40.pdf
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pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit v celkové  

výši 677.000 Kč dle tabulky, která je přílohou č. 1 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv s žadateli o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

pro rok 2022 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu kulturních aktivit v roce 2022 dle tabulky, která je přílohou č. 1 

 

- pověřuje Oľgu Halákovou, členku Rady Karlovarského kraje pro oblast kultury a památkové péče, 

podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2022 v rámci 

dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit 

schválených Radou Karlovarského kraje dle tabulky, která je přílohou č. 1 

 

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

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

dotací z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu radní pro oblast kultury a památkové péče a zveřejnit  

na webových stránkách Karlovarského kraje seznam poskytnutých dotací 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

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

ruchu 

 
hlasování 

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

a cestovního ruchu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 81/02/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

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

a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- pověřuje Oľgu Halákovou, členku Rady Karlovarského kraje pro oblast kultury a památkové péče, 

podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1 

 

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

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Oľze Halákové, člence rady Karlovarského kraje  

pro oblast kultury a památkové péče, k podpisu a realizovat úkony, které vyplývají z usnesení 

 

Termín kontroly: 16.05.2022 
 

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

ruchu 

 

hlasování 

 

44. Senior Pas 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 82/02/22 
 

- schvaluje realizaci projektu Senior Pas 2022 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b42.pdf
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- ukládá odboru sociálních věcí vyhlásit výběrové řízení na realizaci projektu Senior Pas pro rok 2022 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 
hlasování 

 
45. Poskytnutí dotací na zajištění sociálních služeb v roce 2022 v rámci projektu Podpora vybraných 

služeb sociální prevence II 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 83/02/22 
 

- schvaluje poskytnutí dotací na zajištění sociálních služeb v roce 2022 v rámci projektu Podpora vybraných 

služeb sociální prevence II v celkové výši 27.393.500 Kč, z toho neinvestiční dotace 3 ve výši  

25.443.900 Kč (z toho max. 5 % spoluúčast Karlovarského kraje, tj. 1.272.195 Kč) a neinvestiční dotace 2 

ve výši 1.949.600 Kč, dle přílohy 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění 

sociálních služeb v roce 2022 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II dle přílohy 

 

- pověřuje člena rady pro oblast sociálních věcí podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2022 v rámci projektu Podpora 

vybraných služeb sociální prevence II 

 

- ukládá odboru sociálních věcí zveřejnit přehled dotací schválených Zastupitelstvem Karlovarského kraje 

na internetových stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 20.06.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 
hlasování 

 
46. Poskytnutí mimořádných zápůjček na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji  

v roce 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 84/02/22 
 

- bere na vědomí informaci, že dle veřejnosprávní kontroly byla vůči organizaci Světlo Kadaň z.s., učiněna 

výzva dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

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

v roce 2022 v celkové výši 234.950.400 Kč (z toho pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje 

106.604.600 Kč), dle návrhu 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 121/2022 

- snížení běžných výdajů rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje na zápůjčky 

ve výši 293.474.635 Kč vůči financování a zároveň snížení příjmů tohoto odboru z titulu vratek těchto 

zápůjček vůči financování, a to z důvodu snížení objemu krátkodobých zápůjček na základě podaných 

žádostí poskytovatelů sociálních služeb o 165.049.600 Kč a dále nahrazením krajských finančních 

prostředků státními finančními prostředky ve výši 128.425.035 Kč 

- navýšení příjmů ve výši 128.425.035 Kč z titulu vratek krátkodobých zápůjček financovaných ze státní 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b44.pdf
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účelové dotace vůči financování a zároveň ve stejné výši navýšení běžných výdajů Odboru sociálních věcí 

ve výši 128.425.035 Kč vůči financování; finanční prostředky jsou určeny na financování sociálních služeb, 

z toho pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje v oblasti sociální ve výši 106.604.600 Kč  

a pro ostatní poskytovatele sociálních služeb ve výši 21.820.435 Kč; období od zaslání první splátky dotace 

poskytovatelům sociálních služeb do obdržení vratek zápůjček od poskytovatelů sociálních služeb bude 

předfinancováno z finančních prostředků kraje (financování z dočasně volných finančních prostředků 

přebytku hospodaření kraje za rok 2021) 

 

- schvaluje uzavření smluv o poskytnutí mimořádné zápůjčky na udržení provozu sociálních služeb  

v Karlovarském kraji v roce 2022 dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 

 

- pověřuje člena rady pro oblast sociálních věcí Mgr. Roberta Pisára podpisem smluv o poskytnutí 

mimořádné zápůjčky na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2022 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 
hlasování 

 
47. Schválení převzetí provozu sociální služby Domova pro osoby se zdravotním postižením Vilík 

Karlovarským krajem od Správy zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 85/02/22 
 

- schvaluje převzetí provozu, majetku a činnosti sociální služby Domova pro osoby se zdravotním 

postižením Vilík, se sídlem Dragounská 931/38, 352 02 Cheb 2, Karlovarským krajem od Správy 

zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město Cheb,  

IČO 70887985, se sídlem Pastýřská 4, 350 02 Cheb, a následné organizační začlenění služby  

pod příspěvkovou organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, 

příspěvková organizace, IČO 72046881, se sídlem: Sokolov, Slavíčkova 1701, 356 01, jejímž zřizovatelem 

je Karlovarský kraj, a to s účinností od 01.01.2023 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

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

v Sokolově, příspěvková organizace 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

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

a krajského živnostenského úřadu 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 
hlasování 

 
48. Projekt "Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní a kreativní kancelář - 4K  

- předprojektová příprava" – schválení předprojektové přípravy 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 86/02/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje předfinancování projektu "Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní a kreativní kancelář  

- 4K - předprojektová příprava" ve výši 1.260.000 Kč vč. DPH, tzn. 90 % celkových uznatelných výdajů 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b46.pdf
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projektu, v případě, že bude strategický projekt schválen 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování projektu "Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní a kreativní 

kancelář - 4K - předprojektová příprava" ve výši 140.000 Kč vč. DPH, tzn. 10 % celkových uznatelných 

výdajů projektu, v případě, že bude strategický projekt schválen 

 

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

ruchu 

 
hlasování 

 

49. Zastoupení Karlovarského kraje v Bruselu - uzavření dohody s Plzeňským krajem 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 87/02/22 
 

- schvaluje uzavření Dohody o spolupráci v evropských záležitostech mezi Karlovarským krajem  

a Plzeňským krajem 

 

Termín kontroly: 16.05.2022 
 

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

 
hlasování 

 

 
50. Informace o výsledku projektu „Modernizace provozního informačního systému KKN“,  

reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005207 financovaného v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nezařadilo bod do programu jednání. 

 

 

 
51. Žádost Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., o prodloužení doby splatnosti návratné 

finanční výpomoci 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 88/02/22 
 

- schvaluje prodloužení termínu splatnosti poskytnuté bezúročné návratné finanční výpomoci o 3 měsíce, 

tj. z 31. 3. 2022 na 30. 6. 2022 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci  

ev. č. KK 01708/2021, dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. arch. Vojtěcha Frantu, náměstka hejtmana, podpisem dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 

ev. č. KK 01708/2021 o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu splnit veškeré úkony vyplývající  

z plnění usnesení 

 

Termín kontroly: 20.06.2022 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b48.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b49.pdf
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Zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu 

 

hlasování 

 

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

pro rok 2022 "Podpora lázeňských zařízení v Karlovarském kraji – lázeňské vouchery" - odbor 

kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 89/02/22 
 

- schvaluje Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje s názvem "Podpora lázeňských 

zařízení v Karlovarském kraji – lázeňské vouchery" 

 

- vyhlašuje Program "Podpora lázeňských zařízení v Karlovarském kraji – lázeňské vouchery" 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu splnit veškeré úkony vyplývající  

z plnění usnesení 

 

Termín kontroly: 20.06.2022 
 

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

ruchu 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
hlasování 

 
53. Poskytnutí příspěvku do veřejné sbírky "Charita pro Ukrajinu" na pomoc obyvatelům 

zasažených oblastí v souvislosti s útokem ruských ozbrojených sil na území Ukrajiny 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 90/02/22 
 

- schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 2 mil. Kč Charitě Česká republika (IČO 70100969) do vyhlášené 

veřejné sbírky "Charita pro Ukrajinu" a ve výši 3 mil. Kč na Velvyslanectví Ukrajiny na pomoc obyvatelům 

zasažených oblastí v souvislosti s útokem ruských ozbrojených sil na území Ukrajiny 

 

- pověřuje vedoucí odboru finančního, Ing. Martinu Jánskou, odesláním příspěvku ve výši 2 mil. Kč  

do veřejné sbírky "Charita pro Ukrajinu" na sbírkový účet číslo 55660022/0800 u České spořitelny  

a ve výši 3 mil. Kč na Velvyslanectví Ukrajiny číslo účtu 304452700/0300 

 

Termín kontroly: 20.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
hlasování 

 
54. Odstoupení od spolupráce s městem Moskvou (Ruská federace) a městem Irkutsk  

(Ruská federace)  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 91/02/22 
 

- schvaluje odstoupení od Protokolu o rozvoji spolupráce uzavřeném na základě výsledků jednání mezi 

městem Moskvou (Ruská federace) a Karlovarským krajem (Česká republika) a od Dohody o navázání 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b51.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b52.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b53.pdf
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přátelských vztahů mezi městem Irkutsk (Ruská federace) a Karlovarským krajem (Česká republika),  

kdy s ohledem na napadení sousedního státu Ruskou federací není v současné době možné naplňovat 

přátelské vztahy, a to dnem doručení druhé straně 

 

Termín kontroly: 16.05.2022 
 

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

 

hlasování 

 

55. Záměr Karlovarského kraje vypůjčit nepotřebné nemovité věci v majetku kraje pro účely měst  

a obcí Karlovarského kraje z důvodu koordinace záchranných prací v souvislosti se zajištěním 

mimořádné událostí Migrační vlna velkého rozsahu občanů Ukrajiny na území ČR - Válečný konflikt 

na Ukrajině 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 92/02/22 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje vypůjčit nepotřebné nemovité věci v majetku kraje pro účely měst 

a obcí Karlovarského kraje z důvodu koordinace záchranných prací v souvislosti se zajištěním mimořádné 

události Migrační vlna velkého rozsahu občanů Ukrajiny na území ČR - Válečný konflikt na Ukrajině 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 
hlasování 

 

 

 

 Ing. Petr Kulhánek v. r. 

          hejtman  

 Karlovarského kraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mgr. Dalibor Blažek v. r. 

         náměstek hejtmana 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast15/hl_15_02_b54.pdf
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