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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 
 

z 16. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo  

dne 28.03.2022 (mimo řádný termín) v době od 16:00 do 16:54 hodin 

v zastupitelském sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 
 

Přítomno: …………………………… 37 členů zastupitelstva 

Omluveni:               …………………………… Ing. Brožová Lampertová, Ing. Bureš, DBA, 

Mgr. Kubis, Mgr. Mračková Vildumetzová,  

pí Oulehlová, Ing. Pfeffer Ferklová, MBA,  

Bc. Picka, prof. Dr. Ing. Plevný 

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

úřadu, vedoucí jednotlivých odborů krajského 

úřadu 

Zapisovatelka:         …………………………… pí Valentová 

 

          usnesení č.  

 

 
A. Volba návrhové komise  

B. Volba ověřovatelů zápisu  

C. Schválení programu jednání  

   

1. Projekt „Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové 

domácnosti“ - schválení podání žádosti a realizace projektu 

ZK 93/03/22 

2. Poskytnutí finančního daru spolku Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. ZK 94/03/22 

3. Pověření hejtmana Karlovarského kraje k odeslání dopisu Vládě ČR ohledně 

neúměrně zvýšených cen energií a pohonných hmot 

ZK 95/03/22 
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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 

- pí Markétu Monsportovou 

- Ing. Erika Klimeše 

 
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: 

 
2. Poskytnutí finančního daru spolku Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. 

3. Pověření hejtmana Karlovarského kraje k odeslání dopisu Vládě ČR ohledně neúměrně zvýšených cen 

energií a pohonných hmot 

 
Hlasování 

 
1. Projekt „Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové domácnosti“  

- schválení podání žádosti a realizace projektu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 93/03/22 
 

- souhlasí  

- s podáním žádosti o dotaci na projekt  "Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové 

domácnosti" v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 

 

- s podáním žádosti o změnu projektu  "Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové 

domácnosti" v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 spočívající v navýšení alokace 

projektu pro žadatele, kteří do 31. 8. 2022 podali žádost o poskytnutí dotace 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádosti o dotaci a následně žádosti o změnu  

pro projekt "Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové domácnosti" v rámci 

Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 vč. jejích příloh, a dalších dokumentů souvisejících  

s podáním žádosti a realizací projektu 

 

- bere na vědomí informaci o možných rizicích spojených s projektem "Podpora výměny kotlů  

v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové domácnosti" v rámci Operačního programu Životní prostředí 

2021 – 2027 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast16/hl_16_04_NK.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast16/hl_16_04_VO.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast16/hl_16_04_SCH.pdf
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Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 
Hlasování 

 
2. Poskytnutí finančního daru spolku Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 94/03/22 
 

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 200 000 Kč spolku Potravinová banka Karlovarského  

kraje z.s., IČO 04121538, na finanční zajištění provozu Potravinové banky Karlovarského kraje z.s. 

 

Termín kontroly: 20.06.2022 
 

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

 
Hlasování 

 
3. Pověření hejtmana Karlovarského kraje k odeslání dopisu Vládě ČR ohledně neúměrně 

zvýšených cen energií a pohonných hmot 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 95/03/22 
 

- ukládá hejtmanovi Ing. Petrovi Kulhánkovi odeslat premiérovi a vládě dopis ohledně neúměrně 

zvýšených cen energií a pohonných hmot 

 

Termín kontroly: 16.05.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 
Hlasování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Petr Kulhánek v. r.  

          hejtman  

 Karlovarského kraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ing. arch. Vojtěch Franta v. r. 

     náměstek hejtmana 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast16/hl_16_04_b1.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast16/hl_16_04_b2.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast16/hl_16_04_b3.pdf

