
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 
 

ze 17. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo  

dne 11.04.2022 v době od 9:02 do 17:10 hodin 

v zastupitelském sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 
 

Přítomno: …………………………… 44 členů zastupitelstva 

Omluveni:               …………………………… Mgr. Kubis 

Přizvaní:                  …………………………… Mgr. 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. Informace o očkování a aktuální epidemická situace ZK 96/04/22 

2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 11.04.2022 ZK 97/04/22 

3. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje ZK 98/04/22 

4. Zpráva Finančního výboru ZK 99/04/22 

5. Zpráva Kontrolního výboru ZK 100/04/22 

6. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZK 101/04/22 

7. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny ZK 102/04/22 

8. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj ZK 103/04/22 

9. Zpráva Výboru majetkového ZK 104/04/22 

10. Zpráva výboru pro zdravotnictví ZK 105/04/22 

11. Rozpočtové změny ZK 106/04/22 

12. Alokace volných finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje 

za rok 2021 - 3. část 

ZK 107/04/22 

13. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2022 ZK 108/04/22 

14. 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  

ZK 109/04/22 

15. Prominutí dluhu Karlovarské krajské nemocnice a.s., vyplývající z Dohody  

o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek, ev. č. KK 00874/2022  

ze dne 25. 2. 2022 

ZK 110/04/22 

16. Žádost o výjimku z Podmínek pro poskytování náborových příspěvků  

pro zaměstnance vybraných oddělení nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou 

péči na území Karlovarského kraje od 1. 1. 2021 

ZK 111/04/22 
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17. Poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu západočeských olympioniků  

na rok 2022 

ZK 112/04/22 

18. Poskytnutí finančního daru Regionálnímu stavebnímu sdružení Karlovy Vary  

na akci Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 

ZK 113/04/22 

19. Schválení a vyhlášení dotačních programů financovaných z rozpočtu 

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

ZK 114/04/22 

20. Projekt „Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit  

v Karlovarském kraji - Doupovské hory 2“ – ukončení projektu v souvislosti  

s neposkytnutím souhlasu vlastníků pozemků s realizací projektu  

ZK 115/04/22 

21. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním 

ruchu v roce 2022  

ZK 116/04/22 

22. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast UNESCO  

- Montanregion Krušné Hory - Erzgebirge, o. p. s.  

ZK 117/04/22 

23. Projekt „Centrum lázeňského výzkumu“ - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 

dotace Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., z rozpočtu Karlovarského kraje  

na přípravu projektu 

ZK 118/04/22 

24. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví České republiky, s příslušností 

hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1397/1  

v k.ú. Rotava 

ZK 119/04/22 

25. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví města Sokolov do vlastnictví 

Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 1356/1 v k.ú. Sokolov 

ZK 120/04/22 

26. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky, s příslušností 

hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky v k.ú. Brložec u Štědré, Lažany u Štědré, Smilov  

u Štědré a Mírová 

ZK 121/04/22 

27. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky, s příslušností 

hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky v k.ú. Hartoušov, Cheb, Lazy a Stará Voda  

u Mariánských Lázní 

ZK 122/04/22 

28. Bezúplatný převod částí pozemků p.č. 273 a p.č. 130 v k.ú. Mírová z majetku 

Karlovarského kraje do majetku obce Mírová a bezúplatné nabytí částí pozemků 

p.č. 237/6, p.č. 238/12 a p.č. 368/7 v k.ú. Mírová z majetku obce Mírová  

do majetku Karlovarského kraje 

ZK 123/04/22 

29. Bezúplatný převod částí pozemků p.č. 767/1 a p.č. 767/10 v k.ú. Staré Sedlo  

u Sokolova z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Staré Sedlo  

a bezúplatné nabytí částí pozemků p.č. 364 a p.č. 365 v k.ú. Staré Sedlo  

u Sokolova z majetku obce Staré Sedlo do majetku Karlovarského kraje 

ZK 124/04/22 

30. Bezúplatný převod části pozemku parc. č. 180/3 v k.ú. Královské Poříčí z majetku 

Karlovarského kraje do majetku obce Královské Poříčí a bezúplatné nabytí části 

pozemku parc. č. 197/1 v k.ú. Královské Poříčí z majetku obce Královské Poříčí 

do majetku Karlovarského kraje 

ZK 125/04/22 

31. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 402/1 a p.p.č. 402/2 v k.ú. Stanoviště  

u Mariánských Lázní a pozemků p.p.č. 761/26, p.p.č. 761/27 a části pozemku 

p.p.č. 1239/1 v k.ú. Drmoul z majetku Karlovarského kraje do majetku obce 

Drmoul a bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 2048/102, p.p.č. 2048/103  

a p.p.č. 2048/94 v k.ú. Drmoul z majetku obce Drmoul do majetku Karlovarského 

kraje 

ZK 126/04/22 

32. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Bečov nad Teplou z majetku Karlovarského 

kraje do majetku města Bečov nad Teplou a bezúplatné nabytí pozemků  

v k.ú. Bečov nad Teplou z majetku města Bečov nad Teplou do majetku 

Karlovarského kraje 

ZK 127/04/22 

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

Lipová - část pozemku p.p.č. 872 v k.ú. Palič 

 

 

ZK 128/04/22 
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34. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku 

města Cheb - pozemek p.č. 123/24 v k.ú. Dolní Dvory a pozemky p.č. 425/1,  

425/3 a 425/5 v k.ú. Horní Dvory 

ZK 129/04/22 

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

města Toužim - části pozemku p.p.č. 1459/10 v k.ú. Toužim 

ZK 130/04/22 

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

obce Stanovice - pozemky p.p.č. 3639 a p.p.č. 3627 v k.ú. Dražov a pozemky 

p.p.č. 436, p.p.č. 440 a část p.p.č. 330/1 v k.ú. Hlinky 

ZK 131/04/22 

37. Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby  

– části pozemků p.č. 11/1 a p.č. 107 v k.ú. Nová Víska u Ostrova 

ZK 132/04/22 

38. Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby  

- pozemky p.č. 1580/2, p.č. 1580/3, p.č. 1592/2 v k.ú. Toužim 

ZK 133/04/22 

39. Úplatné nabytí hmotné nemovité věci z vlastnictví DFARMA spol. s r.o.,  

do vlastnictví Karlovarského kraje - pozemek p.č. 459 v k.ú. Vokov u Třebeně 

ZK 134/04/22 

40. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví 

Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 24/3, p.p.č. 279/2, p.p.č. 279/3  

a p.p.č. 959/5 v k.ú. Tatrovice 

ZK 135/04/22 

41. Projekt „Counteracting Unequal Regional Development Caused by Brain Drain 

(BRAINY)“/ „Potírání nerovnoměrného územního rozvoje způsobeného únikem 

mozků (BRAINY)“ – příprava a realizace projektu kofinancovaného z programu 

Interreg Central Europe 2021-2027 

ZK 136/04/22 

42. Projekt „Entrepreneur of the Future (EFU)“/ „Podnikatel budoucnosti (EFU)“  

– příprava a realizace projektu kofinancovaného z programu Interreg Central 

Europe 2021-2027 

ZK 137/04/22 

43. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu českých 

turistů  na Údržbu značení cyklotras v Karlovarském kraji v roce 2022 

ZK 138/04/22 

44. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Mikroregionu 

Sokolov - východ na projekt Oprava cyklostezky Královské Poříčí - Loket 

ZK 139/04/22 

45. Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace 

za rok 2021 

ZK 140/04/22 

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

sportovní infrastruktury profesionálního sportu - rozhodnutí o žádostech 

ZK 141/04/22 

47. Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání  

v Karlovarském kraji v roce 2022 

ZK 142/04/22 

48. Projekt „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školy živnostenské Sokolov, 

příspěvková organizace 

ZK 143/04/22 

49. Projekt „SPŠ Ostrov jede na irský ostrov“ Střední průmyslové školy Ostrov, 

příspěvková organizace 

ZK 144/04/22 

50. Projekt Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, 

příspěvková organizace, v rámci akreditace programu Erasmus+ pro rok 2022 

ZK 145/04/22 

51. Informace o ukončení projektu "Úprava venkovního areálu GOAML pro podporu 

výuky ve venkovním prostředí" Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, 

příspěvková organizace 

ZK 146/04/22 

52. Informace o ukončení projektu Integrované střední školy Cheb, příspěvková 

organizace, v rámci dotačního programu „Centra odborné přípravy“ pro rok 2021 

ZK 147/04/22 

53. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu 

vydávání neperiodických publikací v roce 2022 

ZK 148/04/22 

54. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury  ZK 149/04/22 

55. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury - Karlovarský 

symfonický orchestr, příspěvková organizace, ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ 

ORCHESTR MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, o.p.s., Západočeské divadlo v Chebu p.o.  

ZK 150/04/22 

56. Informace o výsledku realizace projektu „Interaktivní galerie Karlovy Vary  

– Becherova vila“ reg. č. CZ.1.09/4.1.00/04.00021  

ZK 151/04/22 

57. Žádost obce Bublava o prodloužení termínu vyčerpání poskytnutých finančních 

prostředků, termínu realizace a následného vyúčtování individuální dotace  

na projekt "Nákup kontejnerového nosiče za traktor vč. kontejneru" 

ZK 152/04/22 
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58. Projekt „Pořízení automobilů pro účely poskytování sociálních služeb  

v Karlovarském kraji“ – informace o projektu, podání žádosti o podporu  

z Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 6.1 REACT EU 

a schválení závazného finančního příslibu projektu, registrační číslo projektu 

CZ.06.6.127/0.0/0.0/211_24/0017305  

staženo 

59. Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace na financování sociální části center 

duševního zdraví a multidisciplinárních týmů pro rok 2022 

staženo 

60. Dodatek č. 17 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro osoby  

se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace 

ZK 153/04/22 

61. Smlouva o převodu činností, práv, povinností a závazků v souvislosti s převzetím 

provozu sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením Vilík 

Karlovarským krajem od Správy zdravotních a sociálních služeb Cheb, 

příspěvková organizace 

ZK 154/04/22 

62. Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6 ZK 155/04/22 

63. Čerpání finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 

na jmenovité akce na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji na rok 2022 

ZK 156/04/22 

64. Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Letišti Karlovy 

Vary s.r.o. 

ZK 157/04/22 

65. Uzavření dodatku č. 17 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek 

veřejné služby uzavřené se společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 

ZK 158/04/22 

66. Změna ve složení Výboru pro národnostní menšiny ZK 159/04/22 

67. Navýšení finančního krytí na projekt „Císařské lázně - koncertní sál“ ZK 160/04/22 

68. Vypořádání námitky zastupitelského klubu hnutí ANO 2011 k hlasování  

na 15. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje konaném dne 28. 2. 2022 

ZK 161/04/22 

69. 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 

ZK 162/04/22 
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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: 

 
bod č. 66) Změna ve složení výboru pro národnostní menšiny 

 

bod č. 67) Navýšení finančního krytí na projekt „Císařské lázně - koncertní sál“ 

 

bod č. 68)  Vypořádání námitky zastupitelského klubu hnutí ANO 2011 k hlasování na 15. jednání 

Zastupitelstva Karlovarského kraje konaném dne 28. 2. 2022 

 

bod č. 69) 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 z programu: 

 
bod č. 58) Projekt „Pořízení automobilů pro účely poskytování sociálních služeb v Karlovarském 

kraji“ – informace o projektu, podání žádosti o podporu z Integrovaného regionálního 

operačního programu, specifický cíl 6.1 REACT EU a schválení závazného finančního 

příslibu projektu, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/211_24/0017305 

 
bod č. 59) Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace na financování sociální části center 

duševního zdraví a multidisciplinárních týmů pro rok 2022 

 

Hlasování 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_NK.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_VO.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_SCH.pdf
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1. Informace o očkování a aktuální epidemická situace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 96/04/22 
 

- bere na vědomí informaci o očkování, aktuální epidemické situaci a opatřeních v souvislosti s válkou  

na Ukrajině a následnou migrační vlnou 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

Hlasování 
 

2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 11.04.2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 97/04/22 
 

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

k datu 11.04.2022 

 

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

RNDr. Jiřím Widžem a Mgr. Danou Wittnerovou:  

Zadat zpracování nezávislého právního rozboru daného případu. Včetně možností řešení. 

 

Termín kontroly: 20.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

Hlasování 

 
3. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 98/04/22 
 

- bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady Karlovarského kraje 

 

- žádá vedení Karlovarského kraje předložit seznam všech zakázek, kde byla udělena výjimka v rámci 

výběrových řízení od 14.12.2020 do 31.03.2022 

 

- schvaluje finanční příspěvek v částce 50 tis. Kč na akci Drill Fest 2022 – mezinárodní přehlídka 

exhibičních vystoupení jednotek čestných stráží středoevropského a jihoevropského regionu za účasti 

nejvyšších představitelů Armády ČR konanou 1. června 2022 

 

- schvaluje poskytnutí daru v částce 50 tis. Kč na akci Drill Fest 2022 – mezinárodní přehlídka 

exhibičních vystoupení jednotek čestných stráží středoevropského a jihoevropského regionu za účasti 

nejvyšších představitelů Armády ČR konanou 1. června 2022 

 

- revokuje usnesení ve znění: Zastupitelstvo Karlovarského kraje schvaluje finanční příspěvek  

v částce 50 tis. Kč na akci Drill Fest 2022 – mezinárodní přehlídka exhibičních vystoupení jednotek 

čestných stráží středoevropského a jihoevropského regionu za účasti nejvyšších představitelů Armády ČR 

konanou 1. června 2022 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b01.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b02.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b02.pdf
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Termín kontroly: 20.06.2022 
 

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

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

Hlasování 

 
4. Zpráva Finančního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 99/04/22 
 

- bere na vědomí Usnesení z 11. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 

konaného dne 30. 3. 2022 

 

Zodpovídá: Ing. Martin Kalina, předseda Finančního výboru 

 

Hlasování 

 
5. Zpráva Kontrolního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 100/04/22 
 

- bere na vědomí Usnesení z 12. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 

konaného dne 06.04.2022 

 

Zodpovídá: Martin Hurajčík, předseda Kontrolního výboru 

 

Hlasování 

 
6. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 101/04/22 
 

- bere na vědomí usnesení z 11. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost  

č. 77/03/22 – 87/04/22 

 

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

 

Hlasování 

 
7. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 102/04/22 
 

- bere na vědomí zprávu Výboru pro národnostní menšiny z 7. 3. 2022 

 

Zodpovídá: Markéta Monsportová, předsedkyně Výboru pro národnostní menšiny 

 

Hlasování 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b03.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b04.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b04.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b05.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b05.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b06.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b06.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b07.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b07.pdf
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8. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 103/04/22 
 

- bere na vědomí usnesení ze 14. jednání Výboru pro regionální rozvoj ze dne 7. 3. 2022 

 

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

 

Hlasování 

 
9. Zpráva Výboru majetkového 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 104/04/22 
 

- bere na vědomí usnesení ze 8. jednání Výboru majetkového dne 07.03.2022 

 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

Hlasování 

 
10. Zpráva Výboru pro zdravotnictví  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 105/04/22 
 

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

ze dne 04.04.2022 

 

Zodpovídá: Mgr. Petr Kubis, předseda Výboru pro zdravotnictví 

 

Hlasování 

 
11. Rozpočtové změny 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 106/04/22 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 118/2022 

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

za rok 2021 ve výši 5.207.840 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru informatiky Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určené na financování veřejné zakázky „Nový webový 

portál Karlovarského kraje“. 

 

Rozpočtovou změnu č. 138/2022 

- zapojení financování z Fondu budoucnosti v celkové výši 116.160.000 Kč do rozpočtu kapitálových 

výdajů projektů EU a akcí spolufinancovaných ze státního rozpočtu (dotační tituly) Odboru řízení projektů 

Krajského úřadu Karlovarského kraje na financování vestavby koncertního sálu realizované v rámci akce 

Císařské lázně – koncertní sál 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b08.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b09.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b10.pdf
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Rozpočtovou změnu č. 139/2022 

- zapojení financování z Fondu budoucnosti v celkové výši 90.000.000 Kč do rozpočtu projektů EU a akcí 

spolufinancovaných ze státního rozpočtu (dotační tituly) Odboru řízení projektů Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, z toho investiční prostředky ve výši 70.000.000 Kč a neinvestiční příspěvky  

ve výši 20.000.000 Kč, na financování výdajů na dodatečné práce v souvislosti se změnami vyvolanými 

zadavatelem v rámci realizace akce KK-Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary 

 

Termín kontroly: 20.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

Hlasování Rozpočtová změna č. 118 

 

Hlasování Rozpočtová změna č. 138 

 

Hlasování Rozpočtová změna č. 139 

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

- 3. část 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 107/04/22 
 

- bere na vědomí informaci o použití vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření 

Karlovarského kraje za rok 2021 ve výši 1.093.108.427,37 Kč v souladu s účelem dle tabulky č. 1, řádků 

13 až 15, řádků 17 až 48, řádků 50 až 57 a dle tabulky č. 2 

 

- schvaluje alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2021 - 3. část ve výši 729.237.388,33 Kč dle tabulky č. 3 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

Hlasování 
 

13. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 108/04/22 
 

- bere na vědomí Informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. 1 - 117/2022 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

Hlasování 

 
14. 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 

usnesením č. ZK 109/04/22 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b11_RZ118_2022.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b11_RZ138_2022.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b11_RZ139_2022.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b12.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b12.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b13.pdf
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- schvaluje informaci o výsledku projektu „Modernizace provozního informačního systému KKN“,  

reg. číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005207 financovaného v rámci průběžné výzvy č. 28 „Specifické 

informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“ v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu, prioritní osy PO 3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 

 

- schvaluje poskytnutí dotace Karlovarské krajské nemocnici a.s., ve výši 7.058.884,80 Kč na úhradu 

nezpůsobilých výdajů projektu „Modernizace provozního informačního systému KKN“,  

reg. číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005207 financovaného v rámci průběžné výzvy č. 28 „Specifické 

informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“ v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu, prioritní osy PO 3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Karlovarské krajské nemocnici a.s.,  

ve výši 7.058.884,80 Kč na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu „Modernizace provozního 

informačního systému KKN“, reg. číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005207 financovaného v rámci 

průběžné výzvy č. 28 „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“ v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy PO 3 - Dobrá správa území a zefektivnění 

veřejných institucí dle návrhu 

 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 126/2022  

- přesun rozpočtových prostředků v souhrnné výši ± 7.058.884,80 Kč z rozpočtu běžných výdajů Odboru 

finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje z rezervní položky určené na úhradu sankcí EU  

do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje k poskytnutí investiční 

individuální dotace ve výši 6.949.978,89 Kč a neinvestiční individuální dotace ve výši 108.905,91 Kč 

Karlovarské krajské nemocnici a.s., na dofinancování nezpůsobilých výdajů projektu „Modernizace 

provozního informačního systému KKN“, reg. číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005207 realizovaném 

Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., v rámci průběžné výzvy č. 28 „Specifické informační  

a komunikační systémy a infrastruktura II.“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 

prioritní osy PO 3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí. Realizace projektu byla 

schválena Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 442/11/17 ze dne 1. 11. 2017. 

- zapojení příjmů ve výši ± 7.058.884,80 Kč z titulu následné vratky části návratné finanční výpomoci  

a dotace na spoluúčast z rozpočtu kraje v rámci vyúčtování projektu „Modernizace provozního 

informačního systému KKN“, reg. číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005207 realizovaném Karlovarskou 

krajskou nemocnicí a.s., v rámci průběžné výzvy č. 28 „Specifické informační a komunikační systémy  

a infrastruktura II.“ Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., zpět do rezervní položky určené na úhradu 

sankcí EU Odboru finančního krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

Hlasování 

 
15. Prominutí dluhu Karlovarské krajské nemocnice a.s., vyplývající z Dohody o vzájemném 

zápočtu závazků a pohledávek, ev. č. KK 00874/2022 ze dne 25. 2. 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 110/04/22 
 

- bere na vědomí žádost Karlovarské krajské nemocnice a.s., o prominutí dluhu Karlovarské krajské 

nemocnici a.s., vůči Karlovarskému kraji vyplývající z Dohody o vzájemném zápočtu závazků  

a pohledávek ve výši 10.776.202,27 Kč, ev. č. KK 00874/2022 ze dne 25. 2. 2022 

 

- schvaluje v souladu s ustanovením § 36 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů, prominutí dluhu Karlovarské krajské nemocnice a.s.,  

ve výši 10.776.202,27 Kč vyplývajícího z Dohody o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek,  

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b14.pdf
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ev. č. KK 00874/2022 ze dne 25. 2. 2022 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

Hlasování 

 
16. Žádost o výjimku z Podmínek pro poskytování náborových příspěvků pro zaměstnance 

vybraných oddělení nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje od 

1. 1. 2021 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 111/04/22 
 

- bere na vědomí žádost Karlovarské krajské nemocnice a.s., o výjimku z ustanovení čl. III  

bodu D. Podmínek pro poskytování náborových příspěvků pro zaměstnance vybraných oddělení 

nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje od 1. 1. 2021, pro paní  

xxxxx xxxxxx, lékařku oddělení ARIM nemocnice Karlovy Vary 

 

- schvaluje udělení výjimky z ustanovení v čl. III bodu D. Podmínek pro poskytování náborových 

příspěvků pro zaměstnance vybraných oddělení nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou péči na území 

Karlovarského kraje od 1. 1. 2021, pro lékařku xxxxx xxxxxx, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

Hlasování 

 
17. Poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu západočeských olympioniků na rok 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 112/04/22 
 

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 200.000 Kč Nadačnímu fondu západočeských olympioniků 

se sídlem Plzeň, Franze Liszta 17, IČO 29117372, na základě jmenného seznamu členů fondu,  

kterým bude částka rozdělena 

 

Termín kontroly: 20.06.2022 
 

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

 

Hlasování 

 
18. Poskytnutí finančního daru Regionálnímu stavebnímu sdružení Karlovy Vary na akci Dny 

stavitelství a architektury Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 113/04/22 
 

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 350.000 Kč Regionálnímu stavebnímu sdružení Karlovy 

Vary, IČO 47696851, na akci Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b15.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b15.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b16.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b17.pdf
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Termín kontroly: 20.06.2022 
 

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

 

Hlasování 

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

pro rok 2022, VI. část (priorita 4) 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 114/04/22 
 

- ruší  

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících  

a vznik nových dopravních hřišť (schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje  

č. ZK 183/06/18) 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - "Senior Expres" (schválen 

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

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

konkurenceschopnosti Karlovarského kraje" (schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského 

kraje č. ZK 433/12/19) 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční podporu terénních  

a ambulantních sociálních služeb (schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje  

č. ZK 369/12/18) 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu dobrovolnictví 

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

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování 

sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností (schválen usnesením Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. ZK 486/12/17) 

 

- souhlasí a schvaluje  

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících 

dopravních hřišť 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - "Senior Expres" 

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

konkurenceschopnosti Karlovarského kraje" 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu strojové techniky  

k údržbě veřejných zimních tras v Karlovarském kraji 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční podporu terénních  

a ambulantních sociálních služeb 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu dobrovolnictví 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování 

sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností 

dle předloženého návrhu 

 

- vyhlašuje  

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících 

dopravních hřišť 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - "Senior Expres" 

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

konkurenceschopnosti Karlovarského kraje" 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu strojové techniky  

k údržbě veřejných zimních tras v Karlovarském kraji 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční podporu terénních  

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b18.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b18.pdf
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a ambulantních sociálních služeb 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu dobrovolnictví 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování 

sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností 

 

- souhlasí a schvaluje v roce 2022 nevyhlašovat: 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na neinvestiční podporu 

terénních a ambulantních sociálních služeb 

 

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

Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

Hlasování 

 
20. Projekt „Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit  

v Karlovarském kraji - Doupovské hory 2“ – ukončení projektu v souvislosti s neposkytnutím 

souhlasu vlastníků pozemků s realizací projektu  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 115/04/22 
 

- schvaluje ukončení projektu „Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit  

v Karlovarském kraji - Doupovské hory 2“ – v souvislosti s neposkytnutím souhlasu vlastníků pozemků  

s realizací projektu 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

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

 

Hlasování 

 
21. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu  

v roce 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 116/04/22 
 

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

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu na území 

Karlovarského kraje v celkové výši 580.368 Kč dle přílohy č. 1 

 

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

pro oblast lázeňství a cestovní ruch pro rok 2022 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji  

dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje Ing. arch. Vojtěcha Frantu, náměstka hejtmana, 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 aktivit v cestovním ruchu na území Karlovarského kraje 

schválených Zastupitelstvem Karlovarského kraje 

 

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

dotací z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu Ing. arch. Vojtěchu Frantovi, náměstkovi hejtmana,  

a zveřejnit na webových stránkách Karlovarského kraje seznam poskytnutých dotací 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b19.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b20.pdf
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Termín kontroly: 31.10.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

Hlasování 

 
22. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast UNESCO - Montanregion Krušné 

Hory - Erzgebirge, o. p. s.  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 117/04/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Montanregion Krušné 

hory - Erzgebirge, o.p.s., dle návrhu, který je přílohou č. 1 

 

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

kraje pro rok 2022 se subjektem Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., dle návrhu,  

který je přílohou č. 4 

 

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

smlouvy o poskytnutí individuální dotace se subjektem Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., 

která je přílohou č. 4 

 

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

z plnění usnesení 

 

Termín kontroly: 20.06.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

Hlasování 

 
23. Projekt „Centrum lázeňského výzkumu“ - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Institutu 

lázeňství a balneologie, v.v.i., z rozpočtu Karlovarského kraje na přípravu projektu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 118/04/22 
 

- bere na vědomí, informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Institutu lázeňství  

a balneologie, v.v.i., ve výši 3 700 000 Kč na přípravu projektu „Centrum lázeňského výzkumu“  

a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. arch. Vojtěch Frantu, náměstka hejtmana, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i. 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b21.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b21.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b22.pdf
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Termín kontroly: 16.05.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

Hlasování 
 

24. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit  

s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví 

Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1397/1 v k.ú. Rotava 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 119/04/22 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 1397/1, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 1106-3/2019 z původního pozemku p.p.č. 1397/1 a označena jako pozemek p.p.č. 1397/5  

o výměře 20 m2, v k.ú. a obci Rotava, a to formou smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva  

k nemovité věci mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,  

se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, PSČ 128 00 Nové Město, Praha 2, IČO 69797111 (jako převodce  

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

kraje, příspěvková organizace (jako nabyvatel na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitou věc  

z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu  

ve věcech majetkových do vlastnictví Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

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

k uzavření předmětné smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 

 

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

předmětné smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 

 

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 

 

 

25. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví města Sokolov do vlastnictví Karlovarského kraje 

– část pozemku p.č. 1356/1 v k.ú. Sokolov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 120/04/22 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 1356/1, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 3807-3/2021 z původního pozemku p.č. 1356/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek  

p.č. 1356/9 o výměře 389 m2, v k.ú. a obci Sokolov, a to formou darovací smlouvy mezi městem Sokolov, 

se sídlem Rokycanova 1929, PSČ 356 01 Sokolov, IČO 00259586 (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 předmětnou nemovitou věc  

z vlastnictví města Sokolov do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- 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 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b23.pdf


Usnesení ze 17. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 11.04.2022 č. j. KK/875/VZ/22 

11.04.2022  Strana 16 (celkem 37) 

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 

 

 
26. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit  

s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky  

v k.ú. Brložec u Štědré, Lažany u Štědré, Smilov u Štědré a Mírová 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 121/04/22 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 633/5 o výměře 55 m2 v k.ú. Brložec u Štědré a obci Štědrá, 

p.p.č. 1799/3 o výměře 15 m2 v k.ú. Lažany u Štědré a obci Štědrá, p.p.č. 333/10 o výměře 17 m2  

v k.ú. Smilov u Štědré a obci Toužim a pozemků p.č. 227/1 o výměře 427 m2 a p.č. 228/5 o výměře 52 m2 

v k.ú. a obci Mírová, a to formou smlouvy o bezúplatném převodu pozemků mezi Českou republikou  

- Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov,  

IČO 01312774 (jako převádějící na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako nabyvatel na straně druhé),  

a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem 

státu pro Státní pozemkový úřad, do vlastnictví Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

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

k uzavření předmětné smlouvy o bezúplatném převodu pozemků 

 

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

předmětné smlouvy o bezúplatném převodu pozemků 

 

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 

 

 
27. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit  

s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky  

v k.ú. Hartoušov, Cheb, Lazy a Stará Voda u Mariánských Lázní 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 122/04/22 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 42/9 o výměře 17 m2 v k.ú. Hartoušov a obci Nebanice, části 

pozemku p.p.č. 887/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 6039-3/2019 z původního pozemku 

p.p.č. 887/2 a označena jako pozemek p.p.č. 887/6 o výměře 32 m2, v k.ú. a obci Cheb, pozemku  

p.p.č. 545/8 o výměře 483 m2 v k.ú. Lazy a obci Lázně Kynžvart a pozemku p.p.č. 189/6 o výměře 17 m2 

v k.ú. Stará Voda u Mariánských Lázní a obci Stará Voda, a to formou smlouvy o bezúplatném převodu 

pozemků mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a,  

PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 01312774 (jako převádějící na straně jedné), a Karlovarským krajem, 

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

nabyvatel na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví České republiky  

s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, do vlastnictví Karlovarského kraje, 

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

k uzavření předmětné smlouvy o bezúplatném převodu pozemků 

 

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

předmětné smlouvy o bezúplatném převodu pozemků 

 

 

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 

 

Hlasování 

 
28. Bezúplatný převod částí pozemků p.č. 273 a p.č. 130 v k.ú. Mírová z majetku Karlovarského 

kraje do majetku obce Mírová a bezúplatné nabytí částí pozemků p.č. 237/6, p.č. 238/12 a p.č. 368/7 

v k.ú. Mírová z majetku obce Mírová do majetku Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 123/04/22 
 

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemků p.č. 273 a p.č. 130, které byly odděleny geometrickým 

plánem č. 494-190/2020 z původních pozemků p.č. 273 a p.č. 130 a označeny jako pozemky p.č. 273 díl 

"c+g+h" o výměře 2322 m2, p.č. 273 díl "k+q" o výměře 721 m2, p.č. 273/3 o výměře 256 m2 a p.č. 130/2 

o výměře 257 m2, v k.ú. a obci Mírová konkrétnímu zájemci obci Mírová, 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 Mírová, se sídlem Mírová 40, PSČ 357 35 

Chodov u Karlových Var, IČO 00573264 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné 

nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Mírová, dle návrhu 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí částí pozemků p.č. 237/6, p.č. 238/12 a p.č. 368/7, které byly odděleny 

geometrickým plánem č. 494-190/2020 z původních pozemků p.č. 237/6, p.č. 238/12 a p.č. 368/7  

a označeny jako pozemky p.č. 237/6 díl "n" o výměře 2 m2, p.č. 238/12 díl "m" o výměře 1 m2  

a p.č. 368/7 díl "e" o výměře 9 m2 v k.ú. a obci Mírová formou darovací smlouvy mezi obcí Mírová, se 

sídlem Mírová 40, PSČ 357 35 Chodov u Karlových Var, IČO 00573264 (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 obce Mírová 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: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

 
 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b24_27.pdf
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29. Bezúplatný převod částí pozemků p.č. 767/1 a p.č. 767/10 v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova  

z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Staré Sedlo a bezúplatné nabytí částí pozemků  

p.č. 364 a p.č. 365 v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova z majetku obce Staré Sedlo do majetku 

Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 124/04/22 
 

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemků p.č. 767/1 a p.č. 767/10, které byly odděleny geometrickým 

plánem č. 1020-2907/2021 z původních pozemků p.č. 767/1 a p.č. 767/10 a označeny jako pozemky  

p.č. 767/15 o výměře 524 m2, p.č. 767/1 díl "c" o výměře 163 m2, p.č. 767/1 díl "f" o výměře 333 m2,  

p.č. 767/16 o výměře 993 m2, p.č. 767/10 díl "i" o výměře 903 m2, p.č. 767/10 díl "h+g" o výměře 210 m2, 

p.č. 767/10 díl "r" o výměře 45 m2 a p.č. 767/10 díl "p+m" o výměře 12 m2, v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova 

a obci Staré Sedlo konkrétnímu zájemci obci Staré Sedlo, 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 Staré Sedlo, se sídlem Zámecká 100,  

PSČ 356 01 Staré Sedlo, IČO 00259608 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné 

nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Staré Sedlo, dle návrhu 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí částí pozemků p.č. 364 a p.č. 365, které byly odděleny geometrickým 

plánem č. 1020-2907/2021 z původních pozemků p.č. 364 a p.č. 365 a označeny jako pozemky p.č. 364 díl 

"s" o výměře 26 m2 a p.č. 365 díl "u" o výměře 1 m2, v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova a obci Staré Sedlo, 

formou darovací smlouvy mezi obcí Staré Sedlo, se sídlem Zámecká 100, PSČ 356 01 Staré Sedlo,  

IČO 00259608 (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 obce Staré Sedlo 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: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

 
30. Bezúplatný převod části pozemku parc. č. 180/3 v k.ú. Královské Poříčí z majetku 

Karlovarského kraje do majetku obce Královské Poříčí a bezúplatné nabytí části pozemku  

parc. č. 197/1 v k.ú. Královské Poříčí z majetku obce Královské Poříčí do majetku Karlovarského 

kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 125/04/22 
 

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku parc. č. 180/3, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 648-40/2022 z původního pozemku parc. č. 180/3 a označena jako pozemek parc. č. 180/9 o výměře  

5 m2, v k.ú. Královské Poříčí, konkrétnímu zájemci obci Královské Poříčí, a to formou darovací smlouvy 

mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou 

Sokolov, příspěvková organizace, se sídlem Jednoty 1620, 356 01 Sokolov, IČO 49766929 (jako dárce  

na straně jedné), a obcí Královské Poříčí, se sídlem Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí,  

IČO 00259420 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví 
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Karlovarského kraje do vlastnictví obce Královské Poříčí, dle návrhu 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 197/1, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 648-40/2022 z původního pozemku parc. č. 197/1 a označena jako pozemek parc. č. 197/24 o výměře  

5 m2, v k.ú. Královské Poříčí, a to formou darovací smlouvy mezi obcí Královské Poříčí, se sídlem 

Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí, IČO 00259420 (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským 

krajem, zastoupeným Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvková 

organizace, se sídlem Jednoty 1620, 356 01 Sokolov, IČO 49766929  (jako obdarovaný na straně druhé),  

a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví obce Královské Poříčí do vlastnictví Karlovarského 

kraje, dle návrhu 

 

- ukládá Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace, realizovat 

kroky k uzavření předmětných darovacích smluv 

 

- zmocňuje Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace,  

k podpisu předmětných darovacích smluv 

 

Termín kontroly: 31.10.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy technické a 

ekonomické Sokolov 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
31. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 402/1 a p.p.č. 402/2 v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní  

a pozemků p.p.č. 761/26, p.p.č. 761/27 a části pozemku p.p.č. 1239/1 v k.ú. Drmoul z majetku 

Karlovarského kraje do majetku obce Drmoul a bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 2048/102,  

p.p.č. 2048/103 a p.p.č. 2048/94 v k.ú. Drmoul z majetku obce Drmoul do majetku Karlovarského 

kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 126/04/22 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 402/1 o výměře 263 m2 a p.p.č. 402/2 o výměře 329 m2  

v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní a obci Mariánské Lázně, pozemků p.p.č. 761/26 o výměře  

2974 m2, 761/27 o výměře 143 m2 a části pozemku p.p.č. 1239/1, která byla oddělena geometrickým 

plánem č. 1103-161/2021 z původního pozemku p.p.č. 1239/1 a označena novým parcelním číslem jako 

pozemek p.p.č. 1239/11 o výměře 10 m2, v k.ú. a obci Drmoul konkrétnímu zájemci obci Drmoul, 

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 Drmoul, se sídlem 

Plzeňská 237, PSČ 354 72 Drmoul, IČO 00253928 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí 

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

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 2048/102 o výměře 1366 m2, p.p.č. 2048/103 o výměře  

6 m2 a p.p.č. 2048/94 o výměře 2268 m2 v k.ú. a obci Drmoul, formou darovací smlouvy mezi obcí 

Drmoul, se sídlem Plzeňská 237, PSČ 354 72 Drmoul, IČO 00253928 (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 obce Drmoul 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 
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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 

 

 
32. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Bečov nad Teplou z majetku Karlovarského kraje  

do majetku města Bečov nad Teplou a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bečov nad Teplou  

z majetku města Bečov nad Teplou do majetku Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 127/04/22 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 2115 o výměře 92 m2, p.p.č. 3374 o výměře 98 m2,  

p.p.č. 3241/8 o výměře 24 m2 a částí pozemků p.p.č. 1775/4, p.p.č. 3179/2, p.p.č. 3179/3, p.p.č. 3179/5, 

p.p.č. 3179/11, p.p.č. 3241/7 a p.p.č. 3241/18, které byly odděleny geometrickým plánem č. 710-257/2021 

z původních pozemků p.p.č. 1775/4, p.p.č. 3179/2, p.p.č. 3179/3, p.p.č. 3179/5, p.p.č. 3179/11,  

p.p.č. 3241/7 a p.p.č. 3241/18 a označeny jako pozemky p.p.č. 1775/4 díl "e" o výměře 347 m2,  

p.p.č. 3179/5 díl "f" o výměře 54 m2, p.p.č. 3179/21 o výměře 86 m2, p.p.č. 3179/22 o výměře 1401 m2, 

p.p.č. 3179/23 o výměře 344 m2, p.p.č. 3179/17 o výměře 1187 m2, p.p.č. 3179/18 o výměře 122 m2, 

p.p.č. 3179/19 o výměře 725 m2, p.p.č. 3179/20 o výměře 30 m2, p.p.č. 3179/24 o výměře 3 m2,  

p.p.č. 3179/2 díl "m+k" o výměře 28 m2, p.p.č. 3241/7 o výměře 674 m2 a p.p.č. 3241/18 o výměře  

419 m2, v k.ú. a obci Bečov nad Teplou konkrétnímu zájemci městu Bečov nad Teplou, 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 Bečov nad Teplou,  

se sídlem nám. 5. května 1, PSČ 364 64 Bečov nad Teplou, IČO 00254410 (jako obdarovaný na straně 

druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Bečov 

Bečov nad Teplou, dle návrhu 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 2021/2 o výměře 918 m2 a  částí pozemků p.p.č. 1310, 

p.p.č. 3184/1, p.p.č, 3189/1, p.p.č. 3189/3, p.p.č. 3189/4, p.p.č. 3241/2 a p.p.č. 3209/6, které byly odděleny 

geometrickým plánem č. 710-257/2021 z původních pozemků p.p.č. 1310, p.p.č. 3184/1, p.p.č, 3189/1, 

p.p.č. 3189/3, p.p.č. 3189/4, p.p.č. 3241/2 a p.p.č. 3209/6 a označeny jako pozemky p.p.č. 1310 díl "d"  

o výměře 5 m2, p.p.č. 3184/1 díl "c" o výměře 12 m2, p.p.č. 3189/1 díl "l+n" o výměře 31 m2,  

p.p.č. 3189/3 díl "o" o výměře 11 m2, p.p.č. 3189/4 díl "p" o výměře 25 m2, p.p.č. 3241/2 díl "r" o výměře 

83 m2, p.p.č. 3209/6 díl "s" o výměře 23 m2 a p.p.č. 3241/2 díl "i" o výměře 59 m2, v k.ú. a obci Bečov 

nad Teplou, formou darovací smlouvy mezi městem Bečov nad Teplou, se sídlem nám. 5. května 1,  

PSČ 364 64 Bečov nad Teplou, IČO 00254410 (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 Bečov  

nad Teplou 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: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 
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33. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Lipová - část 

pozemku p.p.č. 872 v k.ú. Palič 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 128/04/22 
 

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 872, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 205-201/2021 z původního pozemku p.p.č. 872 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

st.p.č. 128 o výměře 93 m2, v k.ú. Palič a obci Lipová konkrétnímu zájemci obci Lipová, 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 Lipová, se sídlem  

Lipová č.p. 130, PSČ 350 02 Cheb, IČO 00254045 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí 

předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Lipová, 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 

 

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

- pozemek p.č. 123/24 v k.ú. Dolní Dvory a pozemky p.č. 425/1, 425/3 a 425/5 v k.ú. Horní Dvory 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 129/04/22 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 123/24 o výměře 1230 m2 v k.ú. Dolní Dvory a pozemků  

p.č. 425/1 o výměře 557 m2, p.č. 425/3 o výměře 727 m2 a p.č. 425/5 o výměře 27 m2, vše v k.ú. Horní 

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

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

Cheb, se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb, IČO 00253979 (jako obdarovaný  

na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví 

města Cheb, dle návrhu 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana, podpisem darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: 31.10.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Leoš Horčička, ředitel Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy 

Cheb, příspěvková organizace 
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35. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Toužim  

- části pozemku p.p.č. 1459/10 v k.ú. Toužim 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 130/04/22 
 

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 1459/10, které byly odděleny geometrickým plánem 

č. 1199-55/2021 z původního pozemku p.p.č. 1459/10 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky 

p.p.č. 1459/118 o výměře 94 m2 a p.p.č. 1459/119 o výměře 10 m2, v k.ú. a obci Toužim konkrétnímu 

zájemci městu Toužim, 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 Toužim, se sídlem Sídliště 428, PSČ 364 01 Toužim, IČO 00255076 (jako obdarovaný na straně 

druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města 

Toužim, 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 

 

 
36. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Stanovice  

- pozemky p.p.č. 3639 a p.p.č. 3627 v k.ú. Dražov a pozemky p.p.č. 436 , p.p.č. 440 a část p.p.č. 330/1 

v k.ú. Hlinky  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 131/04/22 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 3639 o výměře 6405 m2 a p.p.č. 3627 o výměře 7910 m2  

v k.ú. Dražov a obci Stanovice a pozemků p.p.č. 436 o výměře 4071 m2, p.p.č. 440 o výměře 3682 m2  

a části pozemku p.p.č. 330/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 146-51/2021 z původního 

pozemku p.p.č. 330/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 330/5 o výměře 4064 m2, 

v k.ú. Hlinky a obci Stanovice konkrétnímu zájemci obci Stanovice, 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 Stanovice, se sídlem Stanovice 44,  

PSČ 360 01 Stanovice, IČO 00254975 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné 

nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Stanovice, 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 

 

 

 

 

 

 



Usnesení ze 17. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 11.04.2022 č. j. KK/875/VZ/22 

11.04.2022  Strana 23 (celkem 37) 

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 

 

Hlasování 
 

37. Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – části 

pozemků p.č. 11/1 a p.č. 107 v k.ú. Nová Víska u Ostrova 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 132/04/22 
 

- schvaluje prodej částí pozemků p.č. 11/1 a p.č. 107, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 157-3/2021 z původních pozemků p.č. 11/1 a p.č. 107 a označeny novými parcelními čísly jako 

pozemky p.č. 11/4 o výměře 114 m2 a p.č. 107/2 o výměře 25 m2, v k.ú. Nová Víska u Ostrova a obci 

Hájek konkrétnímu zájemci xxxxx xxxxxx, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

(jako prodávající na straně jedné), a xxxxx xxxxxx, bytem xxxxx, PSČ xxxxx 

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

č. 554-56/2021 ze dne 23.11.2021 ve výši 26.513 Kč, a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví 

Karlovarského kraje do vlastnictví xxxxx xxxxxx, dle návrhu 

 

- 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: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

 
38. Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby - pozemky  

p.č. 1580/2, p.č. 1580/3, p.č. 1592/2 v k.ú. Toužim 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 133/04/22 
 

- schvaluje prodej pozemku parc. č. 1580/2, pozemku parc. č. 1580/3, pozemku parc. č. 1592/2,  

vše v k.ú. a obci Toužim, zapsané na listu vlastnictví č. 1869 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, 

katastrální pracoviště Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

Střední lesnickou školou Žlutice, příspěvková organizace, IČO 49754050, Žižkov 345, 364 52 Žlutice 

(jako prodávající na straně jedné), a panem xxxxx xxxxxx, trvale bytem: xxxxx, xxxxx (jako kupující  

na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 531/3/11/2021 

ze dne 20.11.2021 ve výši 4.095 Kč, a tím převést předmětné nemovité věci  

z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana xxxxx xxxxxx, dle návrhu 

 

- ukládá Střední lesnické škole Žlutice, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné 

kupní smlouvy, dle návrhu 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b28_36.pdf
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- zmocňuje Střední lesnickou školu Žlutice, příspěvková organizace, k podpisu předmětné kupní smlouvy, 

dle návrhu 

 

Termín kontroly: 31.10.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Radka Stolariková, Ph.D., ředitelka Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková 

organizace 

 

 
39. Úplatné nabytí hmotné nemovité věci z vlastnictví DFARMA spol. s r.o. do vlastnictví 

Karlovarského kraje - pozemek p.č. 459 v k.ú. Vokov u Třebeně 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 134/04/22 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 459 o výměře 418 m2 v k.ú. Vokov u Třebně, a to formou kupní 

smlouvy mezi společností DFARMA spol. s r.o., se sídlem: Pampelišková 327, 360 01 Jenišov,  

IČO 26049571 (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, se sídlem: Závodní 353/88,  

360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu  

ve výši 15.173,40 Kč vč. DPH, kupující dále uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad kupní 

smlouvy do katastru nemovitostí ve výši 2.000 Kč, a tím převést předmětnou nemovitou věc  

z vlastnictví společnosti DFARMA spol. s r.o., do vlastnictví Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana, podpisem kupní smlouvy, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
40. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje  

– části pozemků p.p.č. 24/3, p.p.č. 279/2, p.p.č. 279/3 a p.p.č. 959/5 v k.ú. Tatrovice 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 135/04/22 
 

- schvaluje úplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 24/3. p.p.č. 279/2, p.p.č. 279/3 a p.p.č.959/5, které byly 

odděleny geometrickým plánem č. 468-3/2021 z původních pozemků p.p.č. 24/3, p.p.č. 279/2, p.p.č. 279/3 

a p.p.č. 959/5 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 24/5 o výměře 2 m2, p.p.č. 24/6  

o výměře 57 m2, p.p.č. 279/5 o výměře 576 m2, p.p.č. 279/6 o výměře 72 m2, p.p.č. 279/7 o výměře 759 

m2 a p.p.č. 959/26 o výměře 43 m2, v k.ú. a obci Tatrovice, a to formou kupní smlouvy mezi xxxxx 

xxxxxx, trvale bytem xxxxx, PSČ xxxxxx, a xxxxx xxxxxx, trvale bytem xxxxx, PSČ xxxxx (jako 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, 

která byla stanovena znaleckým posudkem č. 558-1/2022 ze dne 06.01.2022 ve výši 226.350 Kč, a tím 

převádí předmětné nemovité věci z podílového spoluvlastnictví xxxxx xxxxxx (1/2) a xxxxx xxxxxx (1/2) 

do vlastnictví Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

- 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 

 

 



Usnesení ze 17. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 11.04.2022 č. j. KK/875/VZ/22 

11.04.2022  Strana 25 (celkem 37) 

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 

 

Hlasování 

 
41. Projekt „Counteracting Unequal Regional Development Caused by Brain Drain (BRAINY)“ 

/ „Potírání nerovnoměrného územního rozvoje způsobeného únikem mozků (BRAINY)“ – příprava 

a realizace projektu kofinancovaného z programu Interreg Central Europe 2021-2027 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 136/04/22 
 

- schvaluje  

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

„Counteracting Unequal Regional Development Caused by Brain Drain (BRAINY)“/ „Potírání 

nerovnoměrného územního rozvoje způsobeného únikem mozků (BRAINY)“ ve výši max. 5.000.000 Kč, 

tzn. 100 % celkových uznatelných nákladů projektu, z Fondu budoucnosti, případně z úvěrů 

b) vlastní spolufinancování projektu „Counteracting Unequal Regional Development Caused by Brain 

Drain (BRAINY)“/„Potírání nerovnoměrného územního rozvoje způsobeného únikem mozků (BRAINY)“ 

ve výši max. 1.000.000 Kč, tzn. 20 % celkových uznatelných výdajů projektu, z Fondu budoucnosti, 

případně z úvěrů 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

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

organizace 

 

Hlasování 

 
42. Projekt „Entrepreneur of the Future (EFU)“/ „Podnikatel budoucnosti (EFU)“ – příprava  

a realizace projektu kofinancovaného z programu Interreg Central Europe 2021-2027 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 137/04/22 
 

- schvaluje  

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

„Entrepreneur of the Future (EFU)“/ „Podnikatel budoucnosti (EFU)“ ve výši max. 3.500.000 Kč,  

tzn. 100 % celkových uznatelných nákladů projektu, z Fondu budoucnosti, případně z úvěrů  

b) vlastní spolufinancování projektu „Entrepreneur of the Future (EFU)“/ „Podnikatel budoucnosti (EFU)“ 

ve výši max. 700.000 Kč, tzn. 20 % celkových uznatelných výdajů projektu, z Fondu budoucnosti, 

případně z úvěrů 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

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

organizace 

 

Hlasování 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b37_40.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b41.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b42.pdf
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43. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu českých turistů  

na Údržbu značení cyklotras v Karlovarském kraji v roce 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 138/04/22  
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu českých turistů,  

IČO 00505609, na Údržbu značení cyklotras v Karlovarském kraji v roce 2022 ve výši 300.000 Kč 

 

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

kraje Klubu českých turistů, IČO 00505609, na Údržbu značení cyklotras v Karlovarském kraji  

v roce 2022 ve výši 300.000 Kč 

 

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

veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace na Údržbu značení cyklotras v Karlovarském kraji  

v roce 2022 z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

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

 

Hlasování 

 
44. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Mikroregionu Sokolov - východ 

na projekt Oprava cyklostezky Královské Poříčí - Loket 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 139/04/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Mikroregionu 

Sokolov - východ, IČO 70948755, na realizaci projektu Oprava cyklostezky Královské Poříčí - Loket  

ve výši 2.000.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje Mikroregionu Sokolov - východ, IČO 70948755, na realizaci projektu Oprava 

cyklostezky Královské Poříčí - Loket ve výši 2.000.000 Kč 

 

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

veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí individuální neinvestiční dotace na realizaci projektu Oprava 

cyklostezky Královské Poříčí - Loket z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

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

 

Hlasování 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b43.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b44.pdf
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45. Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace za rok 2021 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 140/04/22 
 

- bere na vědomí zprávu o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p. o., za rok 2021 

 

Termín kontroly: 20.06.2022 
 

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

organizace 

 

Hlasování 

 
46. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní 

infrastruktury profesionálního sportu - rozhodnutí o žádostech  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 141/04/22 
 

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

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu v celkové  

výši 5.499.000 Kč subjektům dle přílohy č. 1 a uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru v návrhu č. 2 

 

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

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní infrastruktury 

profesionálního sportu v celkové výši 5.499.000 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: 12.09.2022 
 

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

 

Hlasování 

 
47. Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání v Karlovarském 

kraji v roce 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 142/04/22 
 

- bere na vědomí informaci o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ve výši 1.045.000 Kč z rozvojového 

programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Podpora okresních a krajských kol soutěží  

a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2022“ 

 

- schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Domu dětí a mládeže Karlovy 

Vary, Čankovská 9, příspěvková organizace (IČO 06133584), ve výši 403.000 Kč na zabezpečení 

okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

pro rok 2022 (dotace MŠMT) 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b45.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b46.pdf
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- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

ve výši 403.000 Kč s Domem dětí a mládeže Karlovy Vary, Čankovská 9, příspěvková organizace,  

dle vzoru v návrhu č. 1 

 

- schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Domu dětí a mládeže Sova 

Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace (IČO 47723475), ve výši 345.377 Kč na zabezpečení 

okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

pro rok 2022 (dotace MŠMT) 

 

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

ve výši 345.377 Kč s Domem dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace, dle vzoru 

v návrhu č. 1 

 

- schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Domu dětí a mládeže Sokolov, 

Spartakiádní 1937, příspěvková organizace (IČO 71238930), ve výši 260.323 Kč na zabezpečení 

okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

pro rok 2022 (dotace MŠMT) 

 

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

ve výši 260.323 Kč s Domem dětí a mládeže Sokolov, Spartakiádní 1937, příspěvková organizace,  

dle vzoru v návrhu č. 1 

 

- schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Základní umělecké škole 

Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace (IČO 75006472), ve výši 36.300 Kč na zabezpečení 

okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

pro rok 2022 (dotace MŠMT) 

 

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

ve výši 36.300 Kč se Základní uměleckou školou Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace,  

dle vzoru v návrhu č. 1 

 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Domu dětí a mládeže Karlovy 

Vary, Čankovská 9, příspěvková organizace (IČO 06133584), ve výši 205.600 Kč na dofinancování 

zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže  

a tělovýchovy pro rok 2022 

 

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

kraje ve výši 205.600 Kč s Domem dětí a mládeže Karlovy Vary, Čankovská 9, příspěvková organizace, 

dle vzoru v návrhu č. 2 

 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Základní umělecké škole 

Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace (IČO 75006472), ve výši 203.700 Kč na dofinancování 

zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže  

a tělovýchovy pro rok 2022 

 

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

kraje ve výši 203.700 Kč se Základní uměleckou školou Habartov, okres Sokolov, příspěvková 

organizace, dle vzoru v návrhu č. 2 

 

- pověřuje Mgr. Jindřicha Čermáka, člena rady pro oblast vzdělávání, školství a mládeže, tělovýchovy  

a sportu, podpisem veřejnoprávních smluv 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 
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Termín kontroly: 12.09.2022 
 

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

 

Hlasování 

 
48. Projekt „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková 

organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 143/04/22 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školu 

živnostenskou Sokolov, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ ve výši 1.458.000 Kč, 

kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků programu Erasmus+ 

 

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu  

ve výši 291.600 Kč (20 % z celkových výdajů projektu) za podmínky, že projektová žádost bude 

schválena 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu 

Karlovarského kraje se Střední školou živnostenskou Sokolov, příspěvková organizace (IČO 75059151), 

na předfinancování projektu "Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti" ve výši 291.600 Kč, dle návrhu 

 

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

a mládeže, tělovýchovy a sportu, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci 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 

 
49. Projekt „SPŠ Ostrov jede na irský ostrov“ Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvková 

organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 144/04/22 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „SPŠ Ostrov jede na irský ostrov“ Střední průmyslovou školu 

Ostrov, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „SPŠ Ostrov jede na irský ostrov“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „SPŠ Ostrov jede na irský ostrov“ ve výši 1.572.000 Kč,  

kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků programu Erasmus+ 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b47.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b47.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b48.pdf
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- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu  

ve výši 314.400 Kč (20 % z celkových výdajů projektu) za podmínky, že projektová žádost bude 

schválena 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu 

Karlovarského kraje se Střední průmyslovou školou Ostrov, příspěvková organizace (IČO 70845425),  

na předfinancování projektu "SPŠ Ostrov jede na irský ostrov" ve výši 314.400 Kč, dle návrhu 

 

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

a mládeže, tělovýchovy a sportu, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci 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 

 

 
50. Projekt Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková 

organizace, v rámci akreditace programu Erasmus+ pro rok 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 145/04/22 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt v rámci akreditace Erasmus  

č. 2020-1-CZ01-KA120-VET-094417 v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, pro rok 2022,  

Střední uměleckoprůmyslovou školu keramickou a sklářskou Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt v rámci akreditace Erasmus  

č. 2020-1-CZ01-KA120-VET-094417 v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, pro rok 2022 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu v rámci akreditace Erasmus  

č. 2020-1-CZ01-KA120-VET-094417 v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, pro rok 2022,  

ve výši 583.000 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků programu Erasmus+ 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitelku příspěvkové organizace o tomto 

usnesení 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

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

 

 
51. Informace o ukončení projektu "Úprava venkovního areálu GOAML pro podporu výuky  

ve venkovním prostředí" Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková 

organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 146/04/22 
 

- bere na vědomí informaci o ukončení a vyúčtování projektu "Úprava venkovního areálu GOAML  

pro podporu výuky ve venkovním prostředí" Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, 

příspěvková organizace 
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- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat statutární zástupkyni ředitele příspěvkové 

organizace o přijatém usnesení 

 

Termín kontroly: 20.06.2022 
 

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

 

 
52. Informace o ukončení projektu Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace,  

v rámci dotačního programu „Centra odborné přípravy“ pro rok 2021 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 147/04/22 
 

- bere na vědomí informaci o ukončení a vyúčtování projektu Integrované střední školy Cheb, 

příspěvková organizace, v rámci dotačního programu „Centra odborné přípravy“ pro rok 2021 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitele příspěvkové organizace o přijatém 

usnesení 

 

Termín kontroly: 20.06.2022 
 

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

 

Hlasování 

 
53. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu vydávání 

neperiodických publikací v roce 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 148/04/22 
 

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

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vydávání neperiodických publikací  

v celkové výši 180.000 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 vydávání neperiodických publikací 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 vydávání 

neperiodických publikací schválených Zastupitelstvem 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 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b49_52.pdf
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Termín kontroly: 12.09.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

Hlasování 

 
54. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 149/04/22 
 

- 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, v případě schválení 

poskytnutí individuální dotace subjektům dle přílohy č. 1 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit veškeré úkony z usnesení 

vyplývající 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

Hlasování 

 
55. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury - Karlovarský symfonický 

orchestr, příspěvková organizace, ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MARIÁNSKÉ 

LÁZNĚ, o.p.s., Západočeské divadlo v Chebu, p.o. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 150/04/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace na rok 2022 z rozpočtu Karlovarského kraje pro: 

- Karlovarský symfonický orchestr, příspěvková organizace, ve výši 3.527.000 Kč 

- ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, o.p.s., ve výši 2.939.000 Kč 

- Západočeské divadlo v Chebu, p.o., ve výši 2.234.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuální dotace na rok 2022 z rozpočtu 

Karlovarského kraje s Karlovarským symfonickým orchestrem, příspěvkovou organizací, 

ZÁPADOČESKÝM SYMFONICKÝM ORCHESTREM MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, o.p.s. a Západočeským 

divadlem v Chebu, p.o. 

 

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

podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuální dotace na rok 2022 z rozpočtu Karlovarského 

kraje s Karlovarským symfonickým orchestrem, příspěvkovou organizací, ZÁPADOČESKÝM 

SYMFONICKÝM ORCHESTREM MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, o.p.s. a Západočeským divadlem  

v Chebu, p.o. 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b53.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b54.pdf
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- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit veškeré úkony z usnesení 

vyplývající 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

Hlasování 

 
56. Informace o výsledku realizace projektu „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“ 

reg. č. CZ.1.09/4.1.00/04.00021 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 151/04/22 
 

- schvaluje informaci o výsledku realizace projektu „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova  

vila“, reg. č. CZ.1.09/4.1.00/04.00021 spolufinancovaného z Regionálního operačního programu  

NUTS II Severozápad 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

Mgr. Jan Samec, ředitel Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Hlasování 

 
57. Žádost obce Bublava o prodloužení termínu vyčerpání poskytnutých finančních prostředků, 

termínu realizace a následného vyúčtování individuální dotace na projekt "Nákup kontejnerového 

nosiče za traktor vč. kontejneru" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 152/04/22 
 

- schvaluje žádost obce Bublava o prodloužení termínu vyčerpání poskytnutých finančních prostředků  

a realizace do 31.12.2022 s následným finančním vypořádáním do 10.01.2023 na projekt "Nákup 

kontejnerového nosiče za traktor vč. kontejneru" 

 

- schvaluje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. KK 04787/2021 

 

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje, Ing. Víta Hromádko, podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě  

ev. č. KK 04787/2021 obce Bublava na projekt "Nákup kontejnerového nosiče za traktor vč. kontejneru" 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

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

 

Hlasování 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b55.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b56.pdf
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58. Projekt „Pořízení automobilů pro účely poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji“  

– informace o projektu, podání žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního 

programu, specifický cíl 6.1 REACT EU a schválení závazného finančního příslibu projektu, 

registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/211_24/0017305  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání. 

 

 
59. Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace na financování sociální části center duševního zdraví 

a multidisciplinárních týmů pro rok 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání. 

 

 
60. Dodatek č. 17 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním 

postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 153/04/22 
 

- schvaluje dodatek č. 17 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním 

postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace, kde se do hlavního účelu zřízení organizace 

zřizovací listiny v části II. Hlavní účel zřízení organizace vkládá text ve znění „V domově pro osoby  

se zdravotním postižením může být vykonávána ústavní výchova, výchovné opatření nebo předběžné 

opatření podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí, ve znění pozdějších právních předpisů“, dle návrhu, a to vzhledem k záměru Domova podat 

žádost o registraci nové sociální služby s názvem Domov pro osoby se zdravotním postižením Vilík,  

s místem poskytování sociální služby Dragounská 931/38, 352 02 Cheb 2, kde by měly být poskytovány 

od 01.01.2023 pobytové sociální služby osobám mladším 18 let nebo osobám do 19 let v případě nařízené 

ústavní výchovy, výchovného opatření nebo předběžného opatření 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

Hlasování 
 

61. Smlouva o převodu činností, práv, povinností a závazků v souvislosti s převzetím provozu 

sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením Vilík Karlovarským krajem od Správy 

zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 154/04/22 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o převodu činností, práv, povinností a  závazků v souvislosti s převzetím 

provozu sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením Vilík Karlovarským krajem  

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

Cheb, s účinností od 01.01.2023, dle návrhu 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem smlouvy o převodu činností, práv, povinností  

a závazků v souvislosti s převzetím provozu sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením 

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

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b60.pdf
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Termín kontroly: 12.09.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

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

v Sokolově, příspěvková organizace 

 

Hlasování 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 155/04/22 
 

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

 

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

 

Hlasování 

 
63. Čerpání finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na jmenovité 

akce na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji na rok 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 156/04/22 
 

- schvaluje převzetí ručitelského závazku Karlovarského kraje v celkové výši případného příspěvku  

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury poskytnutého v roce 2022 v max. výši 350 mil. Kč 

 

- schvaluje přijetí závazku, že po dobu 5 let, od ukončení podakce financované z rozpočtu SFDI, nebude 

takto nabytý majetek převeden do vlastnictví třetích osob, ani jinak zcizen či předán do úplatného užívání 

s výjimkami dle zákonných ustanovení 

 

Termín kontroly: 31.10.2022 
 

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

organizace 

 

Hlasování 

 
64. Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Letišti Karlovy Vary s.r.o. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 157/04/22 
 

- bere na vědomí informaci o finanční situaci společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., dle důvodové 

zprávy 

 

- schvaluje poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Letišti Karlovy Vary s.r.o., 

IČO 26367858, se sídlem K Letišti 132, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary, ve výši 10.000.000 Kč 

 

Termín kontroly: 20.06.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Alice Justina Undus, jednatelka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 

 

Hlasování 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b61.pdf
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65. Uzavření dodatku č. 17 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 

uzavřené se společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 158/04/22 
 

- schvaluje uzavřít dodatek č. 17 ke smlouvě ev. č. 01883/2014-00 o poskytnutí vyrovnávací platby  

za závazek veřejné služby se společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČO 26402068,  

Na Vlečce 177, 360 01 Otovice, dle návrhu 

 

- pověřuje neuvolněného člena zastupitelstva, pana Ing. Jana Bureše, DBA, podpisem dodatku č. 17  

ke smlouvě ev. č. 01883/2014-00 

 

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

 

Hlasování 

 
66. Změna ve složení Výboru pro národnostní menšiny 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 159/04/22 
 

- bere na vědomí rezignaci MVDr. Lenky Müllerové členky Výboru pro národnostní menšiny 

 

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

v platném znění, Ing. Danu Čekanovou, členkou Výboru pro národnostní menšiny dnem 11.04.2022 

 

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

 

Termín kontroly: 20.06.2022 
 

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

 

Hlasování 

 
67. Navýšení finančního krytí na projekt „Císařské lázně - koncertní sál“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 160/04/22 
 

- schvaluje informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení dofinancování výdajů na projekt 

„Císařské lázně – koncertní sál“ ve výši 40 000 000 Kč, zajištěno z Fondu budoucnosti, popř. z úvěru. 

Předpokládané celkové výdaje na realizaci projektu ve výši 129 057 851 Kč bez DPH, tj. 156 160 000 Kč 

včetně DPH 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 204/2022 - zapojení financování z Fondu budoucnosti v celkové  

výši 40.000.000 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů projektů EU a akcí spolufinancovaných ze státního 

rozpočtu (dotační tituly) Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje na financování 

vestavby koncertního sálu realizované v rámci akce Císařské lázně – koncertní sál 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast17/hl_17_04_b65.pdf
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Termín kontroly: 20.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

Hlasování 

 
68. Vypořádání námitky zastupitelského klubu hnutí ANO 2011 k hlasování na 15. jednání 

Zastupitelstva Karlovarského kraje konaném dne 28. 2. 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 161/04/22 
 

- bere na vědomí vypořádání námitky proti hlasování, vznesené zastupitelským klubem Hnutí ANO 2011 

k hlasování na 15. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje konaném dne 28. 2. 2022, uvedené  

v důvodové zprávě 

 

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

Hlasování 

 
69. 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 

usnesením č. ZK 162/04/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje uzavření dohody o ukončení memoranda o spolupráci při realizaci záměru vybudování 

koncertního sálu v objektu Císařských lázní dle návrhu se statutárním městem Karlovy Vary,  

IČO 00254657, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní dle návrhu se statutárním městem Karlovy 

Vary, IČO 00254657, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

Hlasování 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Kulhánek v. r.  

          hejtman  

 Karlovarského kraje 

 

 

 Ing. Karel Jakobec v. r. 

náměstek hejtmana 
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