
Usnesení z 18. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 16.05.2022 č. j. KK/1016/VZ/22 

16.05.2022  Strana 1 (celkem 25) 

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

Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 

 
 

 

USNESENÍ 
 

z 18. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo  

dne 16.05.2022 v době od 9:04 do 18:45 hodin 

v zastupitelském sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 
 

Přítomno: …………………………… 43 členů zastupitelstva 

Omluveni:               …………………………… MUDr. Brdlík, Ing. Horník 

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

vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu 

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

  

 

          usnesení č.  

 

 
A. Volba návrhové komise  

B. Volba ověřovatelů zápisu  

C. Schválení programu jednání  

   

1. Informace o očkování, aktuální epidemické situaci a opatřeních v Karlovarském 

kraji ve vztahu k válečnému stavu na Ukrajině 

ZK 163/05/22 

2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 16.05.2022 bez usnesení 

3. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje ZK 164/05/22 

4. Zpráva Finančního výboru ZK 165/05/22 

5. Zpráva Kontrolního výboru ZK 166/05/22 

6. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZK 167/05/22 

7. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny ZK 168/05/22 

8. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj ZK 169/05/22 

9. Zpráva Výboru pro zdravotnictví  ZK 170/05/22 

10. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2022 ZK 171/05/22 

11. Vyřazení finančních postihů u projektů spolufinancovaných z EU realizovaných 

Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje  

a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., s ukončeným procesem právní obrany  

a vyřešenou náhradou vzniklé škody ze sledování v evidenci Pracovní skupiny  

pro řešení finančních postihů 

ZK 172/05/22 

12. Dodatek č. 22 ke zřizovací listině Krajský dětský domov pro děti do 3 let, 

příspěvková organizace 

ZK 173/05/22 

13. Náborové příspěvky v oblasti zdravotnictví – aktualizace podmínek k poskytování 

příspěvku 

 

 

ZK 174/05/22 
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14. Nové znění veřejnoprávní smlouvy o spolupráci na zajištění pohotovostních služeb 

a dalších činností mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou  

nemocnicí a.s., s účinností od 1. 7. 2022 

ZK 175/05/22 

15. Nové znění veřejnoprávní smlouvy o spolupráci na zajištění pohotovostních služeb 

a dalších činností mezi Karlovarským krajem a společností Nemocnice  

Sokolov s.r.o., s účinností od 1. 7. 2022 

ZK 176/05/22 

16. Revokace části usnesení č. RK 346/03/21 a ZK 138/04/21 k projektu „Informační 

technologie ReactEU Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje“ 

financovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní 

osa PO 6: REACT-EU, výzva č. 97 Integrovaný záchranný systém – zdravotnické 

záchranné služby krajů 

ZK 177/05/22 

17. Revokace části usnesení č. RK 348/03/21 a ZK 137/04/21 k projektu: „Zvýšení 

připravenosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ financovaný  

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa PO 6: 

REACT-EU, výzva č. 97 Integrovaný záchranný systém – zdravotnické záchranné 

služby krajů 

ZK 178/05/22 

18. Žádost o individuální dotaci společnosti Pavla Andrejkivová - LADARA s.r.o., 

Karlovy Vary 2022 

ZK 179/05/22 

19. Analýza činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje  

za rok 2021 ve vazbě na poskytované dotace 

ZK 180/05/22 

20. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje od města Hroznětín  

- pořízení terénního užitkového vozidla pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 

ZK 181/05/22 

21. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje od města Luby  

- pořízení plovoucího čerpadla pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 

ZK 182/05/22 

22. Poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje  

v roce 2022 

ZK 183/05/22 

23. Poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2022 

ZK 184/05/22 

24. Poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Nadaci FILM-FESTIVAL 

KARLOVY VARY, IČO 60435861 

ZK 185/05/22 

25. Poskytnutí finančního daru společnosti Tempo Team Prague s.r.o., na rok 2022 ZK 186/05/22 

26. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu památek zapsaných 

na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO 

ZK 187/05/22 

27. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Živý kraj - destinační 

agentura pro Karlovarský kraj, z.s. 

ZK 188/05/22 

28. Dotační program "Smart Akcelerátor 2.0 - Asistenční vouchery Karlovarského 

kraje" - schválení rozdělení dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

ZK 189/05/22 

29. Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje v roce 2022  

- návrh na udělení dotací   

ZK 190/05/22 

30. Poskytnutí individuální dotace Krajské hospodářské komoře Karlovarského kraje 

na rozvoj podnikatelského prostředí v Karlovarském kraji v roce 2022 

ZK 191/05/22 

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

a navýšení závazného finančního příslibu předprojektové přípravy projektu  

1. etapy  

ZK 192/05/22 

32. Projekt „Cyklostezka Ohře – Dalovice - Všeborovice“ – informace o projektu  

a schválení závazného finančního příslibu projektu  

ZK 193/05/22 

33. Program "Na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras  

v Karlovarském kraji 2022/2023" – návrh na rozdělení dotací  

ZK 194/05/22 

34. Program "Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji  

v roce 2022" - návrh na rozdělení dotací 

ZK 195/05/22 

35. Informace o ukončení projektu „Češi a Slováci - minulost spojuje, budoucnost jako 

výzva“ Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, příspěvková organizace 

 

 

 

ZK 196/05/22 
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36. Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání  

pro rok 2022 

ZK 197/05/22 

37. Žádost Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, o dotaci v rámci 

dotačního programu "Centra odborné přípravy" pro rok 2022 

ZK 198/05/22 

38. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – oblast kultury staženo 

39. Program obnovy venkova 2022 - návrh rozdělení dotací ZK 199/05/22 

40. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - na podporu aktivit 

Rodinného centra Zvoneček na rok 2022 

ZK 200/05/22 

41. Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském 

kraji v roce 2022 

ZK 201/05/22 

42. Projekt „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ 

v Nejdku“ – informace o projektu a navýšení závazného finančního příslibu 

fyzické realizace projektu  

staženo 

43. Žádost města Loket o prominutí jednorázové finanční náhrady za omezení 

vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Dopravní terminál Loket předmostí“  

v silničních pozemcích v majetku Karlovarského kraje 

ZK 202/05/22 

44. Informace k průběhu přípravy Fondu spravedlivé transformace  ZK 203/05/22 

45. Informace o výdajích kraje vynaložených v souvislosti s pandemií COVID-19  

a migrační vlnou z Ukrajiny a o proočkovanosti v Karlovarském kraji 

ZK 204/05/22 

46. Změna ve složení Výboru pro regionální rozvoj ZK 205/05/22 

47. Program na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů  

a praktických lékařů pro děti a dorost/pediatrie a zubních lékařů  

v Karlovarském kraji  

ZK 206/05/22 

48. Seznam schválených výjimek z předpisu rady kraje č. PR 06/2018 Pravidla  

pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými 

organizacemi za období od 14.12.2020 do 31.03.2022 

ZK 207/05/22 

49. Informace o financování Císařských lázních Karlovy Vary ZK 208/05/22 

50. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Obec Slovákov v Karlových 

Varoch, na akci Den národnostních menšin 

ZK 209/05/22 

51. Závěrečná zpráva k závazku veřejné služby v oblasti údržby silnic II. a III. třídy  

ve vlastnictví Karlovarského kraje za rok 2021 

ZK 210/05/22 
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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 

- Mgr. Bc. Hanu Žákovou 

- pí Markétu Monsportovou 

 

Hlasování 

 
B. Volba ověřovatelů zápisu 

 

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

 

- Mgr. Jiřího Klsáka 

- p. Martina Hurajčíka 

 

Hlasování 

 
C. Schválení programu jednání 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje s c h v á l i l o  navržený program jednání s následujícími změnami  

a doplněními: 

 

Rozšíření programu o: 

 

bod č. 45) Informace o výdajích kraje vynaložených v souvislosti s pandemií COVID-19  

a migrační vlnou z Ukrajiny a o proočkovanosti v Karlovarském kraji 

 

bod č. 46) Změna ve složení Výboru pro regionální rozvoj 

 

bod č. 47) Program na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů  

a praktických lékařů pro děti a dorost/pediatrie a zubních lékařů v Karlovarském kraji 

 

bod č. 48) Seznam schválených výjimek z předpisu rady kraje č. PR 06/2018 Pravidla  

pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi 

za období od 14.12.2020 do 31.03.2022 

 

bod č. 49) Informace o financování Císařských lázních Karlovy Vary 

 

bod č. 50) Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Obec Slovákov v Karlových Varoch, 

na akci Den národnostních menšin 

 

bod č. 51) Závěrečná zpráva k závazku veřejné služby v oblasti údržby silnic II. a III. třídy 

ve vlastnictví Karlovarského kraje za rok 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_NK.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_VO.pdf
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Staženo z programu: 

 

bod č. 38) Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – oblast kultury 

 

bod č. 42) Projekt „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“  

v Nejdku“ – informace o projektu a navýšení závazného finančního příslibu fyzické 

realizace projektu 

 

Hlasování 

 
 

1. Informace o očkování, aktuální epidemické situaci a opatřeních v Karlovarském kraji ve vztahu  

k válečnému stavu na Ukrajině 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 163/05/22 
 

- 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 16.05.2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

navržené usnesení nebylo přijato  
 

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

k datu 16.05.2022 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 
 

 

Hlasování 

 
3. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 164/05/22 
 

- bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

Hlasování 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_SCH.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_b01.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_b02.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_b03.pdf
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4. Zpráva Finančního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 165/05/22 
 

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

konaného dne 4. 5. 2022 

 

Zodpovídá: Ing. Martin Kalina, předseda Finančního výboru 

 

Hlasování 

 
5. Zpráva Kontrolního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 166/05/22 
 

- bere na vědomí Usnesení z 13. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 

konaného dne 11.05.2022 

 

Zodpovídá: Martin Hurajčík, předseda Kontrolního výboru 

 

Hlasování 

 
6. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 167/05/22 
 

- bere na vědomí usnesení z 12. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost  

č. 88/04/22 – 89/04/22 

 

- bere na vědomí usnesení z 13. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost  

č. 90/04/22 – 94/04/22 

 

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

 

Hlasování 

 
7. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 168/05/22 
 

- bere na vědomí zprávy Výboru pro národnostní menšiny z mimořádného jednání dne 4. 4. 2022  

a ze dne 2. 5. 2022 

 

Zodpovídá: Markéta Monsportová, předsedkyně Výboru pro národnostní menšiny 

 

Hlasování 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_b04.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_b05.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_b06.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_b07.pdf
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8. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 169/05/22 
 

- bere na vědomí usnesení z 15. jednání Výboru pro regionální rozvoj ze dne 4. 4. 2022 

 

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

 

Hlasování 

 
9. Zpráva Výboru pro zdravotnictví  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 170/05/22 
 

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

ze dne 2. 5. 2022 

 

Zodpovídá: Mgr. Petr Kubis, předseda Výboru pro zdravotnictví 

 

Hlasování 

 
10. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 171/05/22 
 

- bere na vědomí Informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. 1 - 177/2022 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

Hlasování 
 

 
11. Vyřazení finančních postihů u projektů spolufinancovaných z EU realizovaných Karlovarským 

krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., 

s ukončeným procesem právní obrany a vyřešenou náhradou vzniklé škody ze sledování v evidenci 

Pracovní skupiny pro řešení finančních postihů 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 172/05/22 
 

- bere na vědomí přehled finančních postihů u projektů spolufinancovaných z EU od roku 2008 

realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou 

krajskou nemocnicí a.s., dle přílohy tohoto usnesení, u kterých byl ukončen proces právní obrany, 

vyřešena náhrada vzniklé škody a již nebudou Pracovní skupinou pro řešení finančních postihů nadále 

sledovány v evidenci projektů a předkládány v pravidelných intervalech na vědomí Radě Karlovarského 

kraje a Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

Hlasování 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_b08.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_b09.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_b10.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_b11.pdf
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12. Dodatek č. 22 ke zřizovací listině Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková 

organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 173/05/22 
 

- schvaluje v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) zákona  

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů změnu zřizovací listiny Krajský 

dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace, spočívající ve změně obsahu čl. I. Úvodní 

ustanovení a čl. III. Hlavní předmět činnosti organizace, včetně vydání dodatku č. 22 zřizovací listiny,  

dle předloženého návrhu 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

Hlasování 

 
13. Náborové příspěvky v oblasti zdravotnictví – aktualizace podmínek k poskytování příspěvku 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 174/05/22 
 

- schvaluje změnu podmínek k poskytování náborových příspěvků v oblasti zdravotnictví s účinností  

od 16.05.2022 dle návrhu 

 

- schvaluje vzorovou smlouvu pro poskytování náborových příspěvků v oblasti zdravotnictví dle návrhu 

 

- pověřuje Radu Karlovarského kraje, aby jménem Karlovarského kraje schvalovala uzavření smluv  

o poskytování náborového příspěvku dle Zastupitelstvem Karlovarského kraje schválené vzorové smlouvy 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

Hlasování 

 
14. Nové znění veřejnoprávní smlouvy o spolupráci na zajištění pohotovostních služeb a dalších 

činností mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., s účinností  

od 1. 7. 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 175/05/22 
 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o spolupráci na zajištění pohotovostních služeb a dalších 

činností mezi Karlovarským krajem a společností Karlovarská krajská nemocnice a.s., se sídlem  

Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, PSČ 360 01, s účinností od 1. 7. 2022 dle návrhu 

 

Termín kontroly: 31.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

Hlasování 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_b12.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_b13.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_b14.pdf
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15. Nové znění veřejnoprávní smlouvy o spolupráci na zajištění pohotovostních služeb a dalších 

činností mezi Karlovarským krajem a společností Nemocnice Sokolov s.r.o., s účinností od 1. 7. 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 176/05/22 
 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o spolupráci na zajištění pohotovostních služeb a dalších 

činností mezi Karlovarským krajem a společností Nemocnice Sokolov s.r.o., se sídlem Praha 1,  

Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, s účinností od 1. 7. 2022 dle návrhu 

 

Termín kontroly: 31.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

Hlasování 

 
16. Revokace části usnesení č. RK 346/03/21 a ZK 138/04/21 k projektu „Informační technologie 

ReactEU Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje“ financovaný v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu, prioritní osa PO 6: REACT-EU, výzva č. 97 Integrovaný 

záchranný systém – zdravotnické záchranné služby krajů  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 177/05/22 
 

- bere na vědomí aktualizaci projektu „Informační technologie ReactEU ZZS KVK“ schváleného 

usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 138/04/21 ze dne 26.04.2021 ve smyslu Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace č. 117D03U000216 

 

- ruší část usnesení č. ZK 138/04/21 ze dne 26.04.2021 ve znění: 

 

• schvaluje 

závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu 

„Informační technologie ReactEU Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje“ financovaného  

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020, prioritní osa PO 6: REACT-EU, 

Investiční priorita IP 23: Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními 

dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství, specifický cíl SC 6.1. REACT-

EU, výzva č. 97 Integrovaný záchranný systém – zdravotnické záchranné služby krajů, aktivita D: 

Informační technologie IZS, ve výši max. 19.212.000 Kč vč. DPH, z toho 16.330.200 Kč vč. DPH  

(85 % předpokládaných celkových uznatelných výdajů projektu - IROP), 960.600 Kč vč. DPH  

(5 % předpokládaných celkových uznatelných výdajů projektu - SR) a 1.921.200 Kč vč. DPH  

(10 % spoluúčast Karlovarského kraje) 

 

• schvaluje 

vlastní spolufinancování projektu „Informační technologie ReactEU Zdravotnická záchranná služba 

Karlovarského kraje“ ve výši 1.921.200 Kč vč. DPH tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů realizace 

projektu 

 

Zbylá část usnesení č. ZK 138/04/21 ze dne 26.04.2021 se nemění. 

 

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

projektu „Informační technologie ReactEU ZZS KVK“ financovaného v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu, prioritní osa PO 6: REACT-EU, Investiční priorita IP 23: Podpora 

zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, 

digitálního a odolného oživení hospodářství, specifický cíl SC 6.1. REACT-EU, výzva č. 97 Integrovaný 

záchranný systém – zdravotnické záchranné služby krajů, aktivita D: Informační technologie IZS, ve výši 

max. 19.182.130 Kč vč. DPH, z toho 16.304.810,50 Kč vč. DPH (85 % předpokládaných celkových 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_b15.pdf
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uznatelných výdajů projektu - z EU), 959.106,50 Kč vč. DPH (5 % předpokládaných celkových 

uznatelných výdajů projektu - ze státního rozpočtu) a 1.918.213 Kč vč. DPH (10 % z úvěru Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje, p.o.) 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování projektu „Informační technologie ReactEU ZZS KVK“ ve výši 

1.918.213 Kč vč. DPH tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů realizace projektu z úvěru Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje, p.o. 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

Hlasování 

 
17. Revokace části usnesení č. RK 348/03/21 a ZK 137/04/21 k projektu: „Zvýšení připravenosti 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ financovaný v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu, prioritní osa PO 6: REACT-EU, výzva č. 97 Integrovaný 

záchranný systém – zdravotnické záchranné služby krajů 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 178/05/22 
 

- bere na vědomí aktualizaci projektu „Zvýšení připravenosti Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje“ schváleného usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 137/04/21 ze dne 

26.04.2021 ve smyslu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03U000155 

 

- ruší část usnesení č. ZK 137/04/21 ze dne 26.04.2021 ve znění: 

 

• schvaluje 

závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu 

„Zvýšení připravenosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ financovaného v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020, prioritní osa PO 6: REACT-EU, Investiční 

priorita IP 23: Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady  

a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství, specifický cíl SC 6.1. REACT-EU, 

výzva č. 97 Integrovaný záchranný systém – zdravotnické záchranné služby krajů, aktivita A: Posílení 

vybavení základních složek IZS technikou, věcnými a ochrannými prostředky, ve výši max. 9.605.914 Kč 

vč. DPH, z toho 8.165.027 Kč vč. DPH (85 % předpokládaných celkových uznatelných výdajů projektu 

EFRR), 480.296 Kč vč. DPH (5 % předpokládaných celkových uznatelných výdajů projektu SR)  

a 960.591 Kč vč. DPH (10 % spoluúčast Karlovarského kraje) z Fondu budoucnosti popř. z úvěru 

 

• schvaluje 

vlastní spolufinancování projektu „Zvýšení připravenosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského 

kraje“ ve výši 960 591 Kč tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů realizace projektu 

 

Zbylá část usnesení č. ZK 137/04/21 ze dne 26.04.2021 se nemění. 

 

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

projektu „Zvýšení připravenosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ financovaného  

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa PO 6: REACT-EU, Investiční 

priorita IP 23: Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady  

a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství, specifický cíl SC 6.1. REACT-EU, 

výzva č. 97 Integrovaný záchranný systém – zdravotnické záchranné služby krajů, aktivita A: Posílení 

vybavení základních složek IZS technikou, věcnými a ochrannými prostředky, ve výši  

max. 11.331.463,40 Kč vč. DPH, z toho 8.165.015 Kč vč. DPH (85 % předpokládaných celkových 

uznatelných výdajů projektu - z EU), 480.295 Kč vč. DPH (5 % předpokládaných celkových uznatelných 

výdajů projektu - ze státního rozpočtu), 960.590 Kč vč. DPH (10 % celkových uznatelných výdajů 

projektu z úvěru Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, p. o.) a 1.725.563,40 Kč vč. DPH 

(spolufinancování nezpůsobilých výdajů projektu  ze schváleného úvěru Zdravotnické záchranné služby 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_b16.pdf
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Karlovarského kraje, p. o.) 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování projektu „Zvýšení připravenosti Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje“ ve výši 960 590 Kč vč. DPH tzn. 10 % celkových způsobilých výdajů realizace 

projektu z úvěru Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, p.o. a financování nezpůsobilých 

výdajů projektu ve výši 1.725.563,40 Kč vč. DPH ze schváleného úvěru Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje, p. o. 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

Hlasování 

 
18. Žádost o individuální dotaci společnosti Pavla Andrejkivová - LADARA s.r.o.,  

Karlovy Vary 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 179/05/22 
 

- bere na vědomí informaci o předložení žádosti společnosti Pavla Andrejkivová – LADARA s.r.o., 

Karlovy Vary se sídlem Čankovská 1021/19, PSČ 360 05 Karlovy Vary, IČO 26395134, o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na provozní náklady paliativní ambulance ve výši 

200.000 Kč 

 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 200.000 Kč společnosti Pavla Andrejkivová  

– LADARA s.r.o., Karlovy Vary se sídlem Čankovská 1021/19, PSČ 360 05 Karlovy Vary,  

IČO 26395134, na provozní náklady paliativní ambulance 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace se společností Pavla 

Andrejkivová – LADARA s.r.o., Karlovy Vary dle návrhu 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č.  178/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 200.000 Kč  

z neinvestiční rezervy Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu běžných 

výdajů Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje, příspěvky cizím subjektům.   

Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí individuální dotace společnosti Pavla Andrejkivová  

- LADARA s.r.o., Karlovy Vary, na provozní náklady paliativní ambulance. 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

Hlasování 

 
19. Analýza činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje za rok 2021  

ve vazbě na poskytované dotace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 180/05/22 
 

- projednalo a bere na vědomí Analýzu činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Karlovarského 

kraje za rok 2021 ve vazbě na poskytované dotace 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_b17.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_b18.pdf
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Termín kontroly: 12.09.2022 
 

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

 

Hlasování 

 
20. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje od města Hroznětín - pořízení 

terénního užitkového vozidla pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 181/05/22 
 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje městu Hroznětín, se sídlem 

Krušnohorské námětí 1, Hroznětín, IČO 00254592, na pořízení užitkového terénního vozidla pro jednotku 

sboru dobrovolných hasičů ve výši 210.000 Kč 

 

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

kraje městu Hroznětín, Krušnohorské námětí 1, Hroznětín, IČO 00254592, na pořízení užitkového 

terénního vozidla pro jednotku sboru dobrovolných hasičů ve výši 210.000 Kč 

 

Termín kontroly: 31.10.2022 
 

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

 

Hlasování 

 
21. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje od města Luby - pořízení 

plovoucího čerpadla pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 182/05/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje městu Luby, se sídlem  

nám. 5. května 164, Luby, IČO 00254053, na pořízení plovoucího čerpadla pro jednotku sboru 

dobrovolných hasičů ve výši 33.399 Kč 

 

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

kraje městu Luby, se sídlem nám. 5. května 164, Luby, IČO 00254053, na pořízení plovoucího čerpadla 

pro jednotku sboru dobrovolných hasičů ve výši 33.399 Kč 

 

Termín kontroly: 31.10.2022 
 

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

 

Hlasování 

 
22. Poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje v roce 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 183/05/22 
 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_b19.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_b20.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_b21.pdf
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- schvaluje poskytnutí investičních a neinvestičních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci 

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje v roce 2022 ve výši 10.937.426 Kč dle přílohy 1 (z toho 

investiční prostředky ve výši 7.887.998 Kč a neinvestiční prostředky ve výši 3.049.428 Kč) 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje v roce 2022 ve výši 10.937.426 Kč  

dle přílohy 1 

 

Termín kontroly: 31.10.2022 
 

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

 

Hlasování 

 
23. Poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 184/05/22 
 

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

na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2022 dle přílohy P1 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2022 s žadateli 

uvedenými v příloze P1 dle návrhu smlouvy v příloze P6 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

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

 

Hlasování 

 
24. Poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Nadaci  FILM-FESTIVAL KARLOVY 

VARY, IČO 60435861 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 185/05/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace Nadaci FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY, IČO 60435861, 

ve výši 8.000.000 Kč na konání 56. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 

 

Termín kontroly: 31.10.2022 
 

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

 

Hlasování 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_b22.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_b23.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_b24.pdf
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25. Poskytnutí finančního daru společnosti Tempo Team Prague s.r.o., na rok 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 186/05/22 
 

- schvaluje poskytnutí finančního daru společnosti Tempo Team Prague s.r.o., IČO 25107615,  

DIČ CZ25107615, na konání  ½ Maratonu Karlovy Vary v roce 2022 ve výši 500.000 Kč 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

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

 

Hlasování 

 
26. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu památek zapsaných na Seznam 

světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 187/05/22 
 

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

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

světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v celkové výši 6.000.000 Kč dle návrhu 

 

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

dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu památek 

zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. arch. Vojtěcha Frantu, náměstka hejtmana, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí 

dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu na podporu památek zapsaných  

na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zveřejnit přehled schválených 

dotací na internetových stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

Hlasování 

 
27. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Živý kraj - destinační agentura pro 

Karlovarský kraj, z.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 188/05/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu ŽIVÝ KRAJ  

- DESTINAČNÍ AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S., IČO 05309964, na marketingovou 

podporu lázeňství a statků UNESCO v Karlovarském kraji ve výši 5.000.000 Kč 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_b25.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_b26.pdf
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- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

se subjektem ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S., 

IČO 05309964, na marketingovou podporu lázeňství a statků UNESCO v Karlovarském kraji ve výši 

5.000.000 Kč dle návrhu 

 

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

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, v případě schválení poskytnutí individuální 

dotace subjektu dle přílohy č. 1 

 

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

z usnesení 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

Hlasování 

 
28. Dotační program "Smart Akcelerátor 2.0 - Asistenční vouchery Karlovarského kraje"  

- schválení rozdělení dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 189/05/22 
 

- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Smart 

Akcelerátor 2.0 - Asistenční vouchery Karlovarského kraje" dle přílohy č. 1 a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace 

 

Termín kontroly: 31.10.2022 
 

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

organizace 

 

Hlasování 

 
29. Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje v roce 2022 - návrh na udělení 

dotací   

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 190/05/22 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Podpora 

územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje" v celkové výši 390.000 Kč dle přílohy č. 1 

 

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

dotačního programu "Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje" v celkové výši 

390.000 Kč dle přílohy č. 1 

 

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

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

kraje v rámci dotačního programu "Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje" 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_b27.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_b28.pdf
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Termín kontroly: 12.09.2022 
 

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

 

Hlasování 

 
30. Poskytnutí individuální dotace Krajské hospodářské komoře Karlovarského kraje na rozvoj 

podnikatelského prostředí v Karlovarském kraji v roce 2022  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 191/05/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Krajské hospodářské komoře 

Karlovarského kraje, IČO 48365513, na aktivity zaměřené na stabilizaci a rozvoj podnikatelského 

prostředí v Karlovarském kraji v roce 2022 ve výši 2.500.000 Kč 

 

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

kraje Krajské hospodářské komoře Karlovarského kraje, IČO 48365513, na aktivity zaměřené  

na stabilizaci a rozvoj podnikatelského prostředí v Karlovarském kraji v roce 2022 ve výši 2.500.000 Kč 

 

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

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

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

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

 

Hlasování 

 
31. Projekt „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ – informace o projektu a navýšení závazného 

finančního příslibu předprojektové přípravy projektu 1. etapy 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 192/05/22 
 

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

zprávě 

 

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

na předinvestiční přípravu projektu 1. etapy uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje navýšení finančního příslibu projektu „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ o 5 100 000 

Kč včetně DPH z Fondu budoucnosti, případně z úvěru na předinvestiční přípravu projektu 1. etapy,  

tj. celkové výdaje projektu ve výši 277 230 000 Kč včetně DPH, z toho na předprojektovou přípravu  

1. etapy projektu ve výši 63 100 000 Kč včetně DPH a fyzickou realizaci 1. etapy část 1 ve výši  

214 130 000 Kč včetně DPH 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

Hlasování 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_b29.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_b30.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_b31.pdf
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32. Projekt „Cyklostezka Ohře – Dalovice - Všeborovice“ – informace o projektu a schválení 

závazného finančního příslibu projektu  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 193/05/22 
 

- bere na vědomí informaci o projektu „Cyklostezka Ohře – Dalovice - Všeborovice“ uvedenou  

v důvodové zprávě 

 

- schvaluje  

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

„Cyklostezka Ohře – Dalovice - Všeborovice“ ve výši max. 41.500.000 Kč, tzn. 100 % celkových 

uznatelných výdajů projektu 

 

b) vlastní spolufinancování „Cyklostezka Ohře – Dalovice - Všeborovice“ ve výši max. 6.225.000 Kč, 

tzn. 15 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

c) závazné rozhodnutí o vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu kraje na roky 2025-2029 na výdaje 

související s udržitelností projektu po dobu 5 let ve výši 500.000 Kč 

 

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

 

Hlasování 

 
33. Program „Na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji 

2022/2023“ – návrh na rozdělení dotací 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 194/05/22 
 

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

budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji 2022/2023“  v celkové výši  

1.993.000 Kč dle přílohy č. 1 

 

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

dotačního programu „Na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji 

2022/2023“ dle návrhu 

 

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

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

kraje v rámci dotačního programu ,,Na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras  

v Karlovarském kraji 2022/2023“ (pro dotace v souladu s přílohou č.1) 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

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

 

Hlasování 

 
34. Program „Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2022“  

- návrh na rozdělení dotací 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 195/05/22 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_b32.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_b33.pdf
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- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu „Podpora 

rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji“ v celkové výši 4.718.000 Kč dle přílohy č. 1 

 

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

dotačního programu „Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji“ dle návrhu 

 

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

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

kraje v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji“  

(pro dotace v souladu s přílohou č. 1) 

 

- schvaluje výjimku programu „Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji“ 

spočívající v prodloužení termínu realizace akce „Oprava dvou přístřešků do nepohody na cyklotrasách 

 na Ježíškově okruhu´“ a finančního vypořádání města Boží Dar do 30. 6. 2023 dle přílohy č. 8 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

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

 

Hlasování 

 
35. Informace o ukončení projektu „Češi a Slováci - minulost spojuje, budoucnost jako výzva“ 

Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 196/05/22 
 

- bere na vědomí informaci o ukončení projektu „Češi a Slováci - minulost spojuje, budoucnost jako 

výzva“ Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, příspěvková organizace 

 

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

usnesení 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

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

 

Hlasování 

 
36. Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 197/05/22 
 

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

Spartakiádní 1937, příspěvková organizace (IČO 71238930), ve výši 210.800 Kč na dofinancování 

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

a tělovýchovy pro rok 2022 

 

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

Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace (IČO 47723475), ve výši 237.600 Kč na dofinancování 

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

a tělovýchovy pro rok 2022 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_b34.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_b35.pdf
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- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 

210.800 Kč s Domem dětí a mládeže Sokolov, Spartakiádní 1937, příspěvková organizace, dle vzoru  

v návrhu 

 

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

237.600 Kč s Domem dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace, dle vzoru  

v návrhu 

 

- 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 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

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

 

Hlasování 

 
37. Žádost Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, o dotaci v rámci dotačního 

programu "Centra odborné přípravy" pro rok 2022  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 198/05/22 
 

- bere na vědomí podání žádosti Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, o dotaci  

v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství "Centra odborné přípravy" pro rok 2022 na pořízení 

učebních pomůcek pro obor vzdělání Agropodnikání (dále jen "akce") 

 

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

akce Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, ve výši max. 1.839.200 Kč, tzn. 100 % 

celkových způsobilých výdajů 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování akce ve výši max. 183.920 Kč, tzn. 10 % celkových způsobilých 

výdajů 

 

- schvaluje poskytnutí dotace z prostředků Karlovarského kraje Integrované střední škole Cheb, 

příspěvková organizace, na spolufinancování akce ve výši 183.920 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy, 

dle návrhu 

 

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z prostředků Karlovarského kraje Integrované střední 

škole Cheb, příspěvková organizace, na předfinancování akce ve výši 1.655.280 Kč, tzn. 90 % celkových 

způsobilých výdajů a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle návrhu 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 232/2022 - zapojení financování z Fondu budoucnosti v celkové výši 

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

rozpočtu (dotační tituly) Odboru školství mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje  

na předfinancování a spolufinancování akce Centra odborné přípravy pro rok 2022 realizované 

příspěvkovou organizací zřizovanou Karlovarským krajem Integrovanou střední školou Cheb, příspěvková 

organizace, v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství České republiky 

 

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

s Integrovanou střední školou Cheb, příspěvková organizace, na spolufinancování akce ve výši  

183.920 Kč, dle návrhu 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_b36.pdf
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- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu 

Karlovarského kraje s Integrovanou střední školou Cheb, příspěvková organizace, na předfinancování 

akce ve výši 1.655.280 Kč, dle návrhu 

 

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

a mládeže, oblast tělovýchovy a sportu, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace a návratné 

finanční výpomoci 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 

 
38. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – oblast kultury 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání. 

 

 
39. Program obnovy venkova 2022 - návrh rozdělení dotací 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 199/05/22 
 

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

obnovy venkova 2022 v celkové výši 21.725.043 Kč dle přílohy č. 1 

 

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

dotačního programu "Program obnovy venkova 2022" dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje Ing. Víta Hromádka, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu Program obnovy 

venkova 2022 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

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

 

Hlasování 

 
40. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje -  na podporu aktivit Rodinného centra 

Zvoneček na rok 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 200/05/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci  

"RC Zvoneček, z.s.", IČO 26616912, se sídlem U Jeslí 565, 362 21 Nejdek, na podporu aktivit Rodinného 

centra Zvoneček na rok 2022 ve výši 35 000 Kč dle přílohy č. 2 

 

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

s organizací  "RC Zvoneček, z.s.", IČO 26616912, na podporu aktivit Rodinného centra Zvoneček  

na rok 2022 ve výši 35 000 Kč dle přílohy č. 3 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_b37.pdf
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- pověřuje člena rady pro oblast sociálních věcí, Mgr. Roberta Pisára, podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje s organizací "RC Zvoneček, z.s.",  

IČO 26616912, se sídlem U Jeslí 565, 362 21 Nejdek 

 

- ukládá odboru sociálních věcí zveřejnit schválenou individuální dotaci na internetových stránkách 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

Hlasování 

 
41. Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 201/05/22 
 

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

učiněna výzva dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

- bere na vědomí informaci, že dle veřejnosprávní kontroly byla vůči organizaci Denní centrum 

Mateřídouška, o.p.s., učiněna výzva dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

 

- schvaluje neposkytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu CENTRUM DENNÍCH 

SLUŽEB Mariánské Lázně o.p.s., IČO 70957142, na zajištění sociální služby sociálně aktivizační služby 

pro seniory a osoby se zdravotním postižením z důvodu nezařazení sociální služby do sítě sociálních 

služeb v Karlovarském kraji pro rok 2022 

 

- schvaluje rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji  

v roce 2022 v celkové výši 695.159.300 Kč, z toho neinvestiční dotace 1 ve výši 656.459.100 Kč  

(z toho pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje 219.626.400 Kč) a neinvestiční dotace 2 ve výši 

38.700.200 Kč, dle přílohy 

 

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

na zajištění sociálních služeb v roce 2022 dle přílohy 

 

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

z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2022 

 

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

na internetových stránkách Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru sociálních věcí odeslat žadateli CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB  

Mariánské Lázně o.p.s., IČO 70957142, sdělení o neschválení žádosti včetně důvodu neschválení 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

Hlasování 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_b40.pdf
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42. Projekt „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku“  

– informace o projektu a navýšení závazného finančního příslibu fyzické realizace projektu  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání. 

 

 
43. Žádost města Loket o prominutí jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv  

v souvislosti se stavbou „Dopravní terminál Loket předmostí“ v silničních pozemcích v majetku 

Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 202/05/22 
 

- souhlasí se snížením jednorázové finanční náhrady městu Loket za užívání částí pozemků p. č. 777/7,  

p. č. 777/2 a p. č. 585/1 v k. ú. Loket na jednu polovinu, tj. 126.800 Kč + DPH z důvodu veřejné 

prospěšnosti stavby 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

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

organizace 

 

Hlasování 

 
44. Informace k průběhu přípravy Fondu Spravedlivé transformace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 203/05/22 
 

- bere na vědomí aktuální informace k Operačnímu programu Spravedlivá transformace 

 

- ukládá vedení kraje připravit na červnové zastupitelstvo informace o Strategických projektech 

 

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

 

Hlasování 

 
45. Informace o výdajích kraje vynaložených v souvislosti s pandemií COVID-19 a migrační vlnou  

z Ukrajiny a o proočkovanosti v Karlovarském kraji 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 204/05/22 
 

- bere na vědomí informaci o výdajích kraje vynaložených v souvislosti s pandemií COVID-19  

dle přílohy č. 1 

 

- bere na vědomí informaci o výdajích kraje dosud vynaložených v souvislosti s migrační vlnou  

z Ukrajiny dle přílohy č. 2 

 

- bere na vědomí informaci o proočkovanosti v Karlovarském kraji dle přílohy č. 3 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

Hlasování 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_b43.pdf
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46. Změna ve složení Výboru pro regionální rozvoj 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 205/05/22 
 

- schvaluje změnu počtu členů Výboru pro regionální rozvoj, schváleného usnesením č. ZK 301/11/20,  

a to ze 13 na 15 členů 

 

- bere na vědomí žádost Karly Maříkové, předsedkyně zastupitelského klubu SPD, ve věci změny členů 

ve Výboru pro regionální rozvoj, která byla doručena dne 2. 5. 2022 hejtmanovi Karlovarského kraje 

 

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

ve znění pozdějších změn a doplňků, dnem 16. 5. 2022, pana Petra Nimrichtera, do funkce člena Výboru 

pro regionální rozvoj 

 

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

ve znění pozdějších změn a doplňků, dnem 16. 5. 2022, pana Alberta Tošovského, do funkce člena 

Výboru pro regionální rozvoj 

 

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

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

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

Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

Hlasování 

 
47. Program na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů  

pro děti a dorost/pediatrie a zubních lékařů v Karlovarském kraji  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 206/05/22 
 

- schvaluje poskytnutí finančních prostředků z Programu na podporu vzniku ordinací všeobecných 

praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost/pediatrie a zubních lékařů v Karlovarském kraji 

žadateli uvedenému v příloze 2 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

Hlasování 

 
48. Seznam schválených výjimek z předpisu rady kraje č. PR 06/2018 Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi za období  

od 14.12.2020 do 31.03.2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 207/05/22 
 

- bere na vědomí přehled výjimek z předpisu rady kraje č. PR 06/2018 Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi za období od 14.12.2020  

do 31.03.2022 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_b46.pdf
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Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

Hlasování 

 
49. Informace o financování Císařských lázních Karlovy Vary 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 208/05/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě a příloze "Financování Císařských lázní  

Karlovy Vary" 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

Hlasování 

 
50. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Obec Slovákov v Karlových Varoch,  

na akci Den národnostních menšin 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 209/05/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci Obec Slovákov  

v Karlových Varoch, IČO 63556804, se sídlem Moskevská 1783/35a, 360 01 Karlovy Vary, na akci Den 

národnostních menšin, ve výši 250.000 Kč dle přílohy č. 2 

 

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

s organizací Obec Slovákov v Karlových Varoch, IČO 63556804, na akci Den národnostních menšin,  

ve výši 250.000 Kč dle přílohy č. 3 

 

- pověřuje člena rady pro oblast sociálních věcí, Mgr. Roberta Pisára, podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje s organizací Obec Slovákov v Karlových 

Varoch, IČO 63556804, se sídlem Moskevská 1783/35a, 360 01 Karlovy Vary 

 

- ukládá odboru sociálních věcí zveřejnit schválenou individuální dotaci na internetových stránkách 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

Hlasování 

 
51. Závěrečná zpráva k závazku veřejné služby v oblasti údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví 

Karlovarského kraje za rok 2021 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 210/05/22 
 

- schvaluje Závěrečnou zprávu k závazku veřejné služby v oblasti údržby silnic II. a III. třídy  

ve vlastnictví Karlovarského kraje za rok 2021 
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- schvaluje přidělení přiměřeného zisku ve výši 109.318,20 Kč (včetně DPH) společnosti Údržba silnic 

Karlovarského kraje, a.s., IČO 26402068, se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, zapsané  

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197, dle smlouvy  

o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

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

 

Hlasování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Petr Kulhánek v. r. 

          hejtman  

 Karlovarského kraje 

 

 

  

 

 Ing. Karel Jakobec v. r. 

  náměstek hejtmana 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast18/hl_18_05_b51.pdf

