
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 

podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (označeno „xxxxxxxxx“). 

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

Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 

 
 

 

USNESENÍ 
 

z 19. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo  

dne 30.05.2022 (mimo řádný termín) v době od 16:02 do 17:02 hodin 

v zastupitelském sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 
 

Přítomno: …………………………… 33 členů zastupitelstva 

Omluveni:               …………………………… Ing. Balatka, Ing. Bureš, DBA, pí Haláková, 

Ing. Horník, Ing. Hromádko, Mgr. Jalovec, 

Ing. Kalina, Bc. Picka, prof. Dr. Ing. Plevný, 

p. Šťovíček, p. Váňa, p. Zykán  

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. Žádost o návratnou finanční výpomoc xxxxx xxxxx bez usnesení 
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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 

- Markétu Monsportovou 

- Mgr. Bc. Hanu Žákovou 

 
Hlasování  

 
B. Volba ověřovatelů zápisu 

 

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

 
- Martina Hurajčíka 

- Mgr. Jiřího Klsáka 

 

Hlasování 

 
C. Schválení programu jednání 

 

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

 
Hlasování 

 
1. Žádost o návratnou finanční výpomoc xxxxx xxxxx 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje  

nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení 

 
- bere na vědomí 

žádost xxxxx xxxxx o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

 

- schvaluje 

- varianta 1  neposkytnutí návratné finanční výpomoci 

- varianta 2 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 300.000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy na poskytnutí návratné finanční výpomoci dle návrhu 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 268/2022 - přesun rozpočtových prostředků  

ve výši ± 300.000 Kč z neinvestiční rezervy Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského 

kraje do rozpočtu běžných výdajů Odboru legislativního a právního a krajského živnostenského 

úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí návratné finanční výpomoci na vedení 

soudního sporu a zabezpečení životních nákladů pro xxxxx xxxxx 

 
Hlasování 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Kulhánek v. r.  

          hejtman  

 Karlovarského kraje 

 

 Ing. arch. Vojtěch Franta v. r. 

          náměstek hejtmana 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast19/hl_19_05_NK.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast19/hl_19_05_VO.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast19/hl_19_05_SCH.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast19/hl_19_05_01.pdf

