
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 20. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo  

dne 20.06.2022 v době od 9:03 do 18:39 hodin 

v zastupitelském sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 
 

Přítomno: …………………………… 42 členů zastupitelstva 

Omluveni:             …………………………… pí Dostálová, p. Frisch, p. Zykán 

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

vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu 

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

 

          usnesení č.  

 

 
A. Volba návrhové komise  

B. Volba ověřovatelů zápisu  

C. Schválení programu jednání  

   

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

kraji ve vztahu k válečnému stavu na Ukrajině 

ZK 211/06/22 

2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 16.05.2022  

a 20.06.2022 

ZK 212/06/22 

3. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje ZK 213/06/22 

4. Zpráva Finančního výboru ZK 214/06/22 

5. Zpráva Kontrolního výboru ZK 215/06/22 

6. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZK 216/06/22 

7. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj ZK 217/06/22 

8. Zpráva Výboru majetkového  ZK 218/06/22 

9. Zpráva Výboru pro zdravotnictví  ZK 219/06/22 

10. Souhrnná informace o aktuálních postupech u finančních postihů u projektů 

spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, 

příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí a.s., předložených Radě Karlovarského kraje v období od 7. 2. 2022  

do 9. 5. 2022 

ZK 220/06/22 

11. Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2021 ZK 221/06/22 

12. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2022 ZK 222/06/22 

13. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského 

kraje k 31.03.2022 

ZK 223/06/22 
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14. Opatření Karlovarského kraje ke zvýšení počtu lékařů v oboru všeobecné praktické 

lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie, gynekologie a porodnictví  

a zubní lékařství v Karlovarském kraji 

ZK 224/06/22 

15. Poskytnutí dotací v oblasti zdravotnictví z rozpočtu Karlovarského kraje  

pro rok 2022 v rámci dotačního titulu „Program pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu provozování domácí hospicové péče“  

ZK 225/06/22 

16. Roční zpráva o stavu požární ochrany Karlovarského kraje za rok 2021 ZK 226/06/22 

17. Dotace na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených 

povodněmi v roce 2022 

ZK 227/06/22 

18. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na likvidaci invazních 

druhů rostlin v Karlovarském kraji na rok 2022 

ZK 228/06/22 

19. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. – aktuální informace ZK 229/06/22 

20. Živý kraj – destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s. – aktuální informace ZK 230/06/22 

21. Založení organizace destinačního managementu v Krušných horách ZK 231/06/22 

22. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech  

v Karlovarském kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III" - navýšení 

alokace dotačního programu 

ZK 232/06/22 

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

domácnosti“ - schválení rozhodnutí o poskytnutí dotace a vyhlášení dotačního 

programu 

ZK 233/06/22 

24. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví města Bochov do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 375/2 v k.ú. Nové Kounice 

ZK 234/06/22 

25. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví obce Nový Kostel do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 15/2 v k.ú. Nový Kostel 

ZK 235/06/22 

26. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví města Loket do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky p.č. 474/2 a p.č. 993/88 v k.ú. Loket 

ZK 236/06/22 

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

Útvina - část pozemku p.p.č. 1677 v k.ú. Sedlo u Toužimi 

ZK 237/06/22 

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

Vojkovice - pozemek p.p.č. 1696/1 v k.ú. Jakubov 

ZK 238/06/22 

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

města Sokolov - části pozemku p.č. 1447/1 v k.ú. Sokolov 

ZK 239/06/22 

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

Otovice - pozemky p.p.č. 1390/2 a p.p.č. 1390/3 v k.ú. Otovice u Karlových Var 

ZK 240/06/22 

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

Těšovice - části pozemku p.č. 1447/2 v k.ú. Těšovice - 1 

ZK 241/06/22 

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

Těšovice - části pozemku p.č. 1447/2 v k.ú. Těšovice - 2 

ZK 242/06/22 

33. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Stará Voda u Mariánských Lázní z majetku 

Karlovarského kraje do majetku obce Stará Voda a bezúplatné nabytí pozemku  

v k.ú. Stará Voda u Mariánských Lázní z majetku obce Stará Voda do majetku 

Karlovarského kraje  

ZK 243/06/22 

34. Dodatek č. 2 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 

a o zřízení věcného práva mezi Karlovarským krajem a Českou republikou - Úřadem 

pro zastupování státu ve věcech majetkových 

ZK 244/06/22 

35. Prodej částí pozemku p.p.č. 2347/1 v k.ú. Podhradí u Aše z majetku Karlovarského 

kraje do majetku fyzických osob a úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 44/1  

v k.ú. Podhradí u Aše z majetku fyzické osoby do majetku Karlovarského kraje 

ZK 245/06/22 

36. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických  

osob – části pozemků p.č. 2406/2 a 2406/4 v k.ú. Nejdek 

ZK 246/06/22 

37. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku Opatství Nový 

Dvůr – pozemek p.p.č. 943 v k.ú. Branišov 

ZK 247/06/22 

38. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti ČEZ 

Distribuce, a. s. – kompaktní rozvaděč VN ALSTOM, typ: FBA 4/24-2/4000, 

umístěný v trafostanici s označením Karlovy Vary – NEMOCNICE,  

ev. č. KV_0325, která je součástí pozemku p.p.č. 2716 v k.ú. Karlovy Vary 

ZK 248/06/22 
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39. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti  

SPO-ZEM Nový Kostel s.r.o. – pozemek p.p.č. 1141/2 v k.ú. Božetín 

ZK 249/06/22 

40. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města  

Kraslice - pozemek st.p.č. 3071, jehož součástí je budova s č.p. 1843 a pozemky 

p.p.č. 6494/8, p.p.č. 6500/8, p.p.č. 6833, p.p.č. 6834/1, p.p.č. 6834/3,  

vše v k.ú. Kraslice 

ZK 250/06/22 

41. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických  

osob – část pozemku p.č. 162/12 v k.ú. Odrava 

ZK 251/06/22 

42. Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické  

osoby – části pozemku p.č. 1447/2 v k.ú. Těšovice 

ZK 252/06/22 

43. Smlouva o budoucí kupní smlouvě - úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví 

fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 920/5  

a p.p.č. 206/2 v k.ú. Veselov 

ZK 253/06/22 

44. Smlouva o budoucí kupní smlouvě - úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví 

fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k.ú. Veselov  

a Knínice u Žlutic 

ZK 254/06/22 

45. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací - záměr kraje bezúplatně převést část 

stavebního objektu SO 103 Okružní křižovatka sil. II/230 a III/211 4 - středový 

prstenec a veřejné osvětlení okružní křižovatky, část SO 813 Vegetační úpravy 

týkající se středového prstence a pozemek p.p.č. 344/3 v k.ú. Stanoviště  

u Mariánských Lázní z majetku Karlovarského kraje do majetku města  

Mariánské Lázně  

ZK 255/06/22 

46. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví České republiky s příslušností 

hospodaření s majetkem státu Státního pozemkového úřadu do vlastnictví 

Karlovarského kraje - části pozemku p.č. 383/1 v k.ú. Sokolov 

ZK 256/06/22 

47. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví 

Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 32/5 v k.ú. Beranov 

ZK 257/06/22 

48. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 271/2 v k.ú. Tatrovice 

ZK 258/06/22 

49. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 848/41 a p.p.č. 1665/2 v k.ú. Pšov u Žlutic 

ZK 259/06/22 

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

Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 766/4 a st.p.č. 100 v k.ú. Krásné  

u Tří Seker 

ZK 260/06/22 

51. Projekt „Design modelu dalšího vzdělávání pro distanční samostatně výdělečnou 

činnost v kulturně-kreativním sektoru“ (akronym: DEMO CREATIVE) v rámci 

programu EU Erasmus+ - zapojení Karlovarské agentury rozvoje podnikání p. o., 

do projektu 

ZK 261/06/22 

52. Žádost obce Doupovské Hradiště o poskytnutí individuální dotace na projekt „Pietní 

park odpočinku s krematoriem v Doupovském Hradišti“ 

ZK 262/06/22 

53. Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje  

v období 2018 - 2022 

ZK 263/06/22 

54. Informace k Operačnímu programu spravedlivá transformace ZK 264/06/22 

55. Závazný příslib financování projektu „Smart Akcelerátor 3“ staženo 

56. Podstatná změna projektu Karlovarského kraje „Obědy do škol v Karlovarském kraji 

2021/2022“ – prodloužení realizace projektu pro školní rok 2022/2023 

ZK 265/06/22 

57. Změna zřizovací listiny Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, 

příspěvková organizace 

ZK 266/06/22 

58. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období 

od 1. ledna 2022 do 31. května 2022 

ZK 267/06/22 

59. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje  

na rok 2022 – stav k 31. květnu 2022 

ZK 268/06/22 

60. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na spolufinancování 

realizace projektu „Zateplení Domova mládeže SOŠ stavební Karlovy Vary“  

Střední odborné školy stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace  

ZK 269/06/22 

61. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu ZK 270/06/22 
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62. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Karlovarský krajský  

fotbalový svaz 

ZK 271/06/22 

63. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu přípravy 

projektů opravy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů  

v roce 2022 

ZK 272/06/22 

64. Poskytnutí dotace ze zásobníku projektů Programu pro poskytování dotací  

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

hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2022 

ZK 273/06/22 

65. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – oblast kultury a památkové 

péče 

ZK 274/06/22 

66. Vesnice roku - průběžná informace, vyhlášení a schválení vzorové darovací 

smlouvy 

ZK 275/06/22 

67. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Terapeutická linka  

Sluchátko, z.ú., na terapeutickou péči pro osoby zasažené válečným konfliktem  

na Ukrajině 

ZK 276/06/22 

68. Schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu projektu  

"Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb  

v Karlovarském kraji III" 

ZK 277/06/22 

69. Schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu projektu "Systémová 

práce v oblasti náhradní rodinné péče v Karlovarském kraji a prohlubování 

kompetencí metodických pracovníků Krajského úřadu Karlovarského kraje  

za účelem snížení počtu umístěných dětí v ústavních zařízeních" 

ZK 278/06/22 

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

duševního zdraví a multidisciplinárních týmů pro rok 2022 

ZK 279/06/22 

71. Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6 ZK 280/06/22 

72. Smlouva č. 35/B1/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního 

fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 

ZK 281/06/22 

73. Aktualizace Plánu dopravní obslužnosti Karlovarského kraje ZK 282/06/22 

74. Uzavření Memoranda o spolupráci mezi Karlovarským krajem, Statutárním městem 

Karlovy Vary a Dopravním podnikem Karlova Vary, a.s. 

ZK 283/06/22 

75. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/207 Modernizace silnice 

Toužim - Smilov“ 

ZK 284/06/22 

76. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/210 Modernizace silnice důl 

Jeroným - Podstrání“ 

ZK 285/06/22 

77. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/213 Modernizace silnice Starý 

Rybník - Vojtanov“ 

ZK 286/06/22 

78. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/214 Modernizace křižovatky 

Cheb, Podhrad“ 

ZK 287/06/22 

79. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/217 Modernizace  

silnice – průtah Aš“ 

ZK 288/06/22 

80. Žádost o individuální dotaci - Podpora autobusové dopravní obslužnosti  

na Kraslicku 

ZK 289/06/22 

81. Informace o výsledku realizace projektu: „II/210 Modernizace křižovatky Anenské 

údolí“ 

ZK 290/06/22 

82. Smlouva č. 35/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury na rok 2022 

ZK 291/06/22 

83. Projekt „Logistika kreativně CLILem“ Střední školy logistické Dalovice, 

příspěvková organizace  

ZK 292/06/22 

84. Projekt „Nové výzvy pro umělecké vzdělávání v Bečově nad Teplou“ Základní 

umělecké školy Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou, příspěvková organizace  

ZK 293/06/22 

85. Projekt „Odborná příprava žáků a pedagogů Obchodní akademie Karlovy Vary“ 

Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy  

s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace  

ZK 294/06/22 

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

závazného finančního příslibu fyzické realizace projektu 1. etapa část 1 

ZK 295/06/22 



Usnesení z 20. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 20.06.2022 č. j. KK/1313/VZ/22 

20.06.2022  Strana 5 (celkem 45) 

87. Navýšení finančního krytí na akci "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy 

Vary" 

ZK 296/06/22 

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

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

realizace 1. etapy projektu, registrační číslo projektu 013D313003001 

ZK 297/06/22 

89. Schválení a vyhlášení dotačního programu financovaného z rozpočtu Karlovarského 

kraje na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů, praktických 

lékařů pro děti a dorost/pediatrů, zubních lékařů a gynekologů v Karlovarském kraji 

pro rok 2022 

ZK 298/06/22 

90. Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní 

struktury obyvatelstva z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2022 

ZK 299/06/22 

91. Projekt "Revitalizace Rašelinového pavilonu" - schválení realizace projektu  

a schválení závazného finančního příslibu 

ZK 300/06/22 

92. Žádost o návratnou finanční výpomoc xxxxxxxxx ZK 301/06/22 
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A. Volba návrhové komise 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje z v o l i l o  tyto členy návrhové komise: 

 

- Bc. Pavla Čekana 

- Ing. Erika Klimeše 

- pí Markétu Monsportovou 

 
hlasování 

 
B. Volba ověřovatelů zápisu 

 

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

 

- Mgr. Jiřího Klsáka 

- p. Martina Hurajčíka 

 

hlasování 

 
C. Schválení programu jednání 

 

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

a doplněními: 

 
Rozšíření programu o:  
 

bod č. 82) Smlouva č. 35/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury na rok 2022 

bod č. 83) Projekt „Logistika kreativně CLILem“ Střední školy logistické Dalovice,  

příspěvková organizace 

bod č. 84) Projekt „Nové výzvy pro umělecké vzdělávání v Bečově nad Teplou“ Základní umělecké 

školy Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou, příspěvková organizace 

bod č. 85) Projekt „Odborná příprava žáků a pedagogů Obchodní akademie Karlovy Vary“ 

Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy s právem 

státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace  

bod č. 86) Projekt „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ – informace o projektu a navýšení 

závazného finančního příslibu fyzické realizace projektu 1. etapa část 1 

bod č. 87) Navýšení finančního krytí na akci "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" 

bod č. 88) Projekt „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“  

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

realizace 1. etapy projektu, registrační číslo projektu 013D313003001 

bod č. 89) Schválení a vyhlášení dotačního programu financovaného z rozpočtu Karlovarského 

kraje na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů pro 

děti a dorost/pediatrů, zubních lékařů a gynekologů v Karlovarském kraji pro rok 2022 

bod č. 90) Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury 

obyvatelstva z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2022 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_NK.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_VO.pdf
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bod č. 91) Projekt "Revitalizace Rašelinového pavilonu" - schválení realizace projektu a schválení 

závazného finančního příslibu 

bod č. 92) Žádost o návratnou finanční výpomoc xxxxxxxxx 

 

Staženo z programu: 

 

bod č. 55) Závazný příslib financování projektu „Smart Akcelerátor 3“ 

 

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 211/06/22 
 

- 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 a 20.06.2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 212/06/22 
 

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

k datu 16.05.2022 a 20.06.2022 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 
hlasování 

 
3. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 213/06/22 
 

- bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 
hlasování 

 
4. Zpráva Finančního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 214/06/22 
 

- bere na vědomí Usnesení ze 13. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 

konaného dne 08.06.2022 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_SCH.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b01.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b02.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b03.pdf
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Zodpovídá: Ing. Martin Kalina, předseda Finančního výboru 

 
hlasování 

 
5. Zpráva Kontrolního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 215/06/22 
 

- bere na vědomí usnesení ze 14. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 

konaného dne 15.06.2022 

 

Zodpovídá: Martin Hurajčík, předseda Kontrolního výboru 

 
hlasování 

 
6. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 216/06/22 
 

- bere na vědomí usnesení z 14. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost  

č. 95/05/22 – 101/05/22 

 

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

 
hlasování 

 
7. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 217/06/22 
 

- bere na vědomí usnesení z 16. jednání Výboru pro regionální rozvoj ze dne 2. 5. 2022 

 

- bere na vědomí usnesení ze 17. jednání Výboru pro regionální rozvoj ze dne 6. 6. 2022 

 

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

 
hlasování 

 
8. Zpráva Výboru majetkového 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 218/06/22 
 

- bere na vědomí usnesení z 9. jednání Výboru majetkového dne 09.05.2022 

 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 
hlasování 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b04.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b05.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b06.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b07.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b08.pdf


Usnesení z 20. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 20.06.2022 č. j. KK/1313/VZ/22 

20.06.2022  Strana 9 (celkem 45) 

9. Zpráva Výboru pro zdravotnictví  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 219/06/22 
 

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

ze dne 06.06.2022 

 

Zodpovídá: Mgr. Petr Kubis, předseda Výboru pro zdravotnictví 

 
hlasování 

 
10. Souhrnná informace o aktuálních postupech u finančních postihů u projektů spolufinancovaných 

z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi 

Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., předložených Radě Karlovarského 

kraje v období od 7. 2. 2022 do 9. 5. 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 220/06/22 
 

- bere na vědomí souhrnnou informaci o aktuálních postupech u finančních postihů u projektů 

spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi 

Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., předložených Radě Karlovarského kraje  

v období od 7. 2. 2022 do 9. 5. 2022, dle přílohy 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
hlasování 

 
11. Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2021 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 221/06/22 
 

- schvaluje účetní závěrku Karlovarského kraje za rok 2021 

 

- schvaluje závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2021, a to v souladu s ustanovením § 17 odst. 7  

písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bez výhrad 

 

- schvaluje výsledek rozpočtového hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 takto: 

 Příjmy po konsolidaci (tab. č. 1, řádek 5, sl. 5) 9.869.446.255,23 Kč 

 Výdaje po konsolidaci (tab. č. 1, řádek 8, sl. 5) 9.465.532.262,96 Kč 

 Saldo příjmů a výdajů (tab. č. 1, řádek 9, sl. 5)            403.913.992,27 Kč 

 Finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 10)               2.014.231.698,16 Kč 

 Z toho:  

 Vázané finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 11)       1.095.237.870,83 Kč 

 Volné finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 59)     918.993.827,33 Kč 

 

- bere na vědomí, informaci o vázaných finančních prostředcích z výsledku hospodaření Karlovarského 

kraje za rok 2021 ve výši 1.095.237.870,83 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 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b09.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b10.pdf
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Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
hlasování 

 
12. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 222/06/22 
 

- bere na vědomí Informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. 1 - 251/2022 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
hlasování 

 
13. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje  

k 31.03.2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 223/06/22 
 

- bere na vědomí informace o plnění a čerpání rozpočtu a o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje 

k datu 31.03.2022 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
hlasování 

 
14. Opatření Karlovarského kraje ke zvýšení počtu lékařů v oboru všeobecné praktické lékařství, 

praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie, gynekologie a porodnictví a zubní lékařství  

v Karlovarském kraji 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 224/06/22 
 

- bere na vědomí informaci o stavu primární ambulantní péče v Karlovarském kraji 

 

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje realizaci jednání s vedením Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, 

se zástupci Ministerstva zdravotnictví České republiky a Asociací krajů k tématu zvýšení počtu lékařů  

v oboru všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie, gynekologie  

a porodnictví a zubní lékařství v Karlovarském kraji 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy vytvořit samostatný systém poskytování stipendií 

Karlovarským krajem pro studenty lékařských fakult v oboru všeobecné lékařství a zubní lékařství počínaje 

akademickým rokem 2022/2023, dle návrhu 

 

- pověřuje odbor školství, mládeže a tělovýchovy, aby si pro rok 2023 alokoval do návrhu rozpočtu  

pro rok 2023 částku ve výši 1 500 000 Kč na nový stipendijní program Karlovarského kraje pro studenty 

lékařských fakult v oboru všeobecné lékařství a zubní lékařství 

 

- ukládá Mgr. Jindřichu Čermákovi, členu Rady Karlovarského kraje pro oblast vzdělávání, školství  

a mládeže, oblast tělovýchovy a sportu, informovat gymnázia na území Karlovarského kraje o novém 

stipendijním programu pro studenty lékařských fakult s apelem předání informace svým studentům  

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b11.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b12.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b13.pdf
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a jejich zákonným zástupcům 

 

- ukládá MUDr. Josefu Märzovi, poradci hejtmana v oblasti zdravotnictví, a Mgr. Jindřichu Čermákovi, 

členu Rady Karlovarského kraje pro oblast vzdělávání, školství a mládeže, oblast tělovýchovy a sportu,  

ve spolupráci s lékařskými fakultami zabezpečit realizaci přípravných kurzů k přijímacím zkouškám  

na lékařské obory na území Karlovarského kraje 

 

- bere na vědomí informaci o připravovaném projektu Karlovarské agentury rozvoje podnikání, 

příspěvkové organizace, „Medikem na gymplu“, který bude zařazen do projektu Smart Akcelerátor 3 

Operačního programu Jan Amos Komenský 

 

- ukládá odboru zdravotnictví aktualizovat dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů  

pro děti a dorost/pediatrie a zubních lékařů v Karlovarském kraji s cílem navýšení finanční podpory 

Karlovarského kraje pro vznik ordinací praktických a zubních lékařů na území Karlovarského kraje, 

rozšíření dotačního programu o finanční podporu pro vznik ordinací v oboru gynekologie a porodnictví  

a úpravou podmínek dotačního programu dle návrhu 

 

- ukládá odboru zdravotnictví aktualizovat Podmínky pro poskytování motivačních příspěvků 

Karlovarským krajem určených pro podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání 

lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie,  

a to navýšením finanční podpory účastníkům vzdělávání i akreditovaným zařízením specializačního 

vzdělávání v programu oboru praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie s cílem zvýšení počtu 

akreditovaných zařízení pro vzdělávání lékařů v oboru praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie  

na území Karlovarského kraje a úpravy podmínek dle návrhu 

 

- pověřuje odbor zdravotnictví vydáním katalogu benefitů Karlovarského kraje a obcí na území 

Karlovarského kraje pro nově příchozí lékaře 

 

- pověřuje odbor zdravotnictví ve spolupráci s odborem kancelář hejtmana a vnějších vztahů a odborem 

investic vyhlášením veřejné zakázky na propagaci benefitů Karlovarského kraje a obcí na území 

Karlovarského kraje pro nově příchozí lékaře do Karlovarského kraje napříč celou ČR, a to prostřednictvím 

externí agentury 

 

- pověřuje MUDr. Josefa Märze, generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s., zřízením 

ordinace všeobecného praktického lékařství a ordinace praktického lékařství pro děti a dorost/pediatrie 

provozované Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 

 

Termín kontroly: červen 2023 
 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

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

Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 
hlasování 

 
15. Poskytnutí dotací v oblasti zdravotnictví z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2022 v rámci 

dotačního titulu „Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

provozování domácí hospicové péče“  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 225/06/22 
 

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

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu provozování domácí hospicové péče“  

v celkové výši 3 150 000 Kč dle návrhu 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b14.pdf
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Termín kontroly: 12.09.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 
hlasování 

 
16. Roční zpráva o stavu požární ochrany Karlovarského kraje za rok 2021 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 226/06/22 
 

- projednalo a bere na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Karlovarského kraje za rok 2021 

 

Termín kontroly: 31.10.2022 
 

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

 

hlasování 

 
17. Dotace na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi  

v roce 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 227/06/22 
 

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

na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi v roce 2022  

ve výši 796 143,40 Kč dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací 

z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených 

povodněmi v roce 2022 ve výši 796 143,40 Kč dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, náměstka hejtmana, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací  

v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu 

před povodněmi v územích ohrožených povodněmi v roce 2022 dle přílohy č. 1 

 

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit přehled schválených dotací na internetových 

stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

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

 
hlasování 

 
18. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na likvidaci invazních druhů 

rostlin v Karlovarském kraji na rok 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 228/06/22 
 

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

na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji na rok 2022 ve výši 4 132 311,50 Kč  

dle přílohy č. 1 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b15.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b16.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b17.pdf
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- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace v rámci Programu pro poskytování dotací 

z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji na rok 2022  

ve výši 4 132 311,50 Kč dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, náměstka hejtmana, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji 

na rok 2022 dle přílohy č. 1 

 

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit přehled schválených dotací na internetových 

stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

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

 
hlasování 

 
19. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. - aktuální informace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 229/06/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 
hlasování 

 
20. Živý kraj - destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s. - aktuální informace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 230/06/22 
 

- bere na vědomí předložené informace 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 
hlasování 

 
21. Založení organizace destinačního managementu v Krušných horách 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 231/06/22 
 

- bere na vědomí informaci o naplňování Memoranda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu uzavřeného 

mezi Ústeckým a Karlovarským krajem a přípravě vzniku společné Destinační agentury Krušnohoří, z.s. 

 

- schvaluje členství Karlovarského kraje ve spolku Destinační agentura Krušnohoří, z.s. 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b18.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b19.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b20.pdf


Usnesení z 20. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 20.06.2022 č. j. KK/1313/VZ/22 

20.06.2022  Strana 14 (celkem 45) 

- schvaluje uzavření dohody o založení spolku Destinační agentura Krušnohoří, z.s., dle přílohy č. 2,  

včetně stanov spolku dle přílohy č. 3, čímž se Karlovarský kraj stane zakládajícím členem spolku 

 

- schvaluje dohodou o založení spolku Destinační agentura Krušnohoří, z.s., Mgr. Veroniku Vodičkovou, 

zaměstnankyni Karlovarského kraje, první členkou dozorčí rady spolku Destinační agentura  

Krušnohoří, z.s., za Karlovarský kraj 

 

- schvaluje dohodou o založení spolku Destinační agentura Krušnohoří, z.s., Ing. arch. Vojtěcha Frantu, 

náměstka hejtmana, prvním členem Správní rady Destinační agentury Krušnohoří, z.s. 

 

- ukládá Mgr. Veronice Vodičkové, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, 

svolat do 31. 12. 2022 ustavující schůzi spolku Destinační agentura Krušnohoří, z.s. 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 
hlasování 

 
22. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském 

kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III" - navýšení alokace dotačního programu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 232/06/22 
 

- souhlasí a schvaluje  

- navýšení celkového předpokládaného objemu prostředků určených na dotační program v rámci projektu 

"Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji - dofinancování 

zásobníku kotlíkových dotací III" o částku ve výši 5.863.495,00 Kč 

- dodatek č. 1 k dotačnímu programu v rámci projektu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva  

v rodinných domech v Karlovarském kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III" 

- převedení a financování vyhovujících zásobníkových dílčích projektů podaných v 1. průběžné výzvě 

projektu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci 

OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III" do projektu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva  

v rodinných domech v Karlovarském kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III", a to v pořadí 

dle přiděleného pořadového čísla a do vyčerpání alokace 

 

- souhlasí a pověřuje pověřit radního Karlovarského kraje pro oblast investic podpisem Smluv o poskytnutí 

účelové investiční dotace schválených převedených dílčích projektů do projektu "Podpora výměny zdrojů 

tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových 

dotací III" 

 

Termín kontroly: 31.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 
hlasování 

 
23. Projekt „Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové domácnosti“ - schválení 

rozhodnutí o poskytnutí dotace a vyhlášení dotačního programu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 233/06/22 
 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b21.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b22.pdf
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- souhlasí a schvaluje  

- znění Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo 

CZ.05.01.02/03/22_001/0000014, vč. přílohy č. 1 a č. 2 na projekt „Podpora výměny kotlů v Karlovarském 

kraji pro nízkopříjmové domácnosti“ 

- pravidla pro dotační program v rámci projektu „Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji  

pro nízkopříjmové domácnosti“ 

 

- bere na vědomí informaci o možných rizicích spojených s akceptací Registrace akce a Rozhodnutí  

o poskytnutí dotace identifikační číslo 22_001/0000014 a s realizací projektu „Podpora výměny kotlů  

v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové domácnosti“ 

 

- pověřuje odbor investic zapracováním případných změn ve znění dotačního programu a jeho příloh  

na základě připomínek Řídícího orgánu, Zprostředkujícího subjektu nebo jiných složek implementační 

struktury před jeho vyhlášením 

 

Termín kontroly: 31.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 
hlasování 

 
24. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví města Bochov do vlastnictví Karlovarského  

kraje – pozemek p.p.č. 375/2 v k.ú. Nové Kounice 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 234/06/22 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 375/2 o výměře 152 m2 v k.ú. Nové Kounice a obci Bochov, 

a to formou darovací smlouvy mezi městem Bochov, se sídlem náměstí Míru 1, PSČ 364 71 Bochov,  

IČO 00254444 (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 Bochov do vlastnictví Karlovarského kraje,  

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 

 

 
25. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví obce Nový Kostel do vlastnictví Karlovarského kraje 

– pozemek p.p.č. 15/2 v k.ú. Nový Kostel 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 235/06/22 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 15/2 o výměře 71 m2 v k.ú. a obci Nový Kostel, a to formou 

darovací smlouvy mezi obcí Nový Kostel, se sídlem Nový Kostel č.p. 27, PSČ 351 34 Nový Kostel,  

IČO 00254126 (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b23.pdf
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a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako obdarovaný na straně druhé),  

a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví obce Nový Kostel do vlastnictví Karlovarského kraje, 

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 

 

 
26. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví města Loket do vlastnictví Karlovarského kraje 

– pozemky p.č. 474/2 a p.č. 993/88 v k.ú. Loket 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 236/06/22 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.č. 474/2 o výměře 10 m2 a p.č. 993/88 o výměře 5 m2  

v k.ú. a obci Loket, a to formou darovací smlouvy mezi městem Loket, se sídlem T. G. Masaryka 1/69,  

PSČ 357 33 Loket, IČO 00259489 (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 Loket do vlastnictví Karlovarského kraje, 

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 

 

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

- část pozemku p.p.č. 1677 v k.ú. Sedlo u Toužimi 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 237/06/22 
 

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 1677, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 147-41/2021 z původního pozemku p.p.č. 1677 a označena novým parcelním číslem jako pozemek  

p.p.č. 1677/2 o výměře 6 m2, v k.ú. Sedlo u Toužimi a obci Útvina konkrétnímu zájemci obci Útvina,  

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 Útvina, se sídlem  

Útvina 80, PSČ 364 01 Toužim, IČO 00255106 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí 

předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Útvina, dle návrhu 
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- 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 

 

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

Vojkovice - pozemek p.p.č. 1696/1 v k.ú. Jakubov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 238/06/22 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1696/1 o výměře 2623 m2, v k.ú. Jakubov a obci Vojkovice 

konkrétnímu zájemci obci Vojkovice, 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 Vojkovice, se sídlem Vojkovice č.p. 57, PSČ 362 73 Vojkovice, IČO 00255157 

(jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského 

kraje do vlastnictví obce Vojkovice, dle návrhu 

 

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

k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

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

předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

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

Sokolov - části pozemku p.č. 1447/1 v k.ú. Sokolov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 239/06/22 
 

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.č. 1447/1, které byly odděleny geometrickým  

plánem č. 3856-2945/2021 z původního pozemku p.č. 1447/1 a označeny jako pozemky p.č. 1447/1 díl "b" 

o výměře 0,13 m2, p.č. 1447/1 díl "e" o výměře 25 m2 a p.č. 1447/1 díl "a" o výměře 0,21 m2, v k.ú. a obci 

Sokolov konkrétnímu zájemci městu Sokolov, 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 Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, PSČ 356 01 Sokolov, IČO 00259586 

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

do vlastnictví města Sokolov, dle návrhu 

 

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

k uzavření předmětné darovací smlouvy 
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- 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 

 

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

Otovice - pozemky p.p.č. 1390/2 a p.p.č. 1390/3 v k.ú. Otovice u Karlových Var 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 240/06/22 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1390/2 o výměře 30 m2 a p.p.č. 1390/3 o výměře 75 m2  

v k.ú. Otovice u Karlových Var a obci Otovice konkrétnímu zájemci obci Otovice, 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 Otovice, se sídlem Hroznětínská 130,  

PSČ 360 01 Otovice, IČO 00573272 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité 

věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Otovice, 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 

 

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

Těšovice - části pozemku p.č. 1447/2 v k.ú. Těšovice - 1 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 241/06/22 
 

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.č. 1447/2, které byly odděleny geometrickým  

plánem č. 676-2945/2021 z původního pozemku p.č. 1447/2 a označeny novými parcelními čísly jako 

pozemky p.č. 1447/9 o výměře 128 m2, p.č. 1447/10 o výměře 230 m2 a p.č. 1447/11 o výměře 2 m2,  

v k.ú. a obci Těšovice konkrétnímu zájemci obci Těšovice, 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 Těšovice, se sídlem Těšovice č.p. 21, PSČ 356 01 Sokolov, 

IČO 00670715 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví 

Karlovarského kraje do vlastnictví obce Těšovice, 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 
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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 nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce  

Těšovice - části pozemku p.č. 1447/2 v k.ú. Těšovice - 2 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 242/06/22 
 

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.č. 1447/2, které byly odděleny geometrickým  

plánem č. 641-5197/2021 z původního pozemku p.č. 1447/2 a označeny novými parcelními čísly jako 

pozemky p.č. 1447/7 o výměře 112 m2 a p.č. 1447/8 o výměře 6 m2, v k.ú. a obci Těšovice konkrétnímu 

zájemci obci Těšovice, 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 

Těšovice, se sídlem Těšovice č.p. 21, PSČ 356 01 Sokolov, IČO 00670715 (jako obdarovaný na straně 

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

Těšovice, 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 

 

 
33. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Stará Voda u Mariánských Lázní z majetku Karlovarského 

kraje do majetku obce Stará Voda a bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Stará Voda u Mariánských 

Lázní z majetku obce Stará Voda do majetku Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 243/06/22 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 4633/3 o výměře 99 m2, p.p.č. 4633/4 o výměře 53 m2,  

p.p.č. 4633/5 o výměře 20 m2, p.p.č. 4633/6 o výměře 27 m2, p.p.č. 4696/11 o výměře 452 m2, p.p.č. 4696/12 

o výměře 320 m2, p.p.č. 4696/13 o výměře 26 m2, p.p.č. 4696/14 o výměře 49 m2, p.p.č. 4696/15 o výměře 

14 m2, p.p.č. 4696/16 o výměře 16 m2, p.p.č. 4696/17 o výměře 29 m2, p.p.č. 4696/18 o výměře 326 m2  

a p.p.č. 4696/19 o výměře 75 m2 v k.ú. Stará Voda u Mariánských Lázní a obci Stará Voda konkrétnímu 

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

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

Stará Voda, se sídlem Stará Voda č.p. 88, PSČ 353 01 Stará Voda, IČO 00572748 (jako obdarovaný  

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

Stará Voda, dle návrhu 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 2229/14 o výměře 38 m2 v k.ú. Stará Voda u Mariánských 

Lázní a obci Stará Voda, a to formou darovací smlouvy mezi obcí Stará Voda, se sídlem Stará Voda č.p. 88, 

PSČ 353 01 Stará Voda, IČO 00572748 (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným 
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Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako obdarovaný na straně 

druhé), a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví obce Stará Voda 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 

 

 
34. Dodatek č. 2 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení 

věcného práva mezi Karlovarským krajem a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu  

ve věcech majetkových 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 244/06/22 
 

- schvaluje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci  

a o zřízení věcného práva č. UZSVM/PKV/1502/2020-PKVM, jejímž předmětem je bezúplatné nabytí 

pozemku p.č. 527/163 v k.ú. Dvory, obec Karlovy Vary, mezi Karlovarským krajem, IČO 70891168,  

se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary (jako nabyvatel na straně jedné), a Českou republikou  

s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,  

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

druhé), pro účely realizace záměru výstavby a provozování Společného Operačního Střediska složek 

integrovaného záchranného systému pro území Karlovarského kraje - SOS 112, dle návrhu 

 

- pověřuje náměstka hejtmana, Mgr. Dalibora Blažka, podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o bezúplatném 

převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. UZSVM/PKV/1502/2020-PKVM, 

dle návrhu 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 
hlasování 

 
35. Prodej částí pozemku p.p.č. 2347/1 v k.ú. Podhradí u Aše z majetku Karlovarského kraje  

do majetku fyzických osob a úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 44/1 v k.ú. Podhradí u Aše z majetku 

fyzické osoby do majetku Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 245/06/22 
 

- schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 2347/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 366-132/2021 

z původního pozemku p.p.č. 2347/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 2347/38  

o výměře 101 m2, v k.ú. Podhradí u Aše a obci Podhradí konkrétnímu zájemci xxxxxxxxx, a to formou 

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

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b24_34.pdf
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kraje, příspěvková organizace (jako prodávající na straně jedné), a xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxx, 

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

posudkem č. 555-57/2021 ze dne 28.11.2021 ve výši 20.029 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc 

z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví xxxxxxxxx, dle návrhu 

 

- schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 2347/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 366-132/2021 

z původního pozemku p.p.č. 2347/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 2347/39  

o výměře 26 m2, v k.ú. Podhradí u Aše a obci Podhradí konkrétnímu zájemci xxxxxxxxx,  

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako prodávající na straně jedné), a xxxxxxxxx, trvale bytem 

xxxxxxxxx, PSČ xxxxxxxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla 

stanovena znaleckým posudkem č. 555-57/2021 ze dne 28.11.2021 ve výši 5.156 Kč,  

a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví xxxxxxxxx,  

dle návrhu 

 

- schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 2347/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 366-132/2021 

z původního pozemku p.p.č. 2347/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 2347/40  

o výměře 18 m2, v k.ú. Podhradí u Aše a obci Podhradí konkrétnímu zájemci xxxxxxxxx, a to formou kupní 

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

příspěvková organizace (jako prodávající na straně jedné), a xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxx,  

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

posudkem č. 555-57/2021 ze dne 28.11.2021 ve výši 3.569 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc  

z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví xxxxxxxxx, dle návrhu 

 

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 44/1, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 366-132/2021 z původního pozemku p.p.č. 44/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek  

p.p.č. 44/4 o výměře 2 m2, v k.ú. Podhradí u Aše a obci Podhradí, a to  formou kupní smlouvy mezi 

xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxx, PSČ xxxxxxxxx (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. 555-

57/2021 ze dne 28.11.2021 ve výši 397 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví 

xxxxxxxxx do vlastnictví Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

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

k uzavření předmětných kupních smluv 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětných kupních 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 

 

 
36. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob – části pozemků 

p.č. 2406/2 a 2406/4 v k.ú. Nejdek 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 246/06/22 
 

- schvaluje prodej částí pozemků p.p.č. 2406/4 a 2406/2, které byly odděleny geometrickým  

plánem č. 2158-284/2021 z původních pozemků p.p.č. 2406/4 a 2406/2 a označeny parcelním číslem jako 

pozemek p.p.č. 2406/4 o výměře 93 m2, v k.ú. a obci Nejdek konkrétním zájemcům manželům xxxxxxxxx  

xxxxxxxxx, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Zařízením následné 
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rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace, se sídlem Perninská 975, 362 21 Nejdek,  

IČO 69979821 (jako prodávající na straně jedné) a manželi xxxxxxxxx xxxxxxxxx,  

bytem xxxxxxxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena 

znaleckým posudkem č. 550/2/3/2022 ze dne 24.03.2022 ve výši 21.390 Kč, a tím převádí předmětné 

nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů paní xxxxxxxxx 

 

- ukládá Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace, k podpisu předmětné 

kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Pištejová Olga, DiS., ředitelka příspěvkové organizace Zařízení následné rehabilitační  

a hospicové péče 

 

 
37. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku Opatství Nový Dvůr – pozemek 

p.p.č. 943 v k.ú. Branišov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 247/06/22 
 

- schvaluje prodej pozemku p.p.č. 943 o výměře 304 m2 v k.ú. Branišov a obci Toužim konkrétnímu zájemci 

Opatství Nový Dvůr, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou 

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

a Opatstvím Nový Dvůr, se sídlem Dobrá Voda 20, PSČ 364 01 Toužim, IČO 68833521 (jako kupující  

na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 1698-003/2022 

ze dne 10.03.2022 ve výši 21.610 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského 

kraje do vlastnictví Opatství Nový Dvůr, 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 nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti ČEZ  

Distribuce, a. s. – kompaktní rozvaděč VN ALSTOM, typ: FBA 4/24-2/4000, umístěný v trafostanici 

s označením Karlovy Vary – NEMOCNICE, ev. č. KV_0325, která je součástí pozemku p.p.č. 2716  

v k.ú. Karlovy Vary 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 248/06/22 
 

- schvaluje prodej součásti stavby trafostanice - kompaktního rozvaděče VN ALSTOM,  

typ: FBA 4/24-2/4000, umístěný v trafostanici s označením Karlovy Vary – NEMOCNICE, ev. č. KV_0325, 
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která je součástí pozemku p.p.č. 2716 v k.ú. Karlovy Vary, konkrétnímu zájemci společnosti ČEZ 

Distribuce, a. s., a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88,  

360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako prodávající na straně jedné), a společností ČEZ  

Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035 (jako 

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

č. 1558-30/2021 ze dne 26.08.2021 ve výši 184.549,20 Kč včetně DPH, a tím převádí předmětnou součást 

stavby trafostanice z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 

 

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

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
39. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti SPO-ZEM  

Nový Kostel s.r.o. – pozemek p.p.č. 1141/2 v k.ú. Božetín 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 249/06/22 
 

- schvaluje prodej pozemku p.p.č. 1141/2 o výměře 3755 m2 v k.ú. Božetín a obci Nový Kostel konkrétnímu 

zájemci společnosti SPO-ZEM Nový Kostel s.r.o., a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

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

prodávající na straně jedné), a společností SPO-ZEM Nový Kostel s.r.o., se sídlem Nový Kostel, č.p. 205, 

PSČ 351 34 Skalná, IČO 48365254 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla 

stanovena znaleckým posudkem č. 561-4/2022 ze dne 13.01.2022 ve výši 67.027 Kč, a tím převádí 

předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti SPO-ZEM  

Nový Kostel s.r.o., 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 

 

 
40. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města Kraslice - pozemek  

st.p.č. 3071, jehož součástí je budova s č.p. 1843 a pozemky p.p.č. 6494/8, p.p.č. 6500/8, p.p.č. 6833, 

p.p.č. 6834/1, p.p.č. 6834/3, vše v k.ú. Kraslice 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 250/06/22 
 

- schvaluje prodej pozemku st.p.č. 3071, jehož součástí je budova č.p. 1843 a pozemků p.p.č. 6494/8,  

p.p.č. 6500/8, p.p.č. 6833, p.p.č. 6834/1, p.p.č. 6834/3, vše v k.ú. Kraslice, konkrétnímu zájemci městu 

Kraslice, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední školou 

živnostenskou Sokolov, příspěvková organizace, se sídlem Žákovská 716, 356 01 Sokolov, IČO 75059151 

(jako prodávající na straně jedné), a městem Kraslice, se sídlem nám. 28. října 1438, 358 01 Kraslice,  

IČO 00259438 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu výši 1.435.000 Kč, stanovenou 
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jako 10 % z ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem č. 5741-50/2021 ze dne 02.08.2021, s tím,  

že kupující uhradí 1/2 kupní ceny do 30 dnů od účinnosti smlouvy, zbývající 1/2 uhradí do 1 roku  

od provedení platby první. Snížení kupní ceny oproti ceně obvyklé je stanoveno z důvodu plánované 

realizace projektového záměru "Společensko-sociální zařízení pro občany města Kraslice" uskutečněného 

ve veřejném zájmu k podpoře společensko-sociální, kulturní oblasti a bytové politiky města Kraslice, a tím 

převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Kraslice, dle návrhu 

- schvaluje zřídit k zajištění účelu převodu ve prospěch prodávajícího jako oprávněného k předmětným 

nemovitým věcem věcné právo, spočívající v závazku kupujícího jako povinného nezcizit předmětné 

nemovité věci a nezatížit je zástavním právem, dále dle návrhu 

 

- schvaluje bezúplatně převést movité věci v celkové pořizovací ceně ve výši 184.294,70 Kč do majetku 

města Kraslice, dle návrhu 

 

- ukládá Střední škole živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření kupní 

smlouvy, dle návrhu 

 

- zmocňuje Střední školu živnostenskou Sokolov, příspěvková organizace, k podpisu kupní smlouvy,  

dle návrhu 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Mgr. Ilona Medunová, ředitelka Střední školy živnostenské Sokolov,  

příspěvková organizace  

 

 
41. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob – část pozemku 

p.č. 162/12 v k.ú. Odrava 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 251/06/22 
 

- schvaluje prodej části pozemku p.č. 162/12, která byla oddělena geometrickým plánem č. 201-138/2021 

z původního pozemku p.č. 162/12 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 162/19  

o výměře 230 m2, v k.ú. Odrava konkrétnímu zájemci manželům xxxxxxxxx, a to formou kupní smlouvy 

mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary,  

IČO 70891168 (jako prodávající na straně jedné), a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx,  

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

posudkem č. 547/1/2/2022 ze dne 05.02.2022 ve výši 25.300 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc 

z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů xxxxxxxxx xxxxxxxxx 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka podpisem předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

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

p.č. 1447/2 v k.ú. Těšovice 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 252/06/22 
 

- schvaluje prodej částí pozemků p.č. 1447/2, které byly odděleny geometrickým plánem č. 641-5197/2021 

z původního pozemku p.č. 1447/2 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.č. 1447/5 o výměře 
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5 m2 a p.č. 1447/6 o výměře 31 m2, v k.ú. a obci Těšovice konkrétnímu zájemci xxxxxxxxx,  

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako prodávající na straně jedné), a xxxxxxxxx, bytem 

xxxxxxxxx, PSČ xxxxxxxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu,  

která byla stanovena znaleckým posudkem č. 577-20/2022 ze dne 16.03.2022 ve výši 17.687 Kč,  

a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví xxxxxxxxx,  

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 

 
hlasování 

 
43. Smlouva o budoucí kupní smlouvě - úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické osoby  

do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 920/5 a p.p.č. 206/2 v k.ú. Veselov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 253/06/22 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je závazek k úplatnému nabytí 

části pozemku p.p.č. 920/5 o výměře cca 276 m2 a části pozemku p.p.č. 206/2 o výměře cca 3270 m2  

v k.ú. Veselov a obci Žlutice mezi xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxx, PSČ xxxxxxxxx (jako budoucí 

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

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

cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 572-15/2022 ze dne 17.02.2022 ve výši  

150 Kč/m2, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví xxxxxxxxx do vlastnictví Karlovarského 

kraje, dle návrhu 

 

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

k uzavření předmětné smlouvy o budoucí kupní smlouvě 

 

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

k podpisu předmětné smlouvy o budoucí kupní smlouvě 

 

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 

 

 
44. Smlouva o budoucí kupní smlouvě - úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické osoby  

do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k.ú. Veselov a Knínice u Žlutic 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 254/06/22 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b35_42.pdf
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- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je závazek k úplatnému nabytí 

pozemků p.p.č. 794/1 o výměře cca 480 m2, p.p.č. 770/2 o výměře cca 234 m2, p.p.č. 794/3 o výměře  

cca 35 m2, p.p.č. 730/12 o výměře cca 5177 m2, p.p.č. 1517/5 o výměře cca 21 m2, p.p.č. 391 o výměře  

cca 54 m2, p.p.č. 1517/4 o výměře cca 66 m2, p.p.č. 730/13 o výměře cca 52 m2, p.p.č. 423/4 o výměře  

cca 114 m2, p.p.č. 1517/3 o výměře cca 61 m2, p.p.č. 423/3 o výměře cca 29 m2, p.p.č. 920/4 o výměře  

cca 180 m2, p.p.č. 383/3 o výměře cca 320 m2, p.p.č. 388/1 o výměře cca 2070 m2, p.p.č. 388/2 o výměře 

cca 61 m2, p.p.č. 383/1 o výměře cca 1710 m2, p.p.č. 548/4 o výměře cca 256 m2, p.p.č. 382/4 o výměře  

cca 83 m2, p.p.č. 223 o výměře cca 47 m2, p.p.č. 224 o výměře cca 481 m2, p.p.č. 203 o výměře cca 45 m2, 

p.p.č. 205 o výměře cca 1030 m2, p.p.č. 198 o výměře cca 1865 m2, p.p.č. 194 o výměře cca 741 m2, p.p.č. 

193 o výměře cca 69 m2 a p.p.č. 158/1 o výměře cca 4150 m2, vše v k.ú. Veselov a obci Žlutice a pozemku 

p.p.č. 202/1 o výměře cca 970 m2 v k.ú. Knínice u Žlutic a obci Žlutice mezi xxxxxxxxx, trvale bytem 

xxxxxxxxx, PSČ xxxxxxxxx (jako budoucí prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, 

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

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

č. 571-14/2022 ze dne 15.02.2022 ve výši 150 Kč/m2, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví 

xxxxxxxxx do vlastnictví Karlovarského kraje, a to za podmínky, že dojde k výmazu zástavního práva 

smluvního, zapsaného v katastru nemovitostí pod číslem jednacím V-5263/2015-403, dle návrhu 

 

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

k uzavření předmětné smlouvy o budoucí kupní smlouvě 

 

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

předmětné smlouvy o budoucí kupní smlouvě 

 

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 

 

 
45. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací - záměr kraje bezúplatně převést část stavebního 

objektu SO 103 Okružní křižovatka sil. II/230 a III/211 4 - středový prstenec a veřejné osvětlení 

okružní křižovatky, část SO 813 Vegetační úpravy týkající se středového prstence a pozemek  

p.p.č. 344/3 v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní z majetku Karlovarského kraje do majetku města 

Mariánské Lázně  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 255/06/22 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací v rámci akce "II/230 Silniční obchvat 

Mariánské Lázně, část Okružní křižovatka silnice II/230 a III/211 4 a Veřejné osvětlení okružní křižovatky 

SO 103", jejímž předmětem je závazek k bezúplatnému převodu částí stavebních objektů SO 103 Okružní 

křižovatka sil. II/230 a III/211 4, SO 813 Vegetační úpravy a části Veřejné osvětlení okružní křižovatky  

SO 103 - středový kruh, včetně vegetačních úprav na něm provedených, který je umístěn na pozemku  

p.p.č. 344/3 o výměře 730 m2 pro k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní a obci Mariánské Lázně, a závazek 

k uzavření darovací smlouvy, formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi Karlovarským 

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

budoucí dárce na straně jedné), a městem Mariánské Lázně, se sídlem Ruská 155, PSČ 353 01  

Mariánské Lázně, IČO 00254061 (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné 

nemovité a movité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Mariánské Lázně, dle návrhu 

 

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

k uzavření předmětné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací 
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- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací 

 

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 

 

 
46. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření s majetkem 

státu Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Karlovarského kraje - části pozemku p.č. 383/1  

v k.ú. Sokolov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 256/06/22 
 

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p.č. 383/1, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 3742-2155/2020 z původního pozemku p.č. 383/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek  

p.č. 383/4 o výměře 190 m2, v k.ú. Sokolov, formou kupní smlouvy mezi Českou republikou - Státním 

pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 Praha 3  - Žižkov, IČO 01312774 (jako 

prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Střední školou živnostenskou Sokolov, 

příspěvková organizace, IČO 75059151, se sídlem: Žákovská 716, 356 01 Sokolov (jako kupující na straně 

druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 101.460,00 Kč, která byla stanovena ve výši ceny v místě a čase 

obvyklé dle znaleckého posudku č. 131/2022, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví  

České republiky do vlastnictví Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

- ukládá Střední škole živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření 

předmětné kupní smlouvy, dle návrhu 

 

- zmocňuje Střední školu živnostenskou Sokolov, příspěvková organizace, k podpisu předmětné kupní 

smlouvy, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Mgr. Ilona Medunová, ředitelka Střední školy živnostenské Sokolov,  

příspěvková organizace  

 

 
47. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje – část 

pozemku p.p.č. 32/5 v k.ú. Beranov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 257/06/22 
 

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 32/5, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 73-3/2021 z původního pozemku p.p.č. 32/5 a označena novým parcelním číslem jako pozemek  

p.p.č. 32/11 o výměře 462 m2, v k.ú. Beranov a obci Teplá, a to formou kupní smlouvy mezi xxxxxxxxx, 

trvale bytem xxxxxxxxx, PSČ xxxxxxxxx (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. 563-6/2022  

ze dne 25.01.2022 ve výši 61.730 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví  

xxxxxxxxx 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 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 

 

 
48. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského  

kraje – pozemek p.p.č. 271/2 v k.ú. Tatrovice 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 258/06/22 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.p.č. 271/2 o výměře 120 m2 v k.ú. a obci Tatrovice, a to formou kupní 

smlouvy mezi xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, oba trvale bytem xxxxxxxxx,  

PSČ xxxxxxxxx (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. 567-10/2022 ze dne 07.02.2022 

ve výši 18.000 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc ze společného jmění manželů xxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 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 

 

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 

 

 
49. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského  

kraje – pozemky p.p.č. 848/41 a p.p.č. 1665/2 v k.ú. Pšov u Žlutic 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 259/06/22 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.p.č. 848/41 o výměře 29 m2 a p.p.č. 1665/2 o výměře 26 m2  

v k.ú. Pšov u Žlutic a obci Pšov, a to formou kupní smlouvy mezi xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxx, 

PSČ xxxxxxxxx (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. 568-11/2022 ze dne 07.02.2022 

ve výši 3.360 Kč, a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví xxxxxxxxx, do vlastnictví 

Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

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

k uzavření předmětné kupní smlouvy 



Usnesení z 20. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 20.06.2022 č. j. KK/1313/VZ/22 

20.06.2022  Strana 29 (celkem 45) 

- 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 

 

 
50. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského  

kraje – části pozemků p.p.č. 766/4 a st.p.č. 100 v k.ú. Krásné u Tří Seker 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 260/06/22 
 

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 766/4, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 442-3/2022 z původního pozemku p.p.č. 766/4 a označena novým parcelním číslem jako pozemek  

p.p.č. 766/14 o výměře 3 m2, v k.ú. Krásné u Tří Seker a obci Tři Sekery, a to formou kupní smlouvy mezi 

xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, oba trvale bytem xxxxxxxxx, PSČ xxxxxxxxx (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. 578-21/2022 ze dne 15.03.2022 ve výši 180 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc ze 

společného jmění manželů xxxxxxxxx a xxxxxxxxx do vlastnictví Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku st.p.č. 100, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 442-3/2022 z původního pozemku st.p.č. 100 a označena novým parcelním číslem jako pozemek  

p.p.č. 2834 o výměře 8 m2, v k.ú. Krásné u Tří Seker a obci Tři Sekery, a to formou kupní smlouvy mezi 

xxxxxxxxx, oba trvale bytem xxxxxxxxx, PSČ xxxxxxxxx (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. 578-21/2022 ze dne 15.03.2022 ve výši 490 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc  

z podílového spoluvlastnictví xxxxxxxxx do vlastnictví Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

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

k uzavření předmětných kupních smluv 

 

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

předmětných kupních 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 

 
hlasování 

 
51. Projekt „Design modelu dalšího vzdělávání pro distanční samostatně výdělečnou činnost  

v kulturně-kreativním sektoru“ (akronym: DEMO CREATIVE) v rámci programu EU Erasmus+  

- zapojení Karlovarské agentury rozvoje podnikání p. o., do projektu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 261/06/22 
 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b43_50.pdf
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- schvaluje zapojení Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p. o. do projektu „Design modelu dalšího 

vzdělávání pro distanční samostatně výdělečnou činnost v kulturně-kreativním sektoru (akronym: DEMO 

CREATIVE)“ v roli projektového partnera, v rámci programu EU Erasmus+ 

 

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

příspěvková organizace 

 
hlasování 

 
52. Žádost obce Doupovské Hradiště o poskytnutí individuální dotace na projekt „Pietní park 

odpočinku s krematoriem v Doupovském Hradišti“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 262/06/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje obci Doupovské Hradiště  

na projekt „Pietní park odpočinku s krematoriem v Doupovském Hradišti“ ekvivalentem 200.000 EUR  

dle aktuálního přepočtu dle kurzu Evropské centrální banky stanoveného ke dni podpisu smlouvy  

o poskytnutí dotace, maximálně však ve výši 5.200.000 Kč 

 

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

kraje s obcí Doupovské Hradiště, dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Víta Hromádko, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast rozvoje venkova a zemědělství, 

podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 31.10.2022 
 

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

 
hlasování 

 
53. Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje v období 2018 - 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 263/06/22 
 

- schvaluje Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje v období 2018 – 2022  

v souladu s § 42 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů 

 

- rozhoduje o pořízení Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje na základě schválené 

Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje v období 2018 – 2022 zkráceným 

postupem podle § 42a a § 42b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

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

 
hlasování 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b51.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b52.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b53.pdf


Usnesení z 20. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 20.06.2022 č. j. KK/1313/VZ/22 

20.06.2022  Strana 31 (celkem 45) 

54. Informace k Operačnímu programu spravedlivá transformace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 264/06/22 
 

- bere na vědomí informace k Operačnímu programu Spravedlivá transformace 

 

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

 
hlasování 

 
55. Závazný příslib financování projektu „Smart Akcelerátor 3“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání. 

 

 
56. Podstatná změna projektu Karlovarského kraje „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2021/2022“ 

– prodloužení realizace projektu pro školní rok 2022/2023 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 265/06/22 
 

- schvaluje navýšení celkových výdajů projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2021/2022“  

o 323.100,75 Kč na částku 2.516.224,20 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků 

Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu 

 

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

 

Termín kontroly: 31.10.2022 
 

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

 
hlasování 

 
57. Změna zřizovací listiny Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov,  

příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 266/06/22 
 

- schvaluje s účinností od 1. srpna 2022 zrušení školní jídelny, jejíž činnost vykonává Integrovaná střední 

škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace, včetně příslušné změny bodu 2.  

„Hlavní účel a předmět činnosti“ zřizovací listiny a změnu ve vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, 

který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření 

 

- vydává dodatek č. 25 ke zřizovací listině Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, 

příspěvková organizace, dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy předložit dodatek ke zřizovací listině k podpisu hejtmanovi 

kraje a předat jej příspěvkové organizaci 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b54.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b56.pdf
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Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

hlasování 

 
58. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období od 1. ledna 2022 

do 31. května 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 267/06/22 
 

- bere na vědomí informaci o poskytnutých dotacích ze státního rozpočtu na financování škol a školských 

zařízení v Karlovarském kraji za období od 1. ledna 2022 do 31. května 2022 

 

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

 
hlasování 

 
59. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2022 – stav  

k 31. květnu 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 268/06/22 
 

- bere na vědomí rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje  

na rok 2022 – stav k 31. květnu 2022 

 

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

 
hlasování 

 
60. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na spolufinancování realizace projektu 

„Zateplení Domova mládeže SOŠ stavební Karlovy Vary“ Střední odborné školy stavební Karlovy 

Vary, příspěvková organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 269/06/22 
 

- schvaluje navýšení celkových výdajů projektu "Zateplení Domova mládeže SOŠ stavební Karlovy Vary" 

o 4.315.008,40 Kč na úhradu nezpůsobilých nákladů projektu 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje na spolufinancování realizace projektu "Zateplení Domova mládeže SOŠ stavební Karlovy Vary"  

(ev. č. KK 01724/2021) se Střední odbornou školou stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace  

(IČO 00669725), dle návrhu 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 269/2022 - zapojení financování z Fondu budoucnosti v celkové výši 

4.315.008,40 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů projektů EU Odboru školství mládeže a tělovýchovy 

Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí investičního příspěvku krajské příspěvkové organizaci 

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace, na úhradu nezpůsobilých výdajů 

projektu "Zateplení Domova mládeže SOŠ stavební Karlovy Vary", realizovaného v rámci Operačního 

programu Životní prostředí 2014 - 2020 

 

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

a mládeže, tělovýchovy a sportu, podpisem dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b57.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b58.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b59.pdf
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- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat všechny úkoly vyplývající z přijatého usnesení 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

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

 
hlasování 

 
61. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 270/06/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v celkové výši 740.000 Kč 

subjektům dle přílohy č. 1 

 

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

kraje v celkové výši 740.000 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 individuální dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnit přehled schválených individuálních dotací  

na internetových stránkách kraje a realizovat veškeré další úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 31.10.2022 
 

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

 
hlasování 

 
62. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Karlovarský krajský fotbalový svaz 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 271/06/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Karlovarskému krajskému 

fotbalovému svazu (IČO 70934827) na nákup stacionárních fotbalových branek pro kluby krajských soutěží 

(I. etapa) ve výši 500.000 Kč 

 

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

kraje v celkové výši 500.000 Kč s Karlovarským krajským fotbalovým svazem (IČO 70934827) dle vzoru 

v návrhu č. 1 

 

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

a mládeže, tělovýchovy a sportu, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- ukládá zveřejnit informaci o schválené individuální dotaci na internetových stránkách kraje a realizovat 

veškeré další úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 31.10.2022 
 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b60.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b61.pdf
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Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 
hlasování 

 
63. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu přípravy projektů 

opravy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 272/06/22 
 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 274/2022 - přesun rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu Odboru 

kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly 

příspěvky cizím subjektům v celkové částce ± 7.840.000 Kč z investičních na neinvestiční prostředky.  

Jedná se o prostředky určené na poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu pro poskytování dotací 

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přípravy projektů opravy a využití kulturních památek  

a památkově hodnotných objektů. 

 

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

dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přípravy projektů opravy a využití kulturních památek  

a památkově hodnotných objektů v celkové výši 8 950 000 Kč dle návrhu v příloze č. 1 

 

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

dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přípravy projektů 

opravy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů dle návrhu v příloze č. 1 

 

- pověřuje Oľgu Halákovou, členku rady pro oblast kultury a památkové péče, podpisem veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu pro poskytování 

dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přípravy projektů opravy a využití kulturních památek  

a památkově hodnotných objektů v příloze č. 1 

 

Termín kontroly: 31.10.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 
hlasování 

 
64. Poskytnutí dotace ze zásobníku projektů Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů  

a movitých věcí v roce 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 273/06/22 
 

- bere na vědomí, že dva žadatelé, jimž byla schválena dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu 

kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí na rok 2022, přidělené dotace  

v celkové výši 290 000 Kč nevyužijí 

 

- schvaluje poskytnutí dotace ze zásobníku projektů v rámci dotačního programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů  

a movitých věcí v celkové výši 100 000 Kč dle návrhu v příloze č. 1 

 

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

dotačního programu na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých 

věcí dle návrhu v příloze č. 1 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b62.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b63.pdf
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- pověřuje Oľgu Halákovou, členku Rady Karlovarského kraje pro oblast kultury a památkové péče, 

podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního 

programu na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí  

v příloze č. 1 

 

Termín kontroly: 31.10.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 
hlasování 

 
65. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury a památkové péče 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 274/06/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje subjektům dle návrhu  

v příloze č. 1 a uzavření veřejnoprávních smluv dle návrhu 

 

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

podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

dle návrhu v příloze č. 1 

Termín kontroly: 31.10.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 
hlasování 

 
66. Vesnice roku - průběžná informace, vyhlášení a schválení vzorové darovací smlouvy 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 275/06/22 
 

- bere na vědomí informaci o vyhlášení, organizačním zajištění a přihlášených obcích v rámci krajského 

kola soutěže Vesnice roku 2022 

 

- schvaluje návrh na rozdělení finančního ohodnocení zúčastněným obcím v rámci krajského kola soutěže 

Vesnice roku 2022 dle přílohy č. 1 a použití finančních prostředků na úhradu nákladů souvisejících  

s organizací a vyhlášením krajského kola soutěže 

 

- schvaluje návrh vzorové darovací smlouvy dle přílohy č. 2. a návrh vzorové účelové darovací smlouvy 

dle přílohy č. 3 

 

Termín kontroly: 31.10.2022 
 

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

 
hlasování 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b64.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b65.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b66.pdf
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67. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Terapeutická linka Sluchátko, z.ú.,  

na terapeutickou péči pro osoby zasažené válečným konfliktem na Ukrajině 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 276/06/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci Terapeutická linka 

Sluchátko, z.ú., IČO 09497595, se sídlem Jičínská 226/17, 130 00 Praha, na terapeutickou péči pro osoby 

zasažené válečným konfliktem na Ukrajině, ve výši 50 000 Kč dle přílohy č. 2 

 

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

s organizací Terapeutická linka Sluchátko, z.ú., IČO 09497595, na terapeutickou péči pro osoby zasažené 

válečným konfliktem na Ukrajině, ve výši 50 000 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 Terapeutická linka  

Sluchátko, z.ú., IČO 09497595, se sídlem Jičínská 226/17, 130 00 Praha 

 

- 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 

 
68. Schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu projektu "Podpora procesu 

střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji III" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 277/06/22 
 

- schvaluje  

a) vlastní spolufinancování projektu "Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb 

v Karlovarském kraji III" ve výši max. 800.000 Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu 

b) podání žádosti o dotaci na realizaci projektu "Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje 

sociálních služeb v Karlovarském kraji III" do příslušné výzvy Operačního programu Zaměstnanost+ 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 
hlasování 

 
69. Schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu projektu "Systémová práce  

v oblasti náhradní rodinné péče v Karlovarském kraji a prohlubování kompetencí metodických 

pracovníků Krajského úřadu Karlovarského kraje za účelem snížení počtu umístěných dětí  

v ústavních zařízeních" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 278/06/22 
 

- schvaluje  

a) vlastní spolufinancování projektu "Systémová práce v oblasti náhradní rodinné péče v Karlovarském kraji 

a prohlubování kompetencí metodických pracovníků Krajského úřadu Karlovarského kraje za účelem 

snížení počtu umístěných dětí v ústavních zařízeních" ve výši max. 600.000 Kč, tzn 10 % celkových 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b67.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b68.pdf
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uznatelných výdajů projektu z Fondu budoucnosti, příp. z úvěru 

b) podání žádosti o dotaci na realizaci projektu "Systémová práce v oblasti náhradní rodinné péče  

v Karlovarském kraji a prohlubování kompetencí metodických pracovníků Krajského úřadu Karlovarského 

kraje za účelem snížení počtu umístěných dětí v ústavních zařízeních" do příslušné výzvy Operačního 

programu Zaměstnanost+ 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 
hlasování 

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

a multidisciplinárních týmů pro rok 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 279/06/22 
 

- schvaluje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace na financování sociální části center duševního zdraví 

a multidisciplinárních týmů pro rok 2022 za podmínky poskytnutí účelově určené dotace Karlovarskému 

kraji ze státního rozpočtu z programu Ministerstva zdravotnictví České republiky pro financování sociální 

části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí  

s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 
hlasování 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 280/06/22 
 

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

 

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

 
hlasování 

 
72. Smlouva č. 35/B1/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury na rok 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 281/06/22 
 

- schvaluje závazek uvedený v čl. 7 odst. 19 smlouvy č. 35/B1/2022 o poskytnutí finančních prostředků  

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 dle předloženého návrhu 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

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

příspěvková organizace 

 
hlasování 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b69.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b70.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b71.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b72.pdf
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73. Aktualizace plánu dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 282/06/22 
 

- schvaluje dokument „Plán dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje na období  

let 2016 – 2028 ve znění aktualizace z února roku 2018 – aktualizace červen 2022“ dle návrhu 

 

- ukládá vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství, Mgr. Vladimíru Malému, zveřejnit 

dokument „Plán dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje na období let 2016 – 2028  

ve znění aktualizace z února roku 2018 – aktualizace červen 2022“ způsobem umožňujícím dálkový přístup 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

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

 
hlasování 

 
74. Uzavření Memoranda o spolupráci mezi Karlovarským krajem, Statutárním městem Karlovy 

Vary a Dopravním podnikem Karlova Vary, a.s.  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 283/06/22 
 

- schvaluje uzavření memoranda o spolupráci mezi Karlovarským krajem, statutárním městem Karlovy 

Vary a Dopravním podnikem Karlovy Vary, a.s., dle návrhu 

 

Termín kontroly: 31.10.2022 
 

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

 
hlasování 

 
75. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/207 Modernizace silnice Toužim - Smilov“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 284/06/22 
 

- schvaluje  

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

„II/207 Modernizace silnice Toužim - Smilov“ ve výši max. 150.000.000 Kč, tzn. 100 % celkových 

uznatelných nákladů projektu 

b) vlastní spolufinancování projektu „II/207 Modernizace silnice Toužim - Smilov“ ve výši  

max. 22.500.000 Kč, tzn. 15 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

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

příspěvková organizace 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b73.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b74.pdf
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76. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/210 Modernizace silnice důl  

Jeroným - Podstrání“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 285/06/22 
 

- schvaluje  

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

„II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání“ ve výši max. 48.000.000 Kč,  

tzn. 100 % celkových uznatelných nákladů projektu 

b) vlastní spolufinancování projektu „II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání“ ve výši  

max. 7.200.000 Kč, tzn. 15 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

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

organizace 

 

 
77. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/213 Modernizace silnice Starý  

Rybník - Vojtanov“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 286/06/22 
 

- schvaluje  

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

„II/213 Modernizace silnice Starý Rybník - Vojtanov“ ve výši max. 58.000.000 Kč, tzn. 100 % celkových 

uznatelných nákladů projektu 

b) vlastní spolufinancování projektu „II/213 Modernizace silnice Starý Rybník - Vojtanov“ ve výši max. 

8.700.000 Kč, tzn. 15 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
78. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/214 Modernizace křižovatky Cheb, 

Podhrad“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 287/06/22 
 

- schvaluje  

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

„II/214 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad“ ve výši max. 33.000.000 Kč, tzn. 100 % celkových 

uznatelných nákladů projektu 

b) vlastní spolufinancování projektu „II/214 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad“ ve výši  

max. 4.950.000 Kč, tzn. 15 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

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

příspěvková organizace 
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79. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/217 Modernizace silnice – průtah Aš“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 288/06/22 
 

- schvaluje  

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

„II/217 Modernizace silnice – průtah Aš“ ve výši max. 145.000.000 Kč, tzn. 100 % celkových uznatelných 

nákladů projektu 

b) vlastní spolufinancování projektu „II/217 modernizace silnice – průtah Aš“ ve výši  

max. 21.750.000 Kč, tzn. 15 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

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

příspěvková organizace 

 
hlasování 

 
80. Žádost o individuální dotaci - Podpora autobusové dopravní obslužnosti na Kraslicku 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 289/06/22 
 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Dobrovolnému svazku měst  

a obcí Kraslicka, IČO 64844056, na projekt "Podpora autobusové dopravní obslužnosti na Kraslicku"  

ve výši 250.000 Kč dle návrhu 

 

- pověřuje vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Mgr. Vladimíra Malého zasláním odpovědi 

o neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Dobrovolnému svazku měst a obcí 

Kraslicka, IČO 64844056, na projekt "Podpora autobusové dopravní obslužnosti na Kraslicku"  

ve výši 250.000 Kč dle návrhu 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

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

 
hlasování 

 

81. Informace o výsledku realizace projektu: „II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 290/06/22 
 

- schvaluje v předloženém znění Informaci o výsledku realizace projektu: „II/210 Modernizace křižovatky 

Anenské údolí“ 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

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

příspěvková organizace 

 
hlasování 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b75_79.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b80.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b81.pdf
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82. Smlouva č. 35/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury na rok 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 291/06/22 
 

- schvaluje závazek uvedený v čl. 7 odst. 21 smlouvy č. 35/2022 o poskytnutí finančních prostředků  

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 dle předloženého návrhu 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

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

příspěvková organizace 

 
hlasování 

 
83. Projekt „Logistika kreativně CLILem“ Střední školy logistické Dalovice, příspěvková organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 292/06/22 
 

- bere na vědomí podání žádosti o dotaci Střední školou logistickou Dalovice, příspěvková organizace,  

na projekt „Logistika kreativně CLILem“ v rámci výzvy programu Erasmus+ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Logistika kreativně CLILem“ ve výši 355.235 Kč,  

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

 

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

o přijatém usnesení 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

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

 

 
84. Projekt „Nové výzvy pro umělecké vzdělávání v Bečově nad Teplou“ Základní umělecké školy 

Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou, příspěvková organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 293/06/22 
 

- bere na vědomí podání žádosti o dotaci Základní uměleckou školou Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou, 

příspěvková organizace, na projekt „Nové výzvy pro umělecké vzdělávání v Bečově nad Teplou“ v rámci 

výzvy programu Erasmus+ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Nové výzvy pro umělecké vzdělávání v Bečově nad Teplou“ 

ve výši 1.444.800 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků programu Erasmus+ 

 

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

o přijatém usnesení 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

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

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b82.pdf
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85. Projekt „Odborná příprava žáků a pedagogů Obchodní akademie Karlovy Vary“  

Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy s právem státní jazykové 

zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 294/06/22 
 

- bere na vědomí podání žádosti o dotaci Obchodní akademií, vyšší odbornou školou cestovního ruchu  

a jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace, na projekt 

„Odborná příprava žáků a pedagogů Obchodní akademie Karlovy Vary“ v rámci výzvy programu Erasmus+ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Odborná příprava žáků a pedagogů Obchodní akademie 

Karlovy Vary“ ve výši 356.800 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků programu 

Erasmus+ 

 

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

o přijatém usnesení 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

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

 
hlasování 

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

finančního příslibu fyzické realizace projektu 1. etapa část 1 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 295/06/22 
 

- 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 fyzickou realizaci projektu 1. etapa – část 1 uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje navýšení finančního příslibu projektu o 119 870 000 Kč včetně DPH z Fondu budoucnosti, 

případně z úvěru na fyzickou realizaci projektu 1. etapa – část 1, tj. celkové výdaje projektu  

na předprojektovou přípravu 1. etapy projektu a fyzickou realizaci 1. etapy část 1, ve výši 397 100 000 Kč 

včetně DPH 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 
hlasování 

 
87. Navýšení finančního krytí na akci "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 296/06/22 
 

- souhlasí a schvaluje závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení financování výdajů  

na dodatečné práce v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"  

ve výši 60 000 000 Kč, zajištěno z Fondu budoucnosti, případně z úvěru, pouze za podmínky vyřazení jiného 

projektu s prioritou č. 1 z financování 

 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b83_85.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b86.pdf
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- vyzývá p. hejtmana Petra Kulhánka pokusit se zajistit navýšení finančních zdrojů na revitalizaci 

Císařských lázní ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva kultury, Ministerstva financí, 

Ministerstva pro místní rozvoj, popřípadě z dalších zdrojů 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 
hlasování 

 
88. Projekt „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku“  

– informace o projektu a navýšení závazného finančního příslibu fyzické realizace 1. etapy projektu, 

registrační číslo projektu 013D313003001 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 297/06/22 
 

- bere na vědomí informace o projektu „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem 

„MATYÁŠ“ v Nejdku“ a o celkových předpokládaných nákladech projektu ve výši 450 mil. Kč včetně DPH 

(1. etapa 210 mil. Kč včetně DPH a 2. etapa 240 mil. Kč včetně DPH) uvedené v důvodové zprávě 

 

- bere na vědomí důvody navýšení finančního krytí projektu „Humanizace sociální služby Domova  

se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku“ na fyzickou realizaci 1. etapy projektu, registrační číslo 

projektu 013D313003001 uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje navýšení finančního krytí projektu o 75 000 000 Kč včetně DPH jako nezpůsobilý výdaj  

na fyzickou realizaci 1. etapy projektu, tj. celkové výdaje projektu na fyzickou realizaci 1. etapy budou  

max. ve výši 210 000 000 Kč včetně DPH, z fondu budoucnosti, případně úvěru 

 

Termín kontroly: 31.10.2022 
 

Zodpovídá: JUDr. Bc. Zuzana Blažková, ředitelka Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ"  

v Nejdku, příspěvková organizace 

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 
hlasování 

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

na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů pro děti  

a dorost/pediatrů, zubních lékařů a gynekologů v Karlovarském kraji pro rok 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 298/06/22 
 

- ruší Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vzniku ordinací 

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

v Karlovarském kraji ke dni 31. 7. 2022 (schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje  

usnesením č. ZK 405/12/21, ze dne 13. 12. 2021) 

 

- schvaluje Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vzniku ordinací 

všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost/pediatrů, zubních lékařů a gynekologů 

v Karlovarském kraji pro rok 2022 dle návrhu, s připomínkou uvedenou v zápisu 

 

- vyhlašuje Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vzniku ordinací 

všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost/pediatrů, zubních lékařů a gynekologů 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b87.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b88.pdf
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v Karlovarském kraji pro rok 2022 dle návrhu, s připomínkou uvedenou v zápisu 

 

- zmocňuje Radu Karlovarského kraje k případnému navýšení finančních prostředků pro Program  

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vzniku ordinací všeobecných 

praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost/pediatrů, zubních lékařů a gynekologů  

v Karlovarském kraji v případě převisu požadovaných finančních prostředků ve způsobilých žádostech  

nad schválenou alokací dotačního programu 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 
hlasování 

 
90. Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury 

obyvatelstva z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 299/06/22 
 

- schvaluje zrušení programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje Stipendijní (dotační) 

program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva schváleného usnesením 

zastupitelstva kraje č. ZK 223/09/20 ze dne 14. 9. 2020 

 

- schvaluje program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje Stipendijní (dotační) program 

Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva dle návrhu 

 

- vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje Stipendijní (dotační) program 

Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva 

 

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

 
hlasování 

 
91. Projekt "Revitalizace Rašelinového pavilonu" - schválení realizace projektu a schválení 

závazného finančního příslibu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 300/06/22 
 

- bere na vědomí informace o projektovém záměru "Revitalizace Rašelinového pavilonu", o jeho realizaci 

a spolufinancování z Národního plánu obnovy, komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, 

iniciativy Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center 

 

- schvaluje zařazení projektu "Revitalizace Rašelinového pavilonu" do Akčního plánu Programu rozvoje 

Karlovarského kraje 

 

- schvaluje  

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

"Revitalizace Rašelinového pavilonu" ve výši max. 124.500.000 Kč 

b) vlastní spolufinancování projektu "Revitalizace Rašelinového pavilonu" ve výši max. 23.962.810 Kč,  

tzn. 25 % z celkových uznatelných výdajů projektu 

c) neuznatelné výdaje související s realizací projektu "Revitalizace Rašelinového pavilonu" ve výši  

max. 28.648.760 Kč, tzn. celkové 21 % DPH a náklady spojené se zpracováním studie, přípravou projektu  

a výkonem autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP během realizace stavby 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b89.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b90.pdf
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Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 
hlasování 

 
92. Žádost o návratnou finanční výpomoc xxxxxxxxx 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 301/06/22 
 

- bere na vědomí žádost paní xxxxxxxxx o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

 

- schvaluje 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 zabezpečení životních nákladů pro paní xxxxxxxxx 

 

Termín kontroly: 12.09.2022 
 

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 

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

 
hlasování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Karel Jakobec v. z  

          hejtmana 

 Karlovarského kraje 

 

 Mgr. Dalibor Blažek v. r. 

   náměstek hejtmana 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b91.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast20/hl_20_06_b92.pdf

