
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 21. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo  

dne 12.09.2022 v době od 9:02 do 19:35 hodin 

v zastupitelském sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 
 

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

Omluveni: …………………………… p. Hurajčík 

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

vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu 

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

 

 

          usnesení č.  

 

 
A. Volba návrhové komise  

B. Volba ověřovatelů zápisu  

C. Schválení programu jednání  

   

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

kraji ve vztahu k válečnému stavu na Ukrajině 

ZK 302/09/22 

2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 12.09.2022 ZK 303/09/22 

3. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje ZK 304/09/22 

4. Zpráva Finančního výboru ZK 305/09/22 

5. Zpráva Kontrolního výboru ZK 306/09/22 

6. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZK 307/09/22 

7. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny ZK 308/09/22 

8. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj ZK 309/09/22 

9. Zpráva Výboru majetkového ZK 310/09/22 

10. Zpráva Výboru pro zdravotnictví  ZK 311/09/22 

11. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2022 ZK 312/09/22 

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

kraje k 30.06.2022 

ZK 313/09/22 

13. Dofinancování rezerv odboru finančního ZK 314/09/22 

14. Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů 

spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, 

příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí a.s. 

ZK 315/09/22 

15. Žádost o individuální dotaci města Nejdek na nákup rentgenového přístroje  

pro polikliniku v Nejdku 

ZK 316/09/22 
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16. Žádosti o výjimku z Podmínek pro poskytování náborových příspěvků platných  

od 16. 5. 2022 

ZK 317/09/22 

17. Pověřovací akty k projektům Karlovarské krajské nemocnice a.s., v rámci 

ReactEU – doplnění 

ZK 318/09/22 

18. Schválení pověřovacího aktu pro projekty společnosti Nemocnice Ostrov s.r.o., 

financované z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027  

a Národního plánu obnovy ČR  

ZK 319/09/22 

19. Schválení pověřovacího aktu pro projekt společnosti DOP – HC s.r.o., 

financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 

ZK 320/09/22 

20. Transformační plán Nemocnice Ostrov s.r.o. – psychiatrické oddělení ZK 321/09/22 

21. Program na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů  

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

kraji 

ZK 322/09/22 

22. Změna usnesení č. ZK 297/11/20 a č. ZK 298/11/20 ZK 323/09/22 

23. Schválení a vyhlášení dotačních programů financovaných z rozpočtu 

Karlovarského kraje pro rok 2023, 1 část - priorita 1 

ZK 324/09/22 

24. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje  

na rok 2022 

ZK 325/09/22 

25. Žádost města Kraslice o výjimku z pravidel dotačního programu na podporu 

jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje, platných  

v roce 2021 

ZK 326/09/22 

26. Poskytnutí zahraniční humanitární materiální pomoci Ukrajině prostřednictvím 

Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky 

ZK 327/09/22 

27. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu ochrany 

životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty  

ZK 328/09/22 

28. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na realizaci 

drobných vodohospodářských ekologických akcí na rok 2022 

ZK 329/09/22 

29. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu lázeňských zařízení 

v Karlovarském kraji – lázeňské vouchery 

ZK 330/09/22 

30. Závěrečná zpráva o naplnění podmínek udržitelnosti projektu "Karlovarský kraj  

- Živý kraj propagace turistické destinace" 

ZK 331/09/22 

31. Rozhodnutí o dalším směřování strategických projektů „Krajská kulturní  

a kreativní kancelář - 4K“ a „Agentura pro transformaci Karlovarského kraje“ 

ZK 332/09/22 

32. Projekty "Kotlíkové dotace III" a "Kotlíkové dotace III - dofinancování zásobníku" 

- prodloužení termínu realizace 

ZK 333/09/22 

33. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví města Loket do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemek p.č. 1366/2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte 

ZK 334/09/22 

34. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví města Cheb do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemku parc. č. 1789/9, pozemku parc. č. 1790/1  

a pozemku parc. č. st. 2064, jehož součástí je stavba č.p. 931, vše v k.ú. Cheb 

ZK 335/09/22 

35. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví obce Milhostov do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky p.č. 86/10, p.č. 86/12 a p.č. 90/7 v k.ú. Milhostov 

ZK 336/09/22 

36. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města 

Nové Sedlo - pozemek p.č. 1002/1 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte 

ZK 337/09/22 

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

města Sokolov - pozemky p.č. 501/29 a p.č. 501/30 v k.ú. Vítkov u Sokolova 

ZK 338/09/22 

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

obce Libavské Údolí - pozemky p.č. 269/5, 269/6, 269/7, 269/8, 269/9 a 269/10  

v k.ú. Libavské Údolí 

ZK 339/09/22 

39. Bezúplatný převod částí pozemků p.p.č. 399/6 a p.p.č. 417/2 v k.ú. Slatina  

u Františkových Lázní z majetku Karlovarského kraje do majetku města 

Františkovy Lázně a bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 390/1 a p.p.č. 399/1  

v k.ú. Slatina u Františkových Lázní z majetku města Františkovy Lázně  

do majetku Karlovarského kraje 

ZK 340/09/22 
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40. Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 19/20 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní  

z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Valy a bezúplatné nabytí pozemků  

p.p.č. 532/7, 541/7 a 262/2 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní z majetku obce Valy 

do majetku Karlovarského kraje 

ZK 341/09/22 

41. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 430/4 a p.p.č. 673/2 v k.ú. Dolní Pelhřimov  

z majetku Karlovarského kraje do majetku města Cheb a bezúplatné nabytí částí 

pozemků p.p.č. 2296/1 a p.p.č. 2298/1 v k.ú. Cheb z majetku města Cheb  

do majetku Karlovarského kraje 

ZK 342/09/22 

42. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Podhradí u Aše z majetku Karlovarského kraje 

do majetku obce Podhradí a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Podhradí u Aše  

z majetku obce Podhradí do majetku Karlovarského kraje 

ZK 343/09/22 

43. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní a Úšovice  

z majetku Karlovarského kraje do majetku města Mariánské Lázně a bezúplatné 

nabytí pozemků v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní a Úšovice z majetku města 

Mariánské Lázně do majetku Karlovarského kraje 

ZK 344/09/22 

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

Krásná a prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické 

osoby - části pozemku p.p.č. 1605/4 v k.ú. Krásná 

ZK 345/09/22 

45. Majetkoprávní vypořádání části pozemku p.č. 77/7 v k.ú. Všeborovice  

mezi fyzickou osobou a Karlovarským krajem pro účely realizace stavby 

"Cyklostezka Ohře - Dalovice - Všeborovice" formou nájemní smlouvy a smlouvy 

o smlouvě budoucí kupní  

ZK 346/09/22 

46. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti GOCAR s. r. o., 

do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 1549/1, 1549/2, 1549/5, 

1549/6 a 1549/7 v k.ú. Plesná 

ZK 347/09/22 

47. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby  

– část pozemku p.p.č. 1397 v k.ú. Krásná Lípa u Šindelové 

ZK 348/09/22 

48. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby  

– část pozemku p.p.č. 3514/1 v k.ú. Aš 

ZK 349/09/22 

49. Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města 

Kynšperk nad Ohří - pozemek p.č. 1219/2, jehož součástí je objekt bývalého 

domova mládeže č.p. 496, a pozemků p.č. 1219/1, 1220/22, vše k.ú. Kynšperk  

nad Ohří  

ZK 350/09/22 

50. Prodej nemovité věci v k.ú. Skalka u Hazlova, které tvoří areál Domova "PATA"  

v Hazlově, příspěvková organizace, do majetku obce Hazlov  

ZK 351/09/22 

51. Prodej hmotné nemovité věci do majetku města Sokolov - pozemek p.č. 3102, 

jehož součástí je stavba s č.p. 626, v k.ú. a obci Sokolov 

ZK 352/09/22 

52. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města Nejdek  

– pozemek p.č. st. 690, jehož součástí je objekt č.p. 600, a pozemek p.č. st. 2261, 

jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. a pozemků p.č. 1747/1 a 1753/3, vše  

v k.ú. Nejdek 

ZK 353/09/22 

53. Schválení souhlasného prohlášení o určení vlastnického práva k nemovitosti  

v majetku Římskokatolické farnosti Mariánské Lázně – pozemek p.p.č. 2615/7  

v k.ú. Lázně Kynžvart 

ZK 354/09/22 

54. Směna pozemku p.p.č. 1794/30 v k.ú. Skalná v majetku Karlovarského kraje  

s pozemky p.p.č. 2270/1, 2270/2, 2270/3 a 2270/4 v k.ú. Skalná v majetku 

společnosti Sedlecký kaolin a. s. a bezúplatné nabytí stavby přeložky silnice  

č. III/2136 včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví společnosti Sedlecký 

kaolin a. s., do vlastnictví Karlovarského kraje 

ZK 355/09/22 

55. Zrušení části usnesení č. ZK 254/09/20 ze dne 14.09.2020 - schválení záměrů 

budoucích bezúplatných převodů nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje 

do majetku města Nové Sedlo, města Kraslice, města Aš a města Cheb - pozemky 

v k.ú. Nové Sedlo u Lokte, Zelená Hora u Kraslic, Nebesa, Tůně a Podhoří  

u Chebu 

 

 

ZK 356/09/22 
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56. Zrušení usnesení č. ZK 403/12/18 ze dne 13.12.2018 - úplatné nabytí nemovité 

věci z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje – část 

pozemku p.p.č. 80/2 v k.ú. Bernov 

ZK 357/09/22 

57. Zrušení usnesení č. ZK 61/02/17 ze dne 23.02.2017 - úplatné nabytí nemovitých 

věcí z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje – části 

pozemků p.p.č. 19/1, 19/3, 19/4, 34/1, 227/2, 261/1 a 261/2 v k.ú. Lesík 

ZK 358/09/22 

58. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro město 

Boží Dar na generální opravu sněžné rolby PRINOTH T2 včetně repase 

náhradních dílů 

ZK 359/09/22 

59. Program "Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje"  

v roce 2022 - návrh na udělení dotací pro rok 2022 - II. kolo 

ZK 360/09/22 

60. Program "Na podporu strojové techniky k údržbě veřejných zimních tras  

v Karlovarském kraji" - návrh na udělení dotací pro rok 2022 

ZK 361/09/22 

61. Závazný příslib financování projektu „Smart Akcelerátor 3“ ZK 362/09/22 

62. Projekt „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů 

Krajské knihovny Karlovy Vary“, registrační číslo projektu 

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993 – informace o výsledku realizace projektu   

ZK 363/09/22 

63. Záměr pronájmu částí budovy Císařských lázní, Mariánskolázeňská 306/2, 

Karlovy Vary, formou smlouvy o smlouvě budoucí statutárnímu městu Karlovy 

Vary, případně jím zřízeným nebo založeným právnickým osobám 

ZK 364/09/22 

64. Projekt „Aktivní škola 3“ Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

ZK 365/09/22 

65. Projekt „OP JAK - Šablony I - SLŠ Žlutice“ Střední lesnické školy Žlutice, 

příspěvková organizace 

ZK 366/09/22 

66. Projekt „SŠŽ Sokolov – Šablony 2022“ Střední školy živnostenské Sokolov, 

příspěvková organizace 

ZK 367/09/22 

67. Projekt „OP JAK - Šablony I - Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně“ 

Domova mládeže a školní jídelny Mariánské Lázně, příspěvková organizace 

ZK 368/09/22 

68. Projekt „OP JAK - Šablony I - Gymnázium Ostrov“ Gymnázia Ostrov, 

příspěvková organizace 

ZK 369/09/22 

69. Projekt „OP JAK - Šablony I - PPP Karlovy Vary“ Pedagogicko-psychologické 

poradny Karlovy Vary, příspěvková organizace 

ZK 370/09/22 

70. Projekt „Podpora výuky na Gymnáziu Aš III“ Gymnázia Aš, příspěvková 

organizace 

ZK 371/09/22 

71. Projekt „Šablony OP JAK pro SZŠ a VOŠ Cheb“ Střední zdravotnické školy  

a vyšší odborné školy Cheb, příspěvková organizace 

ZK 372/09/22 

72. Projekt „Šablony 4“ Gymnázia Cheb, příspěvková organizace ZK 373/09/22 

73. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Západočeská univerzita  

v Plzni, Fakulta pedagogická 

ZK 374/09/22 

74. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Západočeská univerzita  

v Plzni, Fakulta ekonomická 

ZK 375/09/22 

75. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu  

- VK Karlovarsko 2014 s.r.o. 

ZK 376/09/22 

76. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - KRI o.p.s.    ZK 377/09/22 

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

od 1. ledna 2022 do 31. července 2022 

ZK 378/09/22 

78. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje  

na rok 2022 – stav k 31. červenci 2022 

ZK 379/09/22 

79. Vyhlášení Stipendijního (dotačního) programu Karlovarského kraje pro studenty 

lékařských fakult v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství       

ZK 380/09/22 

80. Změna zřizovací listiny Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace ZK 381/09/22 

81. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu celoroční činnosti Západočeského divadla  

v Chebu, příspěvková organizace 

ZK 382/09/22 

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

péče 

ZK 383/09/22 
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83. Změna přílohy č. 1 ZŘIZOVACÍ LISTINY Krajské knihovny Karlovy Vary  

- převedení nově vybudovaného investičního majetku do správy příspěvkové 

organizace Krajská knihovna Karlovy Vary 

ZK 384/09/22 

84. Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace z Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, 

památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2022 městu Bečov  

nad Teplou 

ZK 385/09/22 

85. Žádost obce Pernink o posunutí termínu čerpání dotace poskytnuté z Programu  

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití 

kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2022  

ZK 386/09/22 

86. Projekt "Program podpory malých prodejen na venkově ´Obchůdek 2021+´" 

- schválení projektu a závazného příslibu financování 

ZK 387/09/22 

87. Dotační program "Senior Expres" – návrh rozdělení dotací v roce 2022 ZK 388/09/22 

88. Program obnovy venkova 2022 - 2024 – II. kolo – návrh rozdělení dotací ZK 389/09/22 

89. Program obnovy venkova 2022 – 2024 - žádost obce Velký Luh o prodloužení 

termínu vyčerpání poskytnutých finančních prostředků, termínu realizace  

a následného vyúčtování dotace 

ZK 390/09/22 

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

v Nejdku“ – schválení závazného finančního příslibu fyzické realizace 2. etapy 

projektu 

ZK 391/09/22 

91. Informace o výsledku realizace projektu „Pořízení automobilů pro účely 

poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji“ 

ZK 392/09/22 

92. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – žádost spolku Denní centrum 

Žirafa, z.s., na „Týdenní stacionář“ 

ZK 393/09/22 

93. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – organizace Centrum  

pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s. na investiční podporu terénní 

sociální služby osobní asistence – nákup vozidla a flexi rampy 

ZK 394/09/22 

94. Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském 

kraji v roce 2022 – navýšení neinvestiční dotace 1, dofinancování sociálních 

služeb 

ZK 395/09/22 

95. Dodatek č. 1 k Pravidlům pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb  

v Karlovarském kraji pro období 2021 – 2023 

ZK 396/09/22 

96. Pravidla pro poskytování zápůjčky na udržení provozu sociálních služeb  

v Karlovarském kraji v roce 2023 

ZK 397/09/22 

97. Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb  

v roce 2023 

ZK 398/09/22 

98. Schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu projektu „Podpora 

vybraných služeb sociální prevence III“ 

ZK 399/09/22 

99. Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6 ZK 400/09/22 

100. Projekty „Nákup nízkoemisních autobusů pro I. - IV. oblast Karlovarského kraje“, 

registrační čísla projektů CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013402, 

CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013400, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013401, 

CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013399 – informace k aktuálnímu stavu projektů 

ZK 401/09/22 

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

Vary s.r.o. 

ZK 402/09/22 

102. Navýšení kompenzace autobusovým dopravcům na zajištění dopravní obslužnosti 

Karlovarského kraje v důsledku vysokých cen pohonných hmot 

ZK 403/09/22 

103. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/198 Modernizace silnice 

Teplá - Horní Kramolín“ 

ZK 404/09/22 

104. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/198 Modernizace silnice 

Toužim - Prachomety“ 

ZK 405/09/22 

105. Schválení závazného finančního příslibu projektu „Modernizace mostu  

ev. č. 209-011a Nové Sedlo - Loket“ 

ZK 406/09/22 

106. Rozšíření způsobu oceňování věcných břemen – služebností, zřizovaných  

při ukládání inženýrských sítí do silničních pozemků silnic II. a III. třídy 

Karlovarského kraje 

ZK 407/09/22 
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107. Informace o současném stavu plánované výstavby Střediska obchodu a služeb, 

Karlovy Vary – Hory I. 

ZK 408/09/22 

108. Projekt Karlovarské krajské nemocnice a.s.: „KKN - KYBERBEZPEČNOST“ 

financovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního  

programu 2021 – 2027, 3. výzva „KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST“ - schválení 

přípravy, realizace a financování projektu 

ZK 409/09/22 

109. Poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních 

služeb 

ZK 410/09/22 

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

obnovy stávajících dopravních hřišť 

ZK 411/09/22 

111. Dodatek pověřovacího aktu č. KK 01593/2021 pro společnost Nemocnice  

Sokolov s.r.o. 

ZK 412/09/22 

112. Projekt Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace: „Elektronické odesílání dat zdravotnické dokumentace“ financovaný  

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, výzvy č. 8 

s názvem „eGovernment - SC 1.1 (MRR)“, prioritní osy 1 Zlepšení výkonu veřejné 

správy, specifického cíle 1.1 Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, 

výzkumné organizace a veřejné orgány - schválení přípravy, realizace  

a financování projektu 

ZK 413/09/22 

113. Informace k Operačnímu programu Spravedlivá transformace včetně strategických 

projektů 

ZK 414/09/22 

114. Realizace akcí "Muzejní expozice v Císařských lázních v Karlových Varech"  

a „Vybavení interiéru Císařských lázní v Karlových Varech“ - schválení záměrů  

a schválení závazných finančních příslibů 

ZK 415/09/22 

115. Projekty „Nákup nízkoemisních autobusů pro I. - IV. oblast Karlovarského kraje“, 

registrační čísla projektů CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013402, 

CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013400, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013401, 

CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013399 - schválení úpravy finančního krytí 

ZK 416/09/22 

116. Informace o přípravě, podání žádosti, schválení závazného finančního příslibu  

a realizace projektu "Zvýšení kybernetické bezpečnosti Karlovarského kraje" 

ZK 417/09/22 

117. Situace na trhu s energiemi ve vazbě na problematiku, jak mají Karlovarský kraj  

a organizace, u kterých je zřizovatelem, zajištěny a nasmlouvány dodávky energií 

pro současné a budoucí období 

ZK 418/09/22 

118. Program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními 

technologiemi v souvislosti s eReceptem - schválení poskytnutí dotace 

ZK 419/09/22 
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A. Volba návrhové komise 

 

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

 

- Bc. Pavla Čekana 

- pí Markétu Monsportovou 

- Ing. Erika Klimeše 

 

Hlasování 

 
B. Volba ověřovatelů zápisu 

 

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

 

- Mgr. Jiřího Klsáka 

- JUDr. Miloslava Chadima 

 

Hlasování 

 
C. Schválení programu jednání 

 

Rozšíření programu o: 

 
bod č. 108) Projekt Karlovarské krajské nemocnice a.s.: „KKN - KYBERBEZPEČNOST“ 

financovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027,  

3. výzva „KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST“ - schválení přípravy, realizace  

a financování projektu 

bod č. 109) Poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb 

bod č. 110) Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy 

stávajících dopravních hřišť 

bod č. 111) Dodatek pověřovacího aktu č. KK 01593/2021 pro společnost Nemocnice  

Sokolov s.r.o. 

bod č. 112) Projekt Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace: 

„Elektronické odesílání dat zdravotnické dokumentace“ financovaný v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, výzvy č. 8 s názvem 

„eGovernment - SC 1.1 (MRR)“, prioritní osy 1 Zlepšení výkonu veřejné správy, 

specifického cíle 1.1 Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné 

organizace a veřejné orgány - schválení přípravy, realizace a financování projektu 

bod č. 113) Informace k Operačnímu programu Spravedlivá transformace včetně strategických 

projektů 

bod č. 114) Realizace akcí "Muzejní expozice v Císařských lázních v Karlových Varech"  

a „Vybavení interiéru Císařských lázní v Karlových Varech“ - schválení záměrů  

a schválení závazných finančních příslibů 

bod č. 115) Projekty „Nákup nízkoemisních autobusů pro I. - IV. oblast Karlovarského  

kraje“, registrační čísla projektů CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013402, 

CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013400, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013401, 

CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013399 - schválení úpravy finančního krytí 

bod č. 116) Informace o přípravě, podání žádosti, schválení závazného finančního příslibu  

a realizace projektu "Zvýšení kybernetické bezpečnosti Karlovarského kraje" 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_NK.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_VO.pdf
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bod č. 117) Situace na trhu s energiemi ve vazbě na problematiku, jak mají Karlovarský kraj  

a organizace, u kterých je zřizovatelem, zajištěny a nasmlouvány dodávky energií  

pro současné a budoucí období 

bod č. 118) Program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi  

v souvislosti s eReceptem - schválení poskytnutí dotace 

 

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 302/09/22 
 

- 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 12.09.2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 303/09/22 
 

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

k datu 12.09.2022 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje  

k datu 12.09.2022 dle návrhu č. 3 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

Hlasování 

 
3. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 304/09/22 
 

- bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady Karlovarského kraje 

 

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

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

Hlasování 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_SCH.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b01.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b02.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b03.pdf
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4. Zpráva Finančního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 305/09/22 
 

- bere na vědomí Usnesení ze 14. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 

konaného dne 31.08.2022 

 

Zodpovídá: Ing. Martin Kalina, předseda Finančního výboru 

 

Hlasování 
 

5. Zpráva Kontrolního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 306/09/22 
 

- bere na vědomí usnesení z 15. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 

konaného dne 07.09.2022 

 

Zodpovídá: Martin Hurajčík, předseda Kontrolního výboru 

 

Hlasování 

 
6. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 307/09/22 
 

- bere na vědomí usnesení z 15. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost  

č. 102/08/22 – 114/08/22 

 

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

 

Hlasování 

 
7. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 308/09/22 
 

- bere na vědomí zprávy Výboru pro národnostní menšiny z 4. 6. 2022 a 8. 8. 2022 

 

Zodpovídá: Markéta Monsportová, předsedkyně Výboru pro národnostní menšiny 

 

Hlasování 

 
8. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 309/09/22 
 

- bere na vědomí usnesení z 18. jednání Výboru pro regionální rozvoj ze dne 22. 8. 2022 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b04.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b05.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b06.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b07.pdf
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Zodpovídá: Bc. Pavel Čekan, předseda Výboru pro regionální rozvoj 

 

Hlasování 

 
9. Zpráva Výboru majetkového 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 310/09/22 
 

- bere na vědomí usnesení z 10. jednání Výboru majetkového dne 08.08.2022 

 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

Hlasování 

 
10. Zpráva Výboru pro zdravotnictví  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 311/09/22 
 

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

ze dne 29.08. 2022 

 

Zodpovídá: Mgr. Petr Kubis, předseda Výboru pro zdravotnictví 

 

Hlasování 

 
11. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 312/09/22 
 

- bere na vědomí Informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. 1 - 350/2022 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

Hlasování 

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

k 30.06.2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 313/09/22 
 

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

k datu 30.06.2022 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informace o plnění a čerpání 

rozpočtu a o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje k datu 30.06.2022 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

Hlasování 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b08.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b09.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b10.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b11.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b12.pdf
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13. Dofinancování rezerv odboru finančního 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 314/09/22 
 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 394/2022 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje  

ve výši 120.000.000 Kč zapojením vyšších daňových příjmů kraje ze sdílených daní do rezerv rozpočtu 

Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje, z toho částka ve výši 100.000.000 Kč  

do neinvestičních rezerv a částka ve výši 20.000.000 Kč do investičních rezerv 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

Hlasování 

 
14. Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných  

z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi 

Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 315/09/22 
 

- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 1. 8. 2022 u projektů spolufinancovaných  

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

kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., který je přílohou tohoto materiálu 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

Hlasování 

 
15. Žádost o individuální dotaci města Nejdek na nákup rentgenového přístroje pro polikliniku  

v Nejdku 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 316/09/22 
 

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

Nejdek, náměstí Karla IV. č.p. 239, PSČ 362 21, IČO 00254801, na nákup rentgenového přístroje  

pro polikliniku v Nejdku ve výši 895.400 Kč 

 

- ukládá odboru zdravotnictví odeslat žadateli sdělení o neschválení žádosti včetně důvodu neschválení 

 

- ukládá Radě Karlovarského kraje připravit dotační titul pro podporu pořízení lékařského přístrojového 

vybavení pro ordinace 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

Hlasování 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b13.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b14.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b15.pdf
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16. Žádosti o výjimku z Podmínek pro poskytování náborových příspěvků platných od 16. 5. 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 317/09/22 
 

- bere na vědomí žádost Karlovarské krajské nemocnice a.s., o výjimku z Podmínek pro poskytování 

náborových příspěvků pro zaměstnance nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou péči na území 

Karlovarského kraje, pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace a pro zaměstnance Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace, 

platných od 16.05.2022, pro xxxxxx xxxxxx - praktickou sestru na Oddělení urgentního příjmu nemocnice 

v Chebu 

 

- schvaluje udělení výjimky z ustanovení v čl. IV bodu e), f) Podmínek pro poskytování náborových 

příspěvků pro zaměstnance nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje, 

pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

a pro zaměstnance Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace, platných  

od 16.05.2022, pro xxxxxx xxxxxx 

 

- bere na vědomí žádost Karlovarské krajské nemocnice a.s., o výjimku z Podmínek pro poskytování 

náborových příspěvků pro zaměstnance nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou péči na území 

Karlovarského kraje, pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace a pro zaměstnance Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace, 

platných od 16.05.2022, pro xxxxxx xxxxxx - lékařku Interního oddělení - Gastroenterologie nemocnice v 

Karlových Varech 

 

- schvaluje udělení výjimky z ustanovení v čl. IV bodu c) a g) Podmínek pro poskytování náborových 

příspěvků pro zaměstnance nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje, 

pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

a pro zaměstnance Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace, platných  

od 16.05.2022, pro xxxxxx xxxxxx 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

Hlasování 

 
17. Pověřovací akty k projektům Karlovarské krajské nemocnice a.s., v rámci ReactEU - doplnění  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 318/09/22 
 

- schvaluje Doplnění pověřovacího aktu k projektu s původním názvem „Zdravotnická technika ReactEU 

Karlovarská krajská nemocnice a.s. – projekt A“ pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., v souladu  

s Rozhodnutím 2012/21/EU k výkonu služby obecného hospodářského zájmu v rámci evropského 

investičního nástroje ReactEU, v části názvů jednotlivých projektů, a to na projekty s názvy „Zdravotnická 

technika ReactEU - Karlovy Vary, projekt I“ a „Zdravotnická technika ReactEU - Cheb, projekt II“,  

dle návrhu 

 

- schvaluje Doplnění pověřovacího aktu k projektu s původním názvem „Zdravotnická technika ReactEU 

Karlovarská krajská nemocnice a.s. – projekt C“ pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., v souladu  

s Rozhodnutím 2012/21/EU k výkonu služby obecného hospodářského zájmu v rámci evropského 

investičního nástroje ReactEU, v části názvu projektu, a to na projekt s názvem „Zdravotnická technika 

ReactEU – KKN laboratoře“, dle návrhu 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b16.pdf
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- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Petra Kulhánka, podpisem doplnění k pověřovacím aktům 

dle předchozích bodů 

 

Termín kontroly: březen 2023 
 

Zodpovídá: MUDr. Josef März, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

 

Hlasování 

 
18. Schválení pověřovacího aktu pro projekty společnosti Nemocnice Ostrov s.r.o., financované  

z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 a Národního plánu obnovy ČR   

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 319/09/22 
 

- bere na vědomí žádost společnosti Nemocnice Ostrov s.r.o., o vydání pověřovacího aktu pro projekty 

financované z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 a Národního plánu  

obnovy ČR 

 

- schvaluje pověřovací akt pro projekty společnosti Nemocnice Ostrov s.r.o., financované z Integrovaného 

regionálního operačního programu 2021 – 2027 a Národního plánu obnovy ČR, v souladu s Rozhodnutím 

2012/21/EU k výkonu služby obecného hospodářského zájmu, a to pro případ, že vyhlášená výzva bude 

požadovat vydání pověřovacího aktu 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Petra Kulhánka, podpisem pověřovacího aktu  

dle předchozího bodu 

 

Termín kontroly: březen 2023 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

Hlasování 

 
19. Schválení pověřovacího aktu pro projekt společnosti DOP – HC s.r.o., financovaného  

z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 320/09/22 
 

- bere na vědomí žádost společnosti DOP – HC s.r.o., o vydání pověřovacího aktu pro projekt 

financovaný z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 

 

- schvaluje pověřovací akt pro projekt společnosti DOP – HC s.r.o., financovaný z Integrovaného 

regionálního operačního programu 2021 – 2027, v souladu s Rozhodnutím 2012/21/EU k výkonu služby 

obecného hospodářského zájmu, a to pro případ, že vyhlášená výzva bude požadovat vydání pověřovacího 

aktu 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Petra Kulhánka, podpisem pověřovacího aktu  

dle předchozího bodu 

 

Termín kontroly: březen 2023 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

Hlasování 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b17.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b18.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b19.pdf
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20. Transformační plán Nemocnice Ostrov s.r.o. – psychiatrické oddělení 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 321/09/22 
 

- podporuje Transformační plán Nemocnice Ostrov s.r.o. – psychiatrické oddělení a plány a návrhy 

nemocnice Ostrov cílené na rozvoj psychiatrické péče pro seniory, včetně vzniku centra duševního zdraví 

pro seniory 

 

Zodpovídá: Hlinková Ivana, ředitelka Nemocnice Ostrov 

 

Hlasování 

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

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 322/09/22 
 

- schvaluje neposkytnutí finančních prostředků žadateli uvedenému v příloze 2 z důvodu nesplnění 

podmínek stanovených v čl. IV Programu na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů  

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

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

Hlasování 

 
22. Změna usnesení č. ZK 297/11/20 a č. ZK 298/11/20 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 323/09/22 
 

- bere na vědomí návrh na změnu úkolů funkce náměstka hejtmana, který plní úkoly zejména v oblasti 

lázeňství a cestovního ruchu, UNESCO, transformace regionu a přípravy pro čerpání finančních 

prostředků z Fondu pro spravedlivou transformaci, informačních technologií a zabezpečuje úkoly vůči 

zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje 

 

- schvaluje změnu usnesení č. ZK 297/11/20 část A odrážka stanovuje odstavec 3 vypuštění textu 

"transformace regionu a přípravy pro čerpání finančních prostředků z Fondu pro spravedlivou 

transformaci" a změnu usnesení č. ZK 298/11/20 odrážka 3 vypuštění textu "transformace regionu  

a přípravu pro čerpání finančních prostředků z Fondu pro spravedlivou transformaci" 

 

Termín kontroly: 31.10.2022 
 

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

Hlasování 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b20.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b21.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b22.pdf
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23. Schválení a vyhlášení dotačních programů financovaných z rozpočtu Karlovarského kraje  

pro rok 2023, 1. část - priorita 1 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 324/09/22 
 

- ruší  
- Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit schválený 

usnesením zastupitelstva kraje číslo ZK 271/09/21, ze dne 13. 9. 2021 

- Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, 

památkově hodnotných objektů a movitých věcí schválený usnesením zastupitelstva kraje číslo ZK 

271/09/21 ze dne 13. 9. 2021 

- Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu údržby a obnovy 

sportovních zařízení schválený usnesením zastupitelstva kraje číslo ZK 271/09/21, ze dne 13. 9. 2021 

- Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit dětí a 

mládeže schválený usnesením zastupitelstva kraje číslo ZK 271/09/21, ze dne 13. 9. 2021 

- Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních akcí schválený 

usnesením zastupitelstva kraje číslo ZK 271/09/21, ze dne 13. 9. 2021 

- Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vrcholového sportu 

schválený usnesením zastupitelstva kraje číslo ZK 271/09/21, ze dne 13. 9. 2021 

- Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní infrastruktury 

profesionálního sportu schválený usnesením zastupitelstva kraje číslo ZK 271/09/21, ze dne 13. 9. 2021 

 

- schvaluje  

- Program na podporu kulturních aktivit 

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

- Program na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení 

- Program na podporu sportovních aktivit 

- Program na podporu sportovních akcí 

- Program na podporu vrcholového sportu 

- Program na podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu 

- Program na podporu aktivit profesionálních kulturních zařízení 

dle návrhu 

 

- vyhlašuje  

- Program na podporu kulturních aktivit 

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

- Program na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení 

- Program na podporu sportovních aktivit 

- Program na podporu sportovních akcí 

- Program na podporu vrcholového sportu 

- Program na podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu 

 

- ukládá odboru legislativnímu a právnímu a krajskému živnostenskému úřadu učinit kroky k podání 

žádosti Komisi EU prostřednictvím UOHS o notifikaci programu Podpora aktivit profesionálních 

kulturních zařízení 

 

Termín kontroly: březen 2023 
 

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

a cestovního ruchu 

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

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

Hlasování 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b23.pdf
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24. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje na rok 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 325/09/22 
 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace (finančních prostředků)  

z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu ČR - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, se sídlem 

Závodní 205/70, Karlovy Vary, IČO 70883611, ev. č. smlouvy KK01384/2022, kterým bude upraven účel 

a prodlouženy termíny pro vyčerpání finančních prostředků a předložení závěrečného finančního 

vypořádání dotace 

 

Zodpovídá: Ing. Libor Davídek, pověřen výkony dalších úkolů jako vedoucí odboru bezpečnosti  

a krizového řízení 

 

Hlasování 

 
25. Žádost města Kraslice o výjimku z pravidel dotačního programu na podporu jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje, platných v roce 2021 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 326/09/22 
 

- schvaluje udělení výjimky z pravidel dotačního programu na podporu jednotek sborů dobrovolných 

hasičů obcí Karlovarského kraje, platných v roce 2021, a to pro město Kraslice, se sídlem  

nám. 28. října 1438/6, Kraslice, IČO 00259438, v souvislosti s pořízením přenosného zásahového 

prostředku - elektrocentrály s vyšším provozním výkonem 12,5 kW 

 

Zodpovídá: Ing. Libor Davídek, pověřen výkony dalších úkolů jako vedoucí odboru bezpečnosti  

a krizového řízení 

 

Hlasování 

 
26. Poskytnutí zahraniční humanitární materiální pomoci Ukrajině prostřednictvím Ministerstva 

vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 327/09/22 
 

- schvaluje poskytnutí zahraniční humanitární materiální pomoci Ukrajině prostřednictvím Ministerstva 

vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky v celkové maximální  

výši 200.000 Kč včetně DPH 

 

- schvaluje uzavření darovací smlouvy za účelem poskytnutí zahraniční humanitární materiální pomoci 

Ukrajině prostřednictvím Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru 

České republiky, dle návrhu smlouvy v příloze P2 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Libor Davídek, pověřen výkony dalších úkolů jako vedoucí odboru bezpečnosti  

a krizového řízení 

 

Hlasování 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b24.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b25.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b26.pdf
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27. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu ochrany životního 

prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 328/09/22 
 

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

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, 

vzdělávání a osvěty ve výši 170 318,49 Kč dle přílohy č. 1 

 

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

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního prostředí 

a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ve výši 170 318,49 Kč dle přílohy č. 1 

 

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

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

na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty dle přílohy č. 1 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

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

 

Hlasování 

 
28. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na realizaci drobných 

vodohospodářských ekologických akcí na rok 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 329/09/22 
 

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

na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí na rok 2022 ve výši 13 585 716,60 Kč  

dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí  

dle přílohy č. 3 

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

z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí  

dle přílohy č. 1 

 

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

z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu na realizaci drobných vodohospodářských 

ekologických akcí dle přílohy č. 1 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

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

 

Hlasování 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b27.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b28.pdf
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29. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu lázeňských zařízení  

v Karlovarském kraji – lázeňské vouchery 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 330/09/22 
 

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

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu lázeňských zařízení v Karlovarském 

kraji – lázeňské vouchery, v celkové výši 1.481.000 Kč dle návrhu č. 1 a uzavření veřejnoprávních smluv 

dle návrhu 

 

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

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2022 v rámci 

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

zařízení v Karlovarském kraji - lázeňské vouchery schválených Zastupitelstvem Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

Hlasování 

 
30. Závěrečná zpráva o naplnění podmínek udržitelnosti projektu "Karlovarský kraj - Živý kraj 

propagace turistické destinace" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 331/09/22 
 

- souhlasí a schvaluje závěrečnou zprávu o naplnění podmínek udržitelnosti projektu "Karlovarský kraj  

- Živý kraj propagace turistické destinace", která je uvedena v důvodové zprávě tohoto materiálu 

 

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

a cestovního ruchu 

 

Hlasování 

 
31. Rozhodnutí o dalším směřování strategických projektů „Krajská kulturní a kreativní kancelář  

- 4K“ a „Agentura pro transformaci Karlovarského kraje“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 332/09/22 
 

- bere na vědomí rozhodnutí Rady Karlovarského kraje o stažení projektu „Agentura pro transformaci 

Karlovarského kraje“ ze seznamu strategických projektů Operačního programu Spravedlivá transformace 

s tím, že aktivity původně plánované v daném projetu budou realizovány v rámci stávajících 

implementačních a organizačních struktur Karlovarského kraje dle návrhu 

 

- bere na vědomí rozhodnutí Rady Karlovarského kraje, aby byl projekt „Krajská kulturní a kreativní 

kancelář - 4K“ nadále připravován jako strategický projekt Operačního programu Spravedlivá 

transformace, s možností dílčích doplnění/ úprav ve vazbě na stažení projektu „Agentura pro transformaci 

Karlovarského kraje“ 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b29.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b30.pdf
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Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

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

a cestovního ruchu 

 

Hlasování 

 
32. Projekty "Kotlíkové dotace III" a "Kotlíkové dotace III - dofinancování zásobníku"  

- prodloužení termínu realizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 333/09/22 
 

- schvaluje  

Prodloužení termínů realizace dle návrhu v projektech: 

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

OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III" 

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

- dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III" 

 

- dodatek č. 3 1. výzvy k předkládání žádostí o dotaci na dílčí projekty do dotačního programu v rámci 

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

v rámci OP ŽP 2014-2020 – Kotlíkové dotace III“ 

 

- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Mgr. Dalibora Blažka, podpisem dodatků  

ke Smlouvám o poskytnutí účelové investiční dotace u dosud nerealizovaných projektů 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

Hlasování 

 
33. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví města Loket do vlastnictví Karlovarského kraje  

– pozemek p.č. 1366/2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 334/09/22 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1366/2 o výměře 312 m2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte a obci 

Nové Sedlo, 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 předmětnou nemovitou věc 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 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b31.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b32.pdf
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Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

 
34. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví města Cheb do vlastnictví Karlovarského kraje 

– pozemku parc. č. 1789/9, pozemku parc. č. 1790/1 a pozemku parc. č. st. 2064, jehož součástí je 

stavba č.p. 931, vše v k.ú. Cheb 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 335/09/22 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1789/9, zahrada o výměře 396 m2, pozemku  

parc. č. 1790/1, ostatní plocha o výměře 1134 m2, a pozemku parc. č. st. 2064, zastavěná plocha a nádvoří 

o výměře 153 m2, jehož součástí je stavba č.p. 931, občanská vybavenost, vše v k.ú. Cheb, a to formou 

darovací smlouvy mezi městem Cheb, zastoupeným Správou zdravotních a sociálních služeb Cheb, 

příspěvková organizace, se sídlem Pastýřská 771/4, 350 02 Cheb, IČO: 70887985 (jako dárce na straně 

jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem pro osoby se zdravotním postižením 

"SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace, se sídlem Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov,  

IČO 72046881 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví 

města Cheb, do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- ukládá Domovu pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace, 

realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

- zmocňuje Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková 

organizace, k podpisu předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

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

v Sokolově, příspěvková organizace 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
35. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví obce Milhostov do vlastnictví Karlovarského 

kraje – pozemky p.č. 86/10, p.č. 86/12 a p.č. 90/7 v k.ú. Milhostov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 336/09/22 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.č. 86/10 o výměře 7 m2, p.č. 86/12 o výměře 8 m2 a p.č. 90/7  

o výměře 16 m2 v k.ú. a obci Milhostov, a to formou darovací smlouvy mezi obcí Milhostov, se sídlem 

Milhostov č.p. 68, PSČ 350 02 Milhostov, IČO 00254070 (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským 

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

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

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 
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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 

 

 
36. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města Nové Sedlo  

- pozemek p.č. 1002/1 v k.ú. Nové Sedlo  u Lokte 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 337/09/22 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 1002/1 o výměře 3382 m2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte a obci 

Nové Sedlo konkrétnímu zájemci městu Nové Sedlo, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským 

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

(jako dárce na straně jedné), a městem Nové Sedlo, se sídlem Masarykova 502, PSČ 357 34 Nové Sedlo, 

IČO 00259527 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví 

Karlovarského kraje do vlastnictví města Nové Sedlo, 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 

 

 
37. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Sokolov  

- pozemky p.č. 501/29 a p.č. 501/30 v k.ú. Vítkov u Sokolova 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 338/09/22 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 501/29 o výměře 175 m2 a p.č. 501/30 o výměře 62 m2  

v k.ú. Vítkov u Sokolova 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 

 

- 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 

 

 
38. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Libavské 

Údolí - pozemky p.č. 269/5, 269/6, 269/7, 269/8, 269/9 a 269/10 v k.ú. Libavské Údolí 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 339/09/22 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 269/5 o výměře 18 m2, p.č. 269/6 o výměře 17 m2, p.č. 269/7 

o výměře 1 m2, p.č. 269/8 o výměře 21 m2, p.č. 269/9 o výměře 30 m2 a p.č. 269/10 o výměře 39 m2  

v k.ú. a obci Libavské Údolí konkrétnímu zájemci obci Libavské Údolí, 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 Libavské Údolí, se sídlem Libavské  

Údolí č.p. 110, PSČ 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČO 00259462 (jako obdarovaný na straně druhé),  

a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Libavské 

Údolí, 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 

 

 
39. Bezúplatný převod částí pozemků p.p.č. 399/6 a p.p.č. 417/2 v k.ú. Slatina u Františkových Lázní 

z majetku Karlovarského kraje do majetku města Františkovy Lázně a bezúplatné nabytí částí 

pozemků p.p.č. 390/1 a p.p.č. 399/1 v k.ú. Slatina u Františkových Lázní z majetku města 

Františkovy Lázně do majetku Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 340/09/22 
 

- schvaluje bezúplatný převod  částí pozemků p.p.č. 399/6 a p.p.č. 417/2, které byly odděleny 

geometrickým plánem č. 653-270/2021 z původních pozemků p.p.č. 399/6 a p.p.č. 417/2 a označeny  

jako pozemky p.p.č. 399/6 díl "f" o výměře 11 m2, p.p.č. 399/6 díl "b1+d1+u+z" o výměře 582 m2,  

p.p.č. 417/2 díl "e" o výměře 15 m2, p.p.č. 417/2 díl "d" o výměře 4 m2 a p.p.č. 417/2 díl "ch"  

o výměře 1975 m2, v k.ú. Slatina u Františkových Lázní a obci Františkovy Lázně konkrétnímu zájemci 

městu Františkovy Lázně, 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 Františkovy Lázně, se sídlem Nádražní 208/5, PSČ 351 01 Františkovy Lázně,  

IČO 00253936 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví 

Karlovarského kraje do majetku města Františkovy Lázně, dle návrhu 
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- schvaluje bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 390/1 a p.p.č. 399/1, které byly odděleny 

geometrickým plánem č. 653-270/2021 z původních pozemků p.p.č. 390/1 a p.p.č. 399/1 a označeny  

jako pozemky p.p.č. 390/1 díl "a" o výměře 53 m2 a p.p.č. 399/1 díl "c" o výměře 83 m2, v k.ú. Slatina  

u Františkových Lázní a obci Františkovy Lázně, formou darovací smlouvy mezi městem Františkovy 

Lázně, se sídlem Nádražní 208/5, PSČ 351 01 Františkovy Lázně, IČO 00253936 (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 Františkovy Lázně 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 

 

 
40. Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 19/20 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní z majetku 

Karlovarského kraje do majetku obce Valy a bezúplatné nabytí pozemků  p.p.č. 532/7, 541/7  

a 262/2 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní z majetku obce Valy do majetku Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 341/09/22 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemku p.p.č.19/20 o výměře 158 m2 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní  

a obci Valy konkrétnímu zájemci obci Valy, 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 Valy, se sídlem V Lukách 21, PSČ 353 01 Mariánské Lázně 1 - Valy,  

IČO 00572781 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví 

Karlovarského kraje do majetku obce Valy, dle návrhu 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 532/7 o výměře 51 m2, p.p.č. 541/7 o výměře 98 m2  

a p.p.č. 262/2 o výměře 146 m2 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní, a to formou darovací smlouvy mezi obcí 

Valy, se sídlem V Lukách 21, PSČ 353 01 Mariánské Lázně 1 - Valy, IČO 00572781 (jako dárce na straně 

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

příspěvková organizace (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci  

z vlastnictví obce Valy do majetku Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

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

k uzavření předmětných darovacích smluv 

 

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

předmětných darovacích smluv 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 
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41. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 430/4 a p.p.č. 673/2 v k.ú. Dolní Pelhřimov z majetku 

Karlovarského kraje do majetku města Cheb a bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 2296/1  

a p.p.č. 2298/1 v k.ú. Cheb z majetku města Cheb do majetku Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 342/09/22 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 430/4 o výměře 73 m2 a p.p.č. 673/2 o výměře 14 m2  

v k.ú. Dolní Pelhřimov a obci Cheb konkrétnímu zájemci městu Cheb, 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 Cheb, se sídlem náměstí Krále Jiřího  

z Poděbrad 1/14, Cheb, PSČ 350 20, IČO 00253979 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí 

předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Cheb, dle návrhu 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 2296/1 a p.p.č. 2298/1, které byly odděleny 

geometrickým plánem č. 6581-3/2022 z původních pozemků p.p.č. 2296/1 a p.p.č. 2298/1 a označeny  

jako pozemky p.p.č. 2296/37 o výměře 341 m2 a p.p.č. 2298/4 o výměře 36 m2, v k.ú. a obci Cheb, 

formou darovací smlouvy mezi městem Cheb, se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, PSČ 

350 20, IČO 00253979 (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 Cheb 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 

 

 
42. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Podhradí u Aše z majetku Karlovarského kraje do majetku 

obce Podhradí a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Podhradí u Aše z majetku obce Podhradí  

do majetku Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 343/09/22 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 2347/24 o výměře 11 m2, p.p.č. 2347/25 o výměře 11 m2, 

p.p.č. 2347/31 o výměře 125 m2, p.p.č. 2347/32 o výměře 7 m2, p.p.č. 2375/5 o výměře 11 m2,  

p.p.č. 2375/7 o výměře 35 m2, p.p.č. 2375/10 o výměře 180 m2, p.p.č. 2417/2 o výměře 118 m2  

a p.p.č. 2417/3 o výměře 100 m2 v k.ú. Podhradí u Aše a obci Podhradí konkrétnímu zájemci obci 

Podhradí, 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 Podhradí, 

se sídlem Podhradí 55, PSČ 352 01 Aš, IČO 00572683 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí 

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

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 60/5 o výměře 10 m2, p.p.č. 2347/8 o výměře 80 m2,  

p.p.č. 2347/29 o výměře 3 m2, p.p.č. 2375/9 o výměře 3 m2 a p.p.č. 2375/6 o výměře 9 m2 v k.ú. Podhradí 

u Aše a obci Podhradí, formou darovací smlouvy mezi obcí Podhradí, se sídlem Podhradí 55, PSČ 352 01 

Aš, IČO 00572683 (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  
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a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako obdarovaný na straně druhé),  

a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví obce Podhradí 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 

 

 
43. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní a Úšovice z majetku 

Karlovarského kraje do majetku města Mariánské Lázně a bezúplatné nabytí pozemků  

v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní a Úšovice z majetku města Mariánské Lázně do majetku 

Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 344/09/22 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 350/2 o výměře 416 m2, p.p.č. 351/5 o výměře 355 m2, 

p.p.č. 175/17 o výměře 404 m2, p.p.č. 402/23 o výměře 9 m2 v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní a obci 

Mariánské Lázně a pozemků p.p.č. 1713/14 o výměře 1060 m2, p.p.č. 1165/32 o výměře 54 m2,  

p.p.č. 1165/33 o výměře 63 m2 a p.p.č. 1165/34 o výměře 23 m2 v k.ú. Úšovice a obci Mariánské Lázně 

konkrétnímu zájemci městu Mariánské Lázně, 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 Mariánské Lázně, se sídlem Ruská 155, PSČ 353 01 Mariánské Lázně,  

IČO 00254061 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví 

Karlovarského kraje do majetku města Mariánské Lázně, dle návrhu 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 402/57 o výměře 1084 m2, p.p.č. 402/58 o výměře 55 m2, 

p.p.č. 402/59 o výměře 66 m2, p.p.č. 220/6 o výměře 37 m2, p.p.č. 220/5 o výměře 188 m2, p.p.č. 357/2  

o výměře 63 m2, p.p.č. 220/7 o výměře 68 m2, p.p.č. 402/51 o výměře 1140 m2, p.p.č. 402/52  

o výměře 126 m2, p.p.č. 213/6 o výměře 80 m2 v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní a obci Mariánské 

Lázně a pozemků p.p.č. 1165/36 o výměře 18 m2 a p.p.č. 1978/2 o výměře 1 m2 v k.ú. Úšovice a obci 

Mariánské Lázně, formou darovací smlouvy mezi městem Mariánské Lázně, se sídlem Ruská 155,  

PSČ 353 01 Mariánské Lázně, IČO 00254061 (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 Mariánské 

Lázně do majetku Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

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

k uzavření předmětných darovacích smluv 

 

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

předmětných darovacích smluv 
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Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

 
44. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Krásná  

a prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby - části pozemku 

p.p.č. 1605/4 v k.ú. Krásná 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 345/09/22 
 

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 1605/4, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 1038-68/2022 z původního pozemku p.p.č. 1605/4 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

p.p.č. 1605/9 o výměře 34 m2, v k.ú. a obci Krásná konkrétnímu zájemci obci Krásná, 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 Krásná, se sídlem Krásná 

196, PSČ 351 22 Krásná, IČO 00572675 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou 

nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Krásná, dle návrhu 

 

- schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 1605/4, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 1038-68/2022 z původního pozemku p.p.č. 1605/4 a označena stejným parcelním číslem jako pozemek 

p.p.č. 1605/4 o výměře 311 m2, v k.ú. a obci Krásná konkrétnímu zájemci xxxxx xxxxxxx,  

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

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

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

která byla stanovena znaleckým posudkem č. 597-39/2022 ze dne 23.06.2022 ve výši 41.052 Kč, a tím 

převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví xxxxxxx xxxxxx, dle 

návrhu 

 

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

k uzavření předmětné darovací a kupní smlouvy 

 

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

předmětné darovací a 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b33_44.pdf
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45. Majetkoprávní vypořádání části pozemku p.č. 77/7 v k.ú. Všeborovice mezi fyzickou osobou  

a Karlovarským krajem pro účely realizace stavby "Cyklostezka Ohře - Dalovice - Všeborovice" 

formou nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 346/09/22 
 

- schvaluje pronájem části pozemku p.č. 77/7 v k.ú. Všeborovice a závazek budoucího majetkoprávního 

vypořádání části předmětného pozemku dotčeného záměrem stavby "Cyklostezka Ohře - Dalovice  

- Všeborovice" na základě nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí kupní, jejímž předmětem bude 

úplatné nabytí části pozemku p.č. 77/7 dotčeného stavbou "Cyklostezka Ohře - Dalovice - Všeborovice", 

která bude následně oddělena geometrickým plánem dle skutečného provedení stavby, za kupní cenu  

dle aktuálního znaleckého posudku, uzavřené mezi Karlovarským krajem, IČO 70891168,  

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, a xxxxxxx xxxxxxx, trvale bytem xxxxxx, xxxxxxxx,  

a tím se zavázat k budoucímu úplatnému nabytí předmětné nemovité věci  

z vlastnictví xxxxxxx xxxxxx do vlastnictví Karlovarského kraje pro účely stavby "Cyklostezka Ohře  

- Dalovice - Všeborovice" 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana kraje, k podpisu předmětné nájemní smlouvy  

a smlouvy o smlouvě budoucí kupní, dle návrhu 

 

Termín kontroly: březen 2023 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

Hlasování 

 
46. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti GOCAR s. r. o., do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 1549/1, 1549/2, 1549/5, 1549/6 a 1549/7 v k.ú. Plesná 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 347/09/22 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.p.č. 1549/1 o výměře 393 m2, p.p.č. 1549/2 o výměře 563 m2,  

p.p.č. 1549/5 o výměře 1 m2, p.p.č. 1549/6 o výměře 4 m2 a p.p.č. 1549/7 o výměře 14 m2 v k.ú. a obci 

Plesná, a to formou kupní smlouvy mezi společností GOCAR s. r. o., se sídlem Habrmannovo náměstí 

794/5, PSČ 312 00 Plzeň - Doubravka, IČO 64361098 (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 dohodou  

ve výši 468.000 Kč, a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví společnosti GOCAR s. r. o.,  

do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- 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 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b45.pdf
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47. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – část pozemku 

p.p.č. 1397 v k.ú. Krásná Lípa u Šindelové 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 348/09/22 
 

- schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 1397, která byla oddělena geometrickým plánem č. 312-63/2021  

z původního pozemku p.p.č. 1397 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1397/2  

o výměře 126 m2, v k.ú. Krásná Lípa u Šindelové a obci Šindelová konkrétnímu zájemci xxxxxxx xxxxxx, 

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

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

a xxxxxxx xxxxxx, bytem xxxxxx, PSČ xxxxxxx (jako kupující na straně druhé),  

za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 585-28/2022 ze dne 06.04.2022 

ve výši 16.540 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje  

do vlastnictví xxxxxxx xxxxxx, dle návrhu 

 

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

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

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

předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

 
48. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – část pozemku 

p.p.č. 3514/1 v k.ú. Aš 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 349/09/22 
 

- schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 3514/1, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 4139-10/2018 z původního pozemku p.p.č. 3514/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

p.p.č. 3514/11 o výměře 407 m2, v k.ú. a obci Aš konkrétnímu zájemci xxxxxxx xxxxxx,  

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

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

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

stanovena znaleckým posudkem č. 301-230/2018 ze dne 06.06.2018, ve výši 81 550 Kč,  

a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví xxxxxxx xxxxxx 

, dle návrhu 

 

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

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

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

předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 
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49. Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Kynšperk nad Ohří  

- pozemek p.č. 1219/2, jehož součástí je objekt bývalého domova mládeže č.p. 496, a pozemků  

p.č. 1219/1, 1220/22, vše k.ú. Kynšperk nad Ohří 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 350/09/22 
 

- schvaluje prodej pozemku p.č. 1219/2, jehož součástí je stavba s č.p. 496 a pozemků p.č. 1219/1  

o výměře 872 m2 a p.č. 1220/22 o výměře 600 m2, vše k.ú. Kynšperk nad Ohří, konkrétnímu zájemci 

městu Kynšperk nad Ohří, 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 Kynšperk nad Ohří, se sídlem  

Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČO 00259454 (jako kupující na straně druhé), 

za dohodnutou kupní cenu výši 564.670 Kč, stanovenou jako 10 % z ceny obvyklé stanovené znaleckým 

posudkem č. 21-6294 ze dne 06.06.2021. Snížení kupní ceny oproti ceně obvyklé je stanoveno z důvodu 

plánované realizace projektového záměru „Změna užívání objektu č. p. 496 ul. Mládeže, Kynšperk  

nad Ohří na malometrážní byty pro určené sociální skupiny obyvatel, zejména seniory a občany se 

sníženou schopností pohybu a orientace“, s tím, že navržené podmínky kupní smlouvy prodávající 

akceptuje v důsledku uskutečnění veřejného zájmu kupujícího, a tím převést předmětné nemovité věci  

z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Kynšperk nad Ohří, 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, a to po dobu 8 let od provedení právních účinků vkladu 

vlastnického práva v katastru nemovitostí, 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: březen 2023 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Mgr. Ilona Medunová, ředitelka Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková 

organizace  

 

 
50. Prodej nemovité věci v k.ú. Skalka u Hazlova, které tvoří areál Domova "PATA" v Hazlově, 

příspěvková organizace, do majetku obce Hazlov  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 351/09/22 
 

- schvaluje prodej souboru nemovitých věcí, které tvoří pozemek st.p.č. 52, zastavěná plocha a nádvoří  

o výměře 227 m2, jehož součástí je stavba č.p. 46, občanská vybavenost, pozemek st.p.č. 67, zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 70 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, zem. stav., pozemek st.p.č. 71, 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.061 m2, jehož součástí je stavba č.p. 60, občanská vybavenost, 

pozemek st.p.č. 72, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 228 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, 

občanská vybavenost, pozemek st.p.č. 75, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 385 m2, jehož součástí je 

stavba bez čp/če, jiná stavba, pozemek st.p.č. 76, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 170 m2,  

jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, pozemek p.p.č. 191/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 

2.181 m2, pozemek p.p.č. 197/2, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 9.535 m2, pozemek  

p.p.č. 210/3, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9.722 m2, pozemek p.p.č. 210/6, ostatní plocha, jiná 

plocha o výměře 4.980 m2, pozemek p.p.č. 214/1, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7.565 m2,  
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vše v k.ú. Skalka u Hazlova, konkrétnímu zájemci obci Hazlov, a to formou kupní smlouvy  

mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem "PATA", příspěvková organizace, IČO 71175318,  

se sídlem: Hlavní 2796, 352 01 Aš (jako prodávající na straně jedné), a obcí Hazlov, IČO 00253952,  

se sídlem: Hazlov 310, 351 32 Hazlov, za dohodnutou kupní cenu ve výši ceny v místě a čase obvyklé 

stanovené dle znaleckého posudku č. 2442-01/22, tj. 5.400.000 Kč ze dne 10.01.2022, s tím, že kupující 

uhradí 1/3 kupní ceny do 30 dnů od účinnosti smlouvy, druhou část ve výši 1/3 uhradí kupující do 1 roku 

od provedení platby první, a zbývající 1/3 uhradí kupující do 2 let od provedení platby první, dále s tím,  

že prodávající navržené splátky akceptuje pro účely podpory převodu nemovitých věcí v důsledku 

naplnění veřejného zájmu kupujícího a za podmínky sjednání zákazu zcizení po dobu 10 let od uzavření 

kupní smlouvy, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví 

obce Hazlov, dle návrhu 

 

- ukládá Domovu "PATA", příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření kupní smlouvy,  

dle návrhu 

 

- zmocňuje Domov "PATA", příspěvková organizace, k podpisu kupní smlouvy, dle návrhu 

 

- schvaluje bezúplatně převést movitou věc v celkové pořizovací ceně ve výši 257.250,00 Kč do majetku 

obce Hazlov, dle návrhu 

 

Termín kontroly: březen 2023 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Daniel Lindenberg, ředitel Domova "Pata", příspěvková organizace 

 

 
51. Prodej hmotné nemovité věci do majetku města Sokolov - pozemek p.č. 3102, jehož součástí je 

stavba s č.p. 626, v k.ú. a obci Sokolov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 352/09/22 
 

- schvaluje prodej hmotné nemovité věci - pozemek p.č. 3102, jehož součástí je stavba (občanská 

vybavenost) s č.p. 626, v k.ú. a obci Sokolov, konkrétnímu zájemci městu Sokolov, a to formou kupní 

smlouvy mezi Karlovarským krajem, IČO 70891168, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 

(jako prodávající na straně jedné), a městem Sokolov, IČO 00259586, se sídlem Rokycanova 1929,  

356 01 Sokolov, za dohodnutou kupní cenu ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené dle znaleckého 

posudku č. 2466-25/22 ze dne 16.02.2022, tj. ve výši 3.800.000 Kč, a dále s tím, že úplatný převod 

nemovitých věcí konkrétnímu zájemci prodávající akceptuje pro účely podpory v důsledku naplnění 

veřejného zájmu kupujícího, to za podmínky sjednání zákazu zcizení po dobu 5 let od uzavření kupní 

smlouvy, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města 

Sokolov, dle návrhu 

 

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

 

Termín kontroly: březen 2023 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 
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52. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města Nejdek – pozemek  

p.č. st. 690, jehož součástí je objekt č.p. 600, a pozemek p.č. st. 2261, jehož součástí je stavba  

bez č.p./č.e. a pozemků p.č. 1747/1 a 1753/3, vše v k.ú. Nejdek 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 353/09/22 
 

- schvaluje prodej pozemku p.č. st. 690 o výměře 600 m2, jehož součástí je stavba s č.p. 600, pozemek 

p.č. st. 2261 o výměře 14 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., pozemek p.č. 1747/1 o výměře  

1590 m2, pozemek p.č. 1753/3 o výměře 1647 m2, vše v k.ú. a obci Nejdek, konkrétnímu zájemci městu 

Nejdek, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední průmyslovou 

školou Ostrov, příspěvková organizace, se sídlem Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, IČO 70845425  

(jako prodávající na straně jedné), a městem Nejdek, se sídlem nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek,  

IČO 00254801 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.486.683,00 Kč, 

stanovenou jako 10 % z ceny v místě a čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem č. 22-6359  

ze dne 29.06.2022, s tím, že kupující uhradí 1/2 kupní ceny do 30 dnů od účinnosti smlouvy, a zbývající 

1/2 uhradí do 1 roku od provedení platby první. Snížení kupní ceny oproti ceně v místě a čase obvyklé je 

stanoveno z důvodu realizace projektového záměru pro účely "Vybudování a provozování zdravotnického 

střediska města Nejdek" uskutečněného ve veřejném zájmu k podpoře zdravotně-sociální oblasti města 

Nejdek, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města 

Nejdek, 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, dle návrhu 

 

- ukládá Střední průmyslové škole Ostrov, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření 

předmětné kupní smlouvy, dle návrhu 

 

- zmocňuje Střední průmyslovou školu Ostrov, příspěvková organizace, k podpisu předmětné kupní 

smlouvy, dle návrhu 

 

- schvaluje bezúplatně převést movité věci v celkové pořizovací ceně ve výši 98.116,00 Kč do majetku 

města Nejdek, dle návrhu 

 

Termín kontroly: březen 2023 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Ostrov 

 

Hlasování 

 
53. Schválení souhlasného prohlášení o určení vlastnického práva k nemovitosti v majetku 

Římskokatolické farnosti Mariánské Lázně – pozemek p.p.č. 2615/7 v k.ú. Lázně Kynžvart 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 354/09/22 
 

- schvaluje uzavření souhlasného prohlášení o určení vlastnického práva k pozemku p.p.č. 2615/7  

o výměře 520 m2 v k.ú. a obci Lázně Kynžvart, a to formou souhlasného prohlášení o určení vlastnického 

práva k nemovitosti mezi Římskokatolickou farností Mariánské Lázně, se sídlem Nehrova 26/3a,  

PSČ 353 01 Mariánské Lázně, IČO 18235077, a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, za dohodnutou náhradu za vyřešení 

duplicity vlastnického práva, která byla stanovena  ve výši 31.200 Kč, tj. polovina z ceny obvyklé 

stanovené znaleckým posudkem č. 584-27/2022 ze dne 06.06.2022, dle návrhu 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b46_52.pdf
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- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětného souhlasného prohlášení o určení vlastnického práva k nemovitosti 

 

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

předmětného souhlasného prohlášení o určení vlastnického práva k nemovitosti 

 

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 

 
54. Směna pozemku p.p.č. 1794/30 v k.ú. Skalná v majetku Karlovarského kraje s pozemky  

p.p.č. 2270/1, 2270/2, 2270/3 a 2270/4 v  k.ú. Skalná v majetku společnosti Sedlecký kaolin a. s.  

a bezúplatné nabytí stavby přeložky silnice č. III/2136 včetně všech součástí a příslušenství  

z vlastnictví společnosti Sedlecký kaolin a. s., do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 355/09/22 
 

- schvaluje směnu nemovité věci ve vlastnictví Karlovarského kraje (tj. pozemek p.p.č. 1794/30 o výměře 

1798 m2 v k.ú. a obci Skalná) s nemovitými věcmi ve vlastnictví společnosti Sedlecký kaolin a. s.,  

(tj. pozemky p.p.č. 2270/1 o výměře 1659 m2, p.p.č. 2270/2 o výměře 159 m2, p.p.č. 2270/3  

o výměře 584 m2 a p.p.č. 2270/4 o výměře 178 m2 v k.ú. a obci Skalná), a to formou směnné smlouvy 

mezi společností Sedlecký kaolin a. s., se sídlem Božičany 167, PSČ 362 26 Božičany, IČO 63509911 

(jako směnitel č. 1), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako směnitel č. 2), s tím, že smluvní strany se dohodly,  

že směna bude realizovaná bez doplatku, a tím směňuje uvedené nemovité věci mezi vlastnictvími 

Karlovarského kraje a společností Sedlecký kaolin a. s., dle návrhu 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí stavby přeložky silnice č. III/2136 v k.ú. a obci Plesná včetně všech součástí 

a příslušenství a stavbou přeložky silnice č. III/2136 zastavěných pozemků, které jsou předmětem směnné 

smlouvy, a to formou darovací smlouvy mezi společností Sedlecký kaolin a. s., se sídlem Božičany 167, 

PSČ 362 26 Božičany, IČO 63509911 (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 společnosti Sedlecký kaolin a. s.,  

do vlastnictví Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

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

k uzavření předmětné směnné smlouvy a darovací smlouvy 

 

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

předmětné směnné smlouvy a 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 

 

Hlasování 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b53.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b54.pdf
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55. Zrušení části usnesení č. ZK 254/09/20 ze dne 14.09.2020 - schválení záměrů budoucích 

bezúplatných převodů nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Nové 

Sedlo, města Kraslice, města Aš a města Cheb - pozemky v k.ú. Nové Sedlo u Lokte, Zelená Hora  

u Kraslic, Nebesa, Tůně a Podhoří u Chebu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 356/09/22 
 

- schvaluje zrušení části usnesení č. ZK 254/09/20 ze dne 14.09.2020 ve znění: 

- schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemků p.p.č. 308/4 o výměře 1785 m2 v k.ú. Tůně a obci 

Pomezí nad Ohří a 308/1 o výměře 530 m2 v k.ú. Podhoří u Chebu a obci Cheb z vlastnictví 

Karlovarského kraje, zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace, do vlastnictví města Cheb 

 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

 
56. Zrušení usnesení č. ZK 403/12/18 ze dne 13.12.2018 - úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví 

fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 80/2 v k.ú. Bernov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 357/09/22 
 

- schvaluje zrušení usnesení č. ZK 403/12/18 ze dne 13.12.2018 

 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

 
57. Zrušení usnesení č. ZK 61/02/17 ze dne 23.02.2017 - úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví 

fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 19/1, 19/3, 19/4, 34/1, 227/2, 

261/1 a 261/2 v k.ú. Lesík 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 358/09/22 
 

- schvaluje zrušení usnesení č. ZK 61/02/17 ze dne 23.02.2017 

 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

Hlasování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b55_57.pdf
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58. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Boží Dar  

na generální opravu sněžné rolby PRINOTH T2 včetně repase náhradních dílů  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 359/09/22 
 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje městu Boží Dar,  

IČO 00479705 na generální opravu sněžné rolby PRINOTH T2 včetně repase náhradních dílů  

ve výši 1.500.000 Kč 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

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

 

Hlasování 

 
59. Program "Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje" v roce 2022 - návrh 

na udělení dotací pro rok 2022 - II. kolo 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 360/09/22 
 

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

územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje" pro rok 2022 - II. kolo v celkové výši 220.000 Kč 

dle přílohy č. 1 

 

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

dotačního programu "Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje" pro rok 2022  

- II. kolo v celkové výši 220.000 Kč dle přílohy č. 3 

 

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

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

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

v roce 2022 - II. kolo dle přílohy č. 3 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

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

 

Hlasování 

 
60. Program "Na podporu strojové techniky k údržbě veřejných zimních tras v Karlovarském 

kraji" - návrh na udělení dotací pro rok 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 361/09/22 
 

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

strojové techniky k údržbě veřejných zimních tras v Karlovarském kraji" v celkové výši 3.730.000 Kč  

dle přílohy č. 1 

 

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

dotačního programu "Na podporu strojové techniky k údržbě veřejných zimních tras v Karlovarském 

kraji" dle přílohy č. 3 a č. 4 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b58.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b59.pdf
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- pověřuje pana Patrika Pizingera, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje  

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

kraje v rámci dotačního programu "Na podporu strojové techniky k údržbě veřejných zimních tras  

v Karlovarském kraji" dle přílohy č. 3 a č. 4 

 

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

a projektového řízení, podpisem zástavní smlouvy, na jejímž základě bude do rejstříku zástav vedeného 

Notářskou komorou ČR zapsáno zástavní právo ve prospěch poskytovatele dotace  

v případě zakoupení zánovní sněžné rolby společností První Krušnohorská o.p.s. 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

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

 

Hlasování 

 
61. Závazný příslib financování projektu „Smart Akcelerátor 3“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 362/09/22 
 

- schvaluje  

- účast Karlovarského kraje v projektu „Smart Akcelerátor 3“ podávaného v rámci Operačního programu 

Jan Amos Komenský,  

- účast partnera s finančním příspěvkem Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace, 

v projektu „Smart Akcelerátor 3“,   

- zařazení projektu „Smart Akcelerátor 3“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje, 

- celkové způsobilé výdaje projektu ve výši max. 80 000 000 Kč, 

- závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků z Fondu budoucnosti k zabezpečení předfinancování přípravy 

a realizace projektu „Smart Akcelerátor 3“ ve výši max. 26 000 000 Kč, tzn. 100 % předpokládaných 

celkových uznatelných nákladů projektu na první rok,  

- vlastní spolufinancování projektu „Smart Akcelerátor 3“ ve výši max. 12 000 000 Kč, tzn. 15 % 

celkových uznatelných nákladů projektu, 

- pověření Patrika Pizingera, člena rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, projektového 

řízení, podpisem všech relevantních dokumentů v rámci projektu „Smart akcelerátor 3“ podávaného  

v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, 

- pověření Ing. Jany Bělohoubkové (odbor regionálního rozvoje) k elektronickému podepisování 

relevantních dokumentů v rámci projektu „Smart akcelerátor 3“ v elektronickém systému pro podávání  

a administraci žádostí, vč. podpisu žádosti o dotaci, 

- jmenování Ing. Vlastimila Veselého, ředitele Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové 

organizace, vedoucím projektu „Smart Akcelerátor 3“. 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

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

organizace 

 

Hlasování 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b60.pdf
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62. Projekt „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské 

knihovny Karlovy Vary“, registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993 – informace 

o výsledku realizace projektu   

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 363/09/22 
 

- schvaluje informaci o výsledku realizace projektu „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění  

a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“ 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

Hlasování 

 
63. Záměr pronájmu částí budovy Císařských lázní, Mariánskolázeňská 306/2, Karlovy Vary, 

formou smlouvy o smlouvě budoucí statutárnímu městu Karlovy Vary, případně jím zřízeným  

nebo založeným právnickým osobám 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 364/09/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na pronájem částí objektu Císařských lázní dle návrhu 

se statutárním městem Karlovy Vary, IČO 00254657, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary  

a souhlasí s případným zapracováním připomínek statutárního města Karlovy Vary, pokud tyto nebudou  

v neprospěch Karlovarského kraje a nebudou měnit smlouvu podstatným způsobem 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

Hlasování 

 
64. Projekt „Aktivní škola 3“ Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy 

Vary, příspěvková organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 365/09/22 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Aktivní škola 3“ Střední uměleckoprůmyslovou školu 

keramickou a sklářskou Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Aktivní škola 3“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Aktivní škola 3“ ve výši 1.704.000 Kč, kdy financování 

projektu je řešeno ze 100 % z prostředků Operačního programu Jan Amos Komenský 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitelku 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/zast21/hl_21_09_b62.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b63.pdf
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65. Projekt „OP JAK - Šablony I - SLŠ Žlutice“ Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková 

organizace 

  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 366/09/22 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „OP JAK - Šablony I - SLŠ Žlutice“ Střední lesnickou školu 

Žlutice, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „OP JAK - Šablony I - SLŠ Žlutice“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „OP JAK - Šablony I - SLŠ Žlutice“ ve výši 1.259.475 Kč, 

kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků Operačního programu Jan Amos Komenský 

 

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

usnesení 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

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

 

 
66. Projekt „SŠŽ Sokolov – Šablony 2022“ Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková 

organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 367/09/22 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „SŠŽ Sokolov – Šablony 2022“ Střední školu živnostenskou 

Sokolov, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „SŠŽ Sokolov – Šablony 2022“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „SŠŽ Sokolov – Šablony 2022“ ve výši 3.077.527 Kč,  

kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků Operačního programu Jan Amos Komenský 

 

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

usnesení 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

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

 

 
67. Projekt „OP JAK - Šablony I - Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně“ Domova 

mládeže a školní jídelny Mariánské Lázně, příspěvková organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 368/09/22 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „OP JAK - Šablony I - Domov mládeže a školní jídelna 

Mariánské Lázně“ Domov mládeže a školní jídelnu Mariánské Lázně, příspěvková organizace 
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- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „OP JAK - Šablony I - Domov mládeže a školní jídelna 

Mariánské Lázně“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „OP JAK - Šablony I - Domov mládeže a školní jídelna 

Mariánské Lázně“ ve výši 576.000 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků 

Operačního programu Jan Amos Komenský 

 

- 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 

 

 
68. Projekt „OP JAK - Šablony I - Gymnázium Ostrov“ Gymnázia Ostrov, příspěvková organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 369/09/22 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „OP JAK - Šablony I - Gymnázium Ostrov“ Gymnázium 

Ostrov, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „OP JAK - Šablony I - Gymnázium Ostrov“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „OP JAK - Šablony I - Gymnázium Ostrov“  

ve výši 2.746.246 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků Operačního programu  

Jan Amos Komenský 

 

- 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 

 

 
69. Projekt „OP JAK - Šablony I - PPP Karlovy Vary“ Pedagogicko-psychologické poradny 

Karlovy Vary, příspěvková organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 370/09/22 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „OP JAK - Šablony I - PPP Karlovy Vary“  

Pedagogicko-psychologickou poradnu Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „OP JAK - Šablony I - PPP Karlovy Vary“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „OP JAK - Šablony I - PPP Karlovy Vary“  

ve výši 22.914.810 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků Operačního programu 

Jan Amos Komenský 

 

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu „OP JAK  

- Šablony I - PPP Karlovy Vary“ ve výši 761.600 Kč (3,32 % z celkových výdajů projektu) a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy, dle návrhu, za podmínky, že projektová žádost bude schválena 
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- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitelku příspěvkové organizace o přijatém 

usnesení 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

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

 

 
70. Projekt „Podpora výuky na Gymnáziu Aš III“ Gymnázia Aš, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 371/09/22 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Podpora výuky na Gymnáziu Aš III“ Gymnázium Aš, 

příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Podpora výuky na Gymnáziu Aš III“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Podpora výuky na Gymnáziu Aš III“ ve výši 1.295.300 Kč, 

kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků Operačního programu Jan Amos Komenský 

 

- 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 

 

 
71. Projekt „Šablony OP JAK pro SZŠ a VOŠ Cheb“ Střední zdravotnické školy a vyšší odborné 

školy Cheb, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 372/09/22 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Šablony OP JAK pro SZŠ a VOŠ Cheb“ Střední 

zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu Cheb, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Šablony OP JAK pro SZŠ a VOŠ Cheb“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Šablony OP JAK pro SZŠ a VOŠ Cheb“  

ve výši 1.680.389 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků Operačního programu  

Jan Amos Komenský 

 

- 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 
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72. Projekt „Šablony 4“ Gymnázia Cheb, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 373/09/22 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Šablony 4“ Gymnázium Cheb, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Šablony 4“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Šablony 4“ ve výši 2.525.355 Kč, kdy financování projektu je 

řešeno ze 100 % z prostředků Operačního programu Jan Amos Komenský 

 

- 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 

 
73. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta 

pedagogická 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 374/09/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Západočeské univerzitě v Plzni 

(IČO 49777513) ve výši 1.000.000 Kč na zabezpečení výuky nekvalifikovaných učitelů ve druhém 

ročníku studijního programu učitelství 1. stupně základní školy v Karlovarském kraji formou 

celoživotního vzdělávání realizovaného Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni  

na pracovišti v Chebu 

 

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

kraje Západočeské univerzitě v Plzni (IČO 49777513) ve výši 1.000.000 Kč na zabezpečení výuky 

nekvalifikovaných učitelů ve druhém ročníku studijního programu učitelství 1. stupně základní školy  

v Karlovarském kraji formou celoživotního vzdělávání realizovaného Fakultou pedagogickou 

Západočeské univerzity v Plzni na pracovišti v Chebu, dle návrhu č. 3 

 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Západočeské univerzitě v Plzni 

(IČO 49777513) ve výši 685.897 Kč na zabezpečení výuky nekvalifikovaných učitelů v prvním a druhém 

ročníku studijního programu učitelství 1. stupně základní školy v Karlovarském kraji v kombinované 

formě studia realizovaného Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni na pracovišti v Chebu 

 

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

kraje Západočeské univerzitě v Plzni (IČO 49777513) ve výši 685.897 Kč na zabezpečení výuky 

nekvalifikovaných učitelů v prvním a druhém ročníku studijního programu učitelství 1. stupně základní 

školy v Karlovarském kraji v kombinované formě studia realizovaného Fakultou pedagogickou 

Západočeské univerzity v Plzni na pracovišti v Chebu, dle návrhu č. 4 

 

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

a mládeže, tělovýchovy a sportu, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuální dotace 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnit individuální dotace na internetových stránkách 

Karlovarského kraje a realizovat veškeré další úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b64_72.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b64_72.pdf
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Termín kontroly: 12.12.2022 
 

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

 

Hlasování 

 
74. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta 

ekonomická 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 375/09/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Západočeské univerzitě v Plzni 

(IČO 49777513) na akademický rok 2022/2023 ve výši 2.500.000 Kč, na úhradu provozních nákladů  

a vzdělávacích aktivit chebského pracoviště Fakulty ekonomické v Chebu a realizaci propagačních aktivit 

spojených s třetí rolí fakulty 

 

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

Západočeské univerzitě v Plzni (IČO 49777513) na akademický rok 2022/2023 ve výši 2.500.000 Kč,  

na úhradu provozních nákladů a vzdělávacích aktivit chebského pracoviště Fakulty ekonomické v Chebu  

a realizaci propagačních aktivit spojených s třetí rolí fakulty, dle návrhu č. 2 

 

- 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 odboru školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnit informaci o schválené individuální dotaci  

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

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

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

 

Hlasování 

 
75. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu  

- VK Karlovarsko 2014 s.r.o. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 376/09/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v celkové výši 250.000 Kč 

subjektu VK Karlovarsko 2014 s.r.o. (IČO 2950634), na "Podporu účasti VK Karlovarsko v Lize mistrů 

(CEV Champions League) 2022/2023" 

 

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

kraje v celkové výši 250.000 Kč se subjektem VK Karlovarsko 2014 s.r.o. (IČO 2950634), na "Podporu 

účasti VK Karlovarsko v Lize mistrů (CEV Champions League) 2022/2023"dle vzoru v návrhu č. 2 

 

- 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 odboru školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnit informaci o schválené individuální dotaci  

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

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b73.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b73.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b74.pdf


Usnesení z 21. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 12.09.2022 č. j. KK/2197/VZ/22 

12.09.2022  Strana 42 (celkem 59) 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

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

 

Hlasování 
 

76. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - KRI o.p.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 377/09/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu KRI o.p.s.  

(IČO 27961311), ve výši 1.449.000 Kč na realizaci specializovaného vzdělávacího programu  

pro ukrajinské děti ve věku 15 až 18 let 

 

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

kraje v celkové výši 1.449.000 Kč se subjektem KRI o.p.s. (IČO 27961311), na realizaci specializovaného 

vzdělávacího programu pro ukrajinské děti ve věku 15 až 18 let, dle návrhu č. 2 

 

- 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 odboru školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnit informaci o schválené individuální dotaci  

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

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

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

 

Hlasování 

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

od 1. ledna 2022 do 31. července 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 378/09/22 
 

- 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. července 2022 

 

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

 

Hlasování 

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

k 31. červenci 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 379/09/22 
 

- bere na vědomí rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2022 

– stav k 31. červenci 2022 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b75.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b76.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b77.pdf
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Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

Hlasování 

 
79. Vyhlášení Stipendijního (dotačního) programu Karlovarského kraje pro studenty lékařských 

fakult v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 380/09/22 
 

- schvaluje program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje Stipendijní (dotační) program 

Karlovarského kraje pro studenty lékařských fakult v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství  

dle návrhu 

 

- vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje Stipendijní (dotační) program 

Karlovarského kraje pro studenty lékařských fakult v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství 

 

- zmocňuje Radu Karlovarského kraje k případnému navýšení finančních prostředků pro Stipendijní 

(dotační) program Karlovarského kraje pro studenty lékařských fakult v oborech všeobecné lékařství  

a zubní lékařství v případě převisu požadovaných finančních prostředků ve způsobilých žádostech  

nad schválenou alokací dotačního programu 

 

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

 

Hlasování 

 
80. Změna zřizovací listiny Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 381/09/22 
 

- schvaluje s účinností od 1. října 2022 změnu zřizovací listiny Integrované střední školy Cheb, 

příspěvková organizace, spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele,  

který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření 

 

- vydává dodatek č. 30 ke zřizovací listině Integrované střední školy Cheb, 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: 12.12.2022 
 

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

 

Hlasování 

 
81. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu celoroční činnosti Západočeského divadla v Chebu, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 382/09/22 
 

- schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

ev. číslo KK02021/2022 dle návrhu 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b78.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b79.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b80.pdf
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- pověřuje Oľgu Halákovou, členku Rady Karlovarského kraje pro oblast kultury a památkové péče, 

podpisem dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

ev. číslo KK02021/2022 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

Hlasování 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 383/09/22 
 

- 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: 12.12.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

Hlasování 

 
83. Změna přílohy č. 1 ZŘIZOVACÍ LISTINY Krajské knihovny Karlovy Vary - převedení nově 

vybudovaného investičního majetku do správy příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy 

Vary 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 384/09/22 
 

- schvaluje dodatek č. 18 Zřizovací listiny Krajské knihovny Karlovy Vary, spočívající v převedení nově 

vybudovaného investičního majetku do správy příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy Vary 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

Hlasování 

 
84. Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

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

a movitých věcí v roce 2022 městu Bečov nad Teplou 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 385/09/22 
 

- schvaluje změnu účelu dotace z Programu na obnovu a využití kulturních památek, památkově 

hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2022 tak, že se původní účel projektu" Oprava opláštění 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b81.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b82.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b83.pdf
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objektu Základní umělecké školy J. Labitzkého" mění na "Bečov nad Teplou, Základní umělecká škola  

J. Labitzkého - odvodnění objektu", dle návrhu 

 

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

ev. č. KK01421/2022, dle návrhu 

 

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

podpisem dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. KK 02451/2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

Hlasování 

 
85. Žádost obce Pernink o posunutí termínu čerpání dotace poskytnuté z 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 386/09/22 
 

- schvaluje změnu termínu využití a předložení vyúčtování poskytnuté dotace z Programu na obnovu  

a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2022 obci Pernink  

na projekt "Pernink, kontribučenská sýpka - očistění venkovních zdí a spár, nové vyspárování zdiva, 

oprava reliéfu biskupa, zhotovení stříšky, úprava okolí sýpky" a to tak, že poskytnuté finanční prostředky 

je možno využít na daný účel do 30. 9. 2023 a termín předložení závěrečného vypořádání dotace se 

posunuje nejpozději do 15. 10. 2023 

 

- souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje ev. č. KK 01386/2022 dle návrhu 

 

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

podpisem dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. KK 01386/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

Hlasování 

 
86. Projekt "Program podpory malých prodejen na venkově ´Obchůdek 2021+´"- schválení 

projektu a závazného příslibu financování 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 387/09/22 
 

- schvaluje  

a) zařazení projektu "Program podpory malých prodejen na venkově ´Obchůdek 2021+´" do Akčního 

plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b84.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b85.pdf
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b) podání projektu "Program podpory malých prodejen na venkově ´Obchůdek 2021+´"do vyhlášené 

Výzvy II. Ministerstva průmyslu a obchodu "Program podpory malých prodejen na venkově  

´Obchůdek 2021+´" 

 

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

projektu "Program podpory malých prodejen na venkově ´Obchůdek 2021+´" ve výši max. 4 000 000 Kč, 

tzn. 100 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

- pověřuje Ing. Víta Hromádko, člena rady Karlovarského kraje pro oblast rozvoje venkova  

a zemědělství, podpisem všech relevantních dokumentů týkající se projektu "Program podpory malých 

prodejen na venkově ´Obchůdek 2021+´" 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

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

 

Hlasování 

 
87. Dotační program "Senior Expres" – návrh rozdělení dotací v roce 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 388/09/22 
 

- schvaluje návrh na rozdělení dotací v rámci dotačního programu "Senior Expres" v celkové  

výši 750.000 Kč dle přílohy č. 1 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 

 

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

a zemědělství, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

v rámci dotačního programu "Senior Expres" 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

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

 

Hlasování 

 
88. Program obnovy venkova 2022 - 2024 – II. kolo – návrh rozdělení dotací 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 389/09/22 
 

- schvaluje návrh na rozdělení dotací v rámci II. kola dotačního programu Program obnovy venkova 2022 

- 2024 v celkové výši 497.000 Kč dle přílohy č. 1 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace 

 

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

a zemědělství, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

v rámci II. kola dotačního programu "Program obnovy venkova 2022-2024" 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

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

 

Hlasování 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b86.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b87.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b88.pdf
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89. Program obnovy venkova 2022 – 2024 - žádost obce Velký Luh o prodloužení termínu vyčerpání 

poskytnutých finančních prostředků, termínu realizace a následného vyúčtování dotace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 390/09/22 
 

- schvaluje žádost obce Velký Luh o prodloužení termínu vyčerpání poskytnutých finančních prostředků, 

termínu realizace a následného vyúčtování dotace tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 a uzavření dodatku č. 1 

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ev. č. KK02539/2022  

dle přílohy č. 3 

 

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

a zemědělství, podpisem dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje ev. č. KK02539/2022, viz příloha č. 3 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

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

 

Hlasování 

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

– schválení závazného finančního příslibu fyzické realizace 2. etapy projektu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 391/09/22 
 

- schvaluje  

a) závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků z Fondu budoucnosti, případně z úvěru k zabezpečení 

předfinancování celkových výdajů projektu „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem 

"MATYÁŠ" v Nejdku“ – 2. etapa ve výši max. 240 000 000 Kč, tzn. 33,33 % dotace z Regionálního 

rozvojového fondu v max. výši 80 000 000 Kč a 66,67 % výdaje nad rámec poskytované dotace  

ve výši min. 160 000 000 Kč      

  

b) vlastní spolufinancování projektu „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem 

"MATYÁŠ" v Nejdku“ – 2. etapa ve výši min. 160 000 000 Kč, výdaje nad rámec poskytované dotace,  

z Fondu budoucnosti, případně z úvěru  

 

c) pověření hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Petra Kulhánka, podpisem žádosti o dotaci a dalších 

potřebných dokumentů spojených s podáním žádosti o dotaci projektu „Humanizace sociální služby 

Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku“ – 2. etapa podávané na základě výzvy  

číslo 31_22_003 Národního plánu obnovy – Rozvoj a modernizace materiálně technické základny 

sociálních služeb vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

Hlasování 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b89.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b90.pdf
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91. Informace o výsledku realizace projektu „Pořízení automobilů pro účely poskytování sociálních 

služeb v Karlovarském kraji“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 392/09/22 
 

- bere na vědomí Informace o výsledku realizace projektu „Pořízení automobilů pro účely poskytování 

sociálních služeb v Karlovarském kraji“ 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

Hlasování 

 
92. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - žádost spolku Denní centrum Žirafa, z.s., 

na "Týdenní stacionář" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 393/09/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje spolku Denní centrum  

Žirafa, z.s., se sídlem Gagarinova 506/20, 360 01 Karlovy Vary, IČO 26990075, na „Týdenní stacionář“, 

ve výši 200 000 Kč 

 

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

kraje spolku Denní centrum Žirafa, z.s., IČO 26990075, na „Týdenní stacionář“, ve výši 200 000 Kč  

dle návrhu 

 

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

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu 

 

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

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

Hlasování 

 
93. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - organizace Centrum pro zdravotně 

postižené Karlovarského kraje, o.p.s., na investiční podporu terénní sociální služby osobní asistence 

– nákup vozidla a flexi rampy  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 394/09/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci Centrum  

pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s., IČO 26594307, na investiční podporu terénní sociální 

služby osobní asistence - nákup vozidla a flexi rampy, ve výši 350 000 Kč 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b91.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b92.pdf


Usnesení z 21. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 12.09.2022 č. j. KK/2197/VZ/22 

12.09.2022  Strana 49 (celkem 59) 

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

kraje s organizací Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s., IČO 26594307,  

na investiční podporu terénní sociální služby osobní asistence - nákup vozidla a flexi rampy,  

ve výši 350 000 Kč dle návrhu 

 

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

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu 

 

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

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

Hlasování 

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

- navýšení neinvestiční dotace 1, dofinancování sociálních služeb 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 395/09/22 
 

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

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

ve znění pozdějších předpisů 

 

- bere na vědomí informaci, že byl vůči organizaci Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., vydán  

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

pozdějších předpisů, platební výměr na odvod a Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., se proti rozhodnutí 

správce daně odvolalo 

 

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

v roce 2022 v celkové výši 132.159.500 Kč, z toho navýšení neinvestiční dotace 1 ve výši 96.556.200 Kč 

(z toho pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje 32.630.300 Kč) a dofinancování sociálních služeb 

ve výši 35.603.300 Kč, dle přílohy č. 2, za podmínky poskytnutí navýšení účelově určené neinvestiční 

dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2022 ve výši 96.560.000 Kč Karlovarskému kraji 

na základě dodatku č. 1 k rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu  

na rok 2022 

 

- schvaluje uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2022 dle přílohy č. 2, za podmínky poskytnutí navýšení účelově 

určené neinvestiční dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2022 ve výši 96.560.000 Kč 

Karlovarskému kraji na základě dodatku č. 1 k rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV 

státního rozpočtu na rok 2022 

 

- pověřuje člena rady pro oblast sociálních věcí podpisem dodatků k veřejnoprávním smlouvám  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2022 

 

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

na internetových stránkách Karlovarského kraje 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 351/2022 - navýšení příjmů a výdajů Odboru sociálních věcí 

Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly příspěvky cizím subjektům zapojením vrácených 

prostředků v roce 2022 v celkové výši 5.857.676,03 Kč z neinvestičních dotací poskytnutých v r. 2021  

v rámci Dotačního programu na zajištění sociálních služeb; finanční prostředky jsou určeny  

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b93.pdf
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na dofinancování sociálních služeb v roce 2022 poskytovatelům sociálních služeb 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

Hlasování 

 
95. Dodatek č. 1 k Pravidlům pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb  

v Karlovarském kraji pro období 2021 - 2023 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 396/09/22 
 

- schvaluje dodatek č. 1 k Pravidlům pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb  

v Karlovarském kraji pro období 2021 - 2023 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

Hlasování 

 
96. Pravidla pro poskytování zápůjčky na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji  

v roce 2023 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 397/09/22 
 

- schvaluje Pravidla pro poskytování zápůjčky na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji 

v roce 2023 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

Hlasování 

 
97. Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2023 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 398/09/22 
 

- schvaluje Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2023 

 

- vyhlašuje Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2023 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

Hlasování 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b94.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b95.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b96.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b97.pdf
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98. Schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu projektu "Podpora vybraných 

služeb sociální prevence III" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 399/09/22 
 

- schvaluje  

a) vlastní spolufinancování projektu "Podpora vybraných služeb sociální prevence III" ve výši  

max. 20.437.100 Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu z Fondu budoucnosti, příp. z úvěru 

 

b) podání žádosti o dotaci na realizaci projektu "Podpora vybraných služeb sociální prevence III"  

do příslušné výzvy Operačního programu Zaměstnanost+ 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

Hlasování 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 400/09/22 
 

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

 

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

 

Hlasování 

 
100. Projekty „Nákup nízkoemisních autobusů pro I. - IV. oblast Karlovarského kraje“, registrační 

čísla projektů CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013402, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013400, 

CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013401, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013399 – informace k aktuálnímu 

stavu projektů 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 401/09/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

Hlasování 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 402/09/22 
 

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

zprávy 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b98.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b99.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b100.pdf
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- schvaluje poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Letišti Karlovy Vary s.r.o., 

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

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 373/2022 - zapojení financování z Fondu budoucnosti v celkové výši 

10.000.000 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského 

úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny k poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu 

mimo základní kapitál Letišti Karlovy Vary s.r.o. 

 

Termín kontroly: 31.10.2022 
 

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

 

Hlasování 

 
102. Navýšení kompenzace autobusovým dopravcům na zajištění dopravní obslužnosti 

Karlovarského kraje v důsledku vysokých cen pohonných hmot 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 403/09/22 
 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 380/2022 - zapojení financování z Fondu budoucnosti  

ve výši 21.423.214 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru dopravy a silničního hospodářství 

Karlovarského kraje na dofinancování autobusové dopravní obslužnosti v důsledku vysokých cen 

pohonných hmot 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

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

 

Hlasování 

 
103. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/198 Modernizace silnice Teplá - Horní 

Kramolín“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 404/09/22 
 

- schvaluje  

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

„II/198 Modernizace silnice Teplá - Horní Kramolín“ ve výši max. 145.000.000 Kč, tzn. 100 % celkových 

uznatelných nákladů projektu 

 

b) vlastní spolufinancování projektu „II/198 Modernizace silnice Teplá - Horní Kramolín“  

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 
 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b101.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b102.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b103.pdf
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104. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/198 Modernizace silnice Toužim  

- Prachomety“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 405/09/22 
 

- schvaluje  

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

„II/198 Modernizace silnice Toužim - Prachomety“ ve výši max. 70.000.000 Kč, tzn. 100 % celkových 

uznatelných nákladů projektu 

 

b) vlastní spolufinancování projektu „II/198 Modernizace silnice Toužim - Prachomety“  

ve výši max. 10.500.000 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 

 

Hlasování 

 
105. Schválení závazného finančního příslibu projektu „Modernizace mostu ev. č. 209-011a Nové 

Sedlo - Loket“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 406/09/22 
 

- schvaluje  

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

„Modernizace mostu ev. č. 209-011a Nové Sedlo - Loket“ ve výši max. 140.000.000 Kč,  

tzn. 100 % celkových uznatelných nákladů projektu 

 

b) vlastní spolufinancování projektu „Modernizace mostu ev. č. 209-011a Nové Sedlo - Loket“ ve výši 

max. 21.000.000 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 

 
106. Rozšíření způsobu oceňování věcných břemen – služebností, zřizovaných při ukládání 

inženýrských sítí do silničních pozemků silnic II. a III. třídy Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 407/09/22 
 

- ruší část usnesení č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014 ve znění: 

„- schvaluje jednorázovou sazbu za zřízení věcných břemen - služebností v souvislosti s ukládáním 

inženýrských sítí a obdobných zařízení třetích stran do silničních pozemků a silnic II. a III. třídy  

v Karlovarském kraji, v paušální výši 500,-- Kč (bez DPH) za každou pozemkovou parcelu, dotčenou 

věcným břemenem - služebností. U podnikatelských subjektů budou k této částce účtovány i náklady  

za administrativní vyřízení smlouvy ve výši 2.000,-- Kč (bez DPH).“ 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b104.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b105.pdf
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- schvaluje možnost ocenění věcných břemen - služebností, zřizovaných právnickými osobami,  

které se řídí zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších právních předpisů,  

podle znaleckého posudku za cenu zjištěnou podle zákona upravujícího oceňování majetku 

 

- schvaluje vzor smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, která bude uzavírána s budoucím 

oprávněným v případech využití znaleckého posudku pro ocenění věcného břemene - služebnosti 

 

- pověřuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, uzavíráním  

a podpisem smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

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

organizace 

 

Hlasování 

 
107. Informace o současném stavu plánované výstavby Střediska obchodu a služeb, Karlovy Vary  

– Hory I. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 408/09/22 
 

- bere na vědomí informace starostky obce Hory paní Lucie Hostašové přednesené osobně na jednání  

o současném stavu plánované výstavby Střediska obchodu a služeb, Karlovy Vary – Hory I. 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

Hlasování 

 
108. Projekt Karlovarské krajské nemocnice a.s.: „KKN - KYBERBEZPEČNOST“ financovaný  

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, 3. výzva 

„KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST“ - schválení přípravy, realizace a financování projektu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 409/09/22 
 

- schvaluje podání žádosti Karlovarské krajské nemocnice a.s., o dotaci na projekt „KKN  

- KYBERBEZPEČNOST“, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027,  

3. výzva „KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST“ 

 

- schvaluje financování projektu z vlastních zdrojů Karlovarské krajské nemocnice a.s., k zabezpečení 

předfinancování celkových výdajů projektu „KKN - KYBERBEZPEČNOST“ financovaného v rámci  

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, 3. výzva „KYBERNETICKÁ 

BEZPEČNOST“ ve výši max. 10.000.000 Kč vč. DPH, tzn. 100 % celkových uznatelných výdajů 

projektu, z toho 85 % podíl z EU a 15 % z vlastních zdrojů žadatele, tj. Karlovarské krajské  

nemocnice a.s. 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování realizace projektu „KKN - KYBERBEZPEČNOST“ Karlovarskou 

krajskou nemocnicí a.s., ve výši 15 % z celkových uznatelných výdajů realizace projektu 

 

- schvaluje pověřovací akt k projektu „KKN - KYBERBEZPEČNOST“ pro Karlovarskou krajskou 

nemocnici a.s. v souladu s Rozhodnutím 2012/21/EU k výkonu služby obecného hospodářského zájmu  

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b106.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b107.pdf
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Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: MUDr. Josef März, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

 

Hlasování 

 
109. Poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 410/09/22 
 

- schvaluje poskytnutí finančních prostředků z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb žadateli uvedenému 

v příloze 2 a veřejnoprávní smlouvu 

 

- pověřuje Mgr. Roberta Pisára, člena rady, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

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

na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb uvedené v příloze 4 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

Hlasování 

 
110. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy 

stávajících dopravních hřišť 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 411/09/22 
 

- schvaluje poskytnutí finančních prostředků z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť žadateli uvedenému 

v příloze 2 a veřejnoprávní smlouvu  

- pověřuje Ing. Jana Bureše, DBA, neuvolněného člena zastupitelstva, podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle vzoru uvedeného v příloze 3 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

Hlasování 

 
111. Dodatek pověřovacího aktu č. KK 01593/2021 pro společnost Nemocnice Sokolov s.r.o. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 412/09/22 
 

- schvaluje dodatek pověřovacího aktu č. KK 01593/2021 pro společnost Nemocnice Sokolov s.r.o.,  

dle návrhu 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Jitka Bureš Samáková, ředitelka Nemocnice Sokolov s.r.o. 

 

Hlasování 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b108.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b109.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b110.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b111.pdf
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112. Projekt Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace: 

„Elektronické odesílání dat zdravotnické dokumentace“ financovaný v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu 2021 – 2027, výzvy č. 8 s názvem „eGovernment - SC 1.1 

(MRR)“, prioritní osy 1 Zlepšení výkonu veřejné správy, specifického cíle 1.1 Využívání přínosů 

digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány - schválení přípravy, 

realizace a financování projektu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 413/09/22 
 

- schvaluje podání žádosti o dotaci organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace na projekt „Elektronické odesílání dat zdravotnické dokumentace“, v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, výzvy č. 8 s názvem „eGovernment  

- SC 1.1 (MRR)“ 

 

- schvaluje financování projektu z vlastních zdrojů organizace Zdravotnická záchranná služba 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu 

„Elektronické odesílání dat zdravotnické dokumentace“ v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu 2021 – 2027, výzvy č. 8 s názvem „eGovernment - SC 1.1 (MRR)“ ve výši 22 428 865 Kč  

vč. DPH, tzn. 100 % celkových uznatelných výdajů projektu, z toho 85 % podíl z EU a 15 % z vlastních 

zdrojů žadatele, tj. Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování realizace projektu „Elektronické odesílání dat zdravotnické 

dokumentace“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, výzvy č. 8  

s názvem „eGovernment - SC 1.1 (MRR)“ Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace ve výši 15 % z celkových uznatelných výdajů realizace projektu 

 

- schvaluje pověřovací akt k projektu „Elektronické odesílání dat zdravotnické dokumentace“  

pro organizaci Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace v souladu  

s Rozhodnutím 2012/21/EU k výkonu služby obecného hospodářského zájmu v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu 2021 – 2027 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 

příspěvková organizace 

 

Hlasování 

 
113. Informace k Operačnímu programu Spravedlivá transformace včetně strategických projektů 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 414/09/22 
 

- bere na vědomí informace k Operačnímu programu Spravedlivá transformace 

 

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

 

Hlasování 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b112.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b113.pdf
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114. Realizace akcí "Muzejní expozice v Císařských lázních v Karlových Varech" a „Vybavení 

interiéru Císařských lázní v Karlových Varech“ - schválení záměrů a schválení závazných 

finančních příslibů 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 415/09/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje realizaci akcí "Muzejní expozice v Císařských lázních v Karlových Varech" a „Vybavení 

interiéru Císařských lázní v Karlových Varech“ 

 

- schvaluje závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k financování projektu "Muzejní expozice  

v Císařských lázních v Karlových Varech" ve výši 69.258.367 Kč vč. DPH z Fondu budoucnosti,  

popř. z úvěru 

 

- schvaluje závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k financování projektu „Vybavení interiéru 

Císařských lázní v Karlových Varech“ ve výši 41.806.710 vč. DPH a realizaci akce, kterou dojde  

ke zhodnocení majetku Císařských lázní 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

Alexandr Chalupník, Císařské lázně, příspěvková organizace Karlovarského kraje 

 

Hlasování 

 
115. Projekty „Nákup nízkoemisních autobusů pro I. - IV. oblast Karlovarského kraje“, registrační 

čísla projektů CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013402, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013400, 

CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013401, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013399 - schválení úpravy 

finančního krytí 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 416/09/22 
 

- bere na vědomí informace o projektech „Nákup nízkoemisních  

autobusů pro I. - IV. oblast Karlovarského kraje“, registrační čísla  

projektů CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013402, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013400, 

CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013401, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013399, uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje navýšení finančního krytí projektů „Nákup nízkoemisních autobusů pro I. - IV. oblast 

Karlovarského kraje“ o 33.614.713,55 Kč včetně DPH na krytí veřejné zakázky „Nákup CNG autobusů 

pro Karlovarský kraj v r. 2022“ 

 

- schvaluje snížení finančního krytí projektů „Nákup nízkoemisních autobusů pro I. - IV. oblast 

Karlovarského kraje“ o 112.458.912,50 Kč včetně DPH na krytí full-service pro nakoupené autobusy, 

neboť ve veřejné zakázce „Nákup CNG autobusů pro Karlovarský kraj v r. 2022“, není full-service 

součástí plnění a veřejná zakázka "Nákup CNG autobusů pro Karlovarský kraj" je pravomocně zrušena. 

Finanční krytí mělo být provedeno ze schválených rozpočtů odboru dopravy a silničního hospodářství  

na roky 2023 – 2027 (nad rámec předpokládané výše výdajů na dopravní obslužnost – autobusy). 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b114.pdf
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Termín kontroly: únor 2023 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

Hlasování 

 
116. Informace o přípravě, podání žádosti, schválení závazného finančního příslibu a realizace 

projektu "Zvýšení kybernetické bezpečnosti Karlovarského kraje" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 417/09/22 
 

- bere na vědomí informace o projektu "Zvýšení kybernetické bezpečnosti Karlovarského kraje" 

 

- schvaluje  

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

na přípravu a realizaci projektu "Zvýšení kybernetické bezpečnosti Karlovarského kraje“ ve výši  

max. 33.357.785 Kč vč. DPH, z toho 31.590.921,22 Kč vč. DPH z Fondu budoucnosti případně z úvěru 

 

b) vlastní spolufinancování realizace projektu "Zvýšení kybernetické bezpečnosti Karlovarského kraje"  

v celkové výši max. 5.003.667,75 Kč vč. DPH, tzn. 15 % celkových uznatelných výdajů realizace projektu 

 

Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Jiří Heliks, vedoucí odboru informatiky 

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

Hlasování 

 
117. Situace na trhu s energiemi ve vazbě na problematiku, jak mají Karlovarský kraj a organizace, 

u kterých je zřizovatelem, zajištěny a nasmlouvány dodávky energií pro současné a budoucí období 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 418/09/22 
 

- bere na vědomí informaci ke kritické situaci v tradičních průmyslových odvětvích Karlovarského kraje 

vyplývající z vývoje cen elektrické energie a zemního plynu na současném trhu 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

Hlasování 

 
118. Program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi  

v souvislosti s eReceptem - schválení poskytnutí dotace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 419/09/22 
 

- souhlasí a schvaluje poskytnutí finančních prostředků z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu vybavení ordinace praktického lékaře informačními technologiemi  

v souvislosti s eReceptem žadateli uvedenému v příloze 1 

 

- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy 2 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b115.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b116.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b116.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b117.pdf
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Termín kontroly: 12.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

Hlasování 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Kulhánek v. r. Ing. Karel Jakobec v. r. 

hejtman   náměstek hejtmana 

Karlovarského kraje 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast21/hl_21_09_b118.pdf

