
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 22. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo  

dne 31.10.2022 v době od 9:00 do 16:54 hod. 

v zastupitelském sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 
 

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

Omluveni:             ……………………………...   Bc. Čekan, Mgr. Mračková Vildumetzová 

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

vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu 

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

 

 

         

usnesení č.  

 

 
A. Volba návrhové komise  

B. Volba ověřovatelů zápisu  

C. Schválení programu jednání  

   

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

kraji ve vztahu k válečnému stavu na Ukrajině 

ZK 420/10/22 

2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 31.10.2022 ZK 421/10/22 

3. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje ZK 422/10/22 

4. Zpráva Finančního výboru ZK 423/10/22 

5. Zpráva Kontrolního výboru ZK 424/10/22 

6. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZK 425/10/22 

7. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj ZK 426/10/22 

8. Zpráva Výboru majetkového ZK 427/10/22 

9. Zpráva Výboru pro zdravotnictví ZK 428/10/22 

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

spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, 

příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí a.s., předložených Radě Karlovarského kraje v období od 6. 6. 2022  

do 3. 10. 2022 

ZK 429/10/22 

11. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2022 ZK 430/10/22 

12. Schválení a vyhlášení dotačních programů financovaných z rozpočtu Karlovarského 

kraje pro rok 2023, 2. část - priorita 2 

ZK 431/10/22 
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13. Projekt: "Nemocnice Sokolov Pavilon "D"/2. NP - ONP A" financovaný v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu 2021+ - schválení přípravy  

a realizace projektu, schválení závazného finančního příslibu 

ZK 432/10/22 

14. Žádost o výjimku z Podmínek pro poskytování náborových příspěvků platných  

od 16. 5. 2022 

ZK 433/10/22 

15. Náborové příspěvky v oblasti zdravotnictví - aktualizace podmínek k poskytování 

příspěvku 

ZK 434/10/22 

16. Aktualizace podmínek k poskytování motivačních příspěvků Karlovarského kraje 

pro specializační vzdělávání lékařů v Karlovarském kraji – nové podmínky  

pro praktické a zubní lékaře 

ZK 435/10/22 

17. Smlouva o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního 

vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické 

lékařství - PV-AMBULANCE s.r.o. 

ZK 436/10/22 

18. Smlouva o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního 

vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické 

lékařství - Ambulance Penta s.r.o. 

ZK 437/10/22 

19. Žádost o individuální dotaci Karlovarské krajské nemocnice a.s., na nákup 

izolátorového boxu   

ZK 438/10/22 

20. Schválení a vyhlášení dotačního programu financovaného z rozpočtu Karlovarského 

kraje na pořízení a obnovu zdravotnické techniky a přístrojového vybavení nutného 

k zajištění specializované ambulantní péče na území Karlovarského kraje 

ZK 439/10/22 

21. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu prevence 

proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň na rok 2022 

ZK 440/10/22 

22. Žádosti o změnu charakteru poskytnuté dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

z Programu na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň 

ZK 441/10/22 

23. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast cestovního ruchu ZK 442/10/22 

24. Revokace části usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 330/09/22  

ze dne 12.09.2022 

ZK 443/10/22 

25. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví České republiky, s právem 

hospodaření s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 314/11 v k.ú. Nové Domy 

ZK 444/10/22 

26. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví České republiky, s právem 

hospodaření s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizace, do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 981/4 v k.ú. Studenec u Oloví 

ZK 445/10/22 

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

Karlovarského kraje – část pozemku p. č. 878/1 v k.ú. Sokolov 

ZK 446/10/22 

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

města Aš - části pozemku p.p.č. 1399 v k.ú. Vernéřov u Aše 

ZK 447/10/22 

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

Štědrá - pozemky p.p.č. 736/8 a p.p.č. 736/9 v k.ú. Štědrá 

ZK 448/10/22 

30. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Hranice u Aše z majetku Karlovarského kraje  

do majetku města Hranice a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Hranice u Aše  

z majetku města Hranice do majetku Karlovarského kraje  

ZK 449/10/22 

31. Majetkoprávní vypořádání části pozemku p.č. 77/6 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 450/10/22 

32. Smlouva o budoucí kupní smlouvě - úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví 

fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 920/3  

v k.ú. Veselov 

ZK 451/10/22 

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

Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 641 a p.p.č. 642 v k.ú. Valy  

u Mariánských Lázní 

ZK 452/10/22 

34. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti SOKOLOVSKÁ 

ELEKTRO FIRMA, spol. s r.o., do vlastnictví Karlovarského kraje  

– pozemky p.č. 352/14 a p.č. 358/2 v k.ú. Sokolov 

ZK 453/10/22 
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35. Zrušení předkupního práva zřízeného k pozemkům v k.ú. Aš ve prospěch 

oprávněného společnosti Development West a.s. Schválení zřízení předkupního 

práva k pozemkům v k.ú. Aš ve prospěch společnosti ROLAM s.r.o. 

staženo 

36. Projekt CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy  

v česko-saském regionu - informace o výsledku realizace projektu 

ZK 454/10/22 

37. Projekt Smart Akcelerátor 3 – schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

návratné finanční výpomoci 

ZK 455/10/22 

38. Projekt „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START  

v Karlovarském kraji III.“ pro období leden – prosinec 2023 - schválení přípravy, 

realizace projektu a závazného finančního příslibu projektu 

ZK 456/10/22 

39. Program ,,Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji  

v roce 2022“ - žádost obce Kolová o změnu charakteru poskytnuté dotace 

ZK 457/10/22 

40. Program ,,Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji  

v roce 2022“ - žádost obce Stráž nad Ohří o změnu závazných parametrů  

poskytnuté dotace 

ZK 458/10/22 

41. Program ,,Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji  

v roce 2022“ - žádost obce Vojkovice o změnu závazných parametrů  

poskytnuté dotace 

ZK 459/10/22 

42. Žádost obce Velký Luh o poskytnutí individuální dotace na akci „Společná stezka 

pro pěší a cyklisty Velký Luh – Plesná – přeložka kabelů CETIN – úhrada 

vícenákladů“ 

ZK 460/10/22 

43. Aktuální informace o zpracování technickoekonomické studie na vedení trasy 

silnice I/13 Ostrov – Klášterec nad Ohří, varianta 3–pruh/4–pruh 

ZK 461/10/22 

44. Informace o vývoji financování revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary  

včetně souvisejících akcí  

ZK 462/10/22 

45. Projekt „Komenský na SŠ logistické Dalovice“ Střední školy logistické Dalovice, 

příspěvková organizace 

ZK 463/10/22 

46. Projekt „OP JAK - Šablony I - Domov mládeže Karlovy Vary“ Domova mládeže  

a školní jídelny Karlovy Vary, příspěvková organizace 

ZK 464/10/22 

47. Projekt „Podpora kvality a úspěšnosti vzdělávání III“ Střední školy stravování  

a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace 

ZK 465/10/22 

48. Projekt „Podpora výuky SPŠ Ostrov 2023“ Střední průmyslové školy Ostrov, 

příspěvková organizace 

ZK 466/10/22 

49. Projekt „Rozvojové projekty střední školy - OP JAK“ Základní školy a střední školy 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

ZK 467/10/22 

50. Projekt „Šablony 23“ Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu  

a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary,  

příspěvková organizace 

ZK 468/10/22 

51. Projekt „Šablony 3“ Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, 

příspěvková organizace 

ZK 469/10/22 

52. Projekt „Šablony OP JAK GOAML“ Gymnázia a obchodní akademie  

Mariánské Lázně, příspěvková organizace 

ZK 470/10/22 

53. Projekt „Učíme tvořivě“ Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, 

příspěvková organizace  

ZK 471/10/22 

54. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Výluka, z.s. - projekt "Začni 

učit! v Karlovarském kraji" 

bez usnesení 

55. Změna zřizovací listiny Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace ZK 472/10/22 

56. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast památkové péče ZK 473/10/22 

57. Vesnice roku – schválení darovacích smluv ZK 474/10/22 

58. Petice ve věci žádosti o vybudování domova pro seniory v Toužimi –  informace ZK 475/10/22 

59. Vyhodnocení poskytování náborových příspěvků za období 2019-2022 staženo 

60. Dodatek č. 15 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory  

v Hranicích, příspěvková organizace    

ZK 476/10/22 

61. Zrušení pravidel pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem 

určených pro pracovníky v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Karlovarským 

krajem 

ZK 477/10/22 
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62. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny ZK 478/10/22 

 63. Projekt Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace: „Obnova výjezdových vozidel ZZS“ financovaný v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, specifický cíl 2.1 

podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnost vůči 

nim, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům, aktivita A. pořízení materiálně  

– technického vybavení a vytvoření hmotných podmínek pro ZS IZS, výzva č. 12 

Integrovaný záchranný systém – ZZS krajů – SC 2.1 (MRR), schválení přípravy, 

realizace a financování projektu 

ZK 479/10/22 

64. Projekt "Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové 

domácnosti" - navýšení alokace dotačního programu 

ZK 480/10/22 

65. Projekt „Modernizace a zajištění kvalitní praktické výuky na školním polesí 

Chlumská hora pro žáky Střední lesnické školy Žlutice, p.o.“ Střední lesnické školy 

Žlutice, příspěvková organizace  

ZK 481/10/22 

66. Projekt „Šablony JAK na PČG“ Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, 

příspěvková organizace 

ZK 482/10/22 

67. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací na úseku odboru dopravy a silničního 

hospodářství 

ZK 483/10/22 

68. Schválení závazného finančního příslibu a informace o přípravě projektu "Pořízení 

majetkového portálu Karlovarského kraje" 

ZK 484/10/22 

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

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

- Schválení žádostí 2022 

ZK 485/10/22 

70. Program pro poskytování dotací v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální 

prevence III 

ZK 486/10/22 

71. Strategie sociálního začleňování v Karlovarském kraji ZK 487/10/22 

72. Žádost organizace Diecézní charita Plzeň o poskytnutí individuální dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje - na „Středisko sociální rehabilitace Cheb“ 

ZK 488/10/22 

73. Informace k dosavadnímu průběhu jednání o rozvoji onkologické péče  

v Karlovarském kraji 

ZK 489/10/22 
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A. Volba návrhové komise 

 

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

 

- Markétu Monsportovou 

- Bc. Jana Picku 

- Lukáše Zykána 

 
Hlasování 

 
B. Volba ověřovatelů zápisu 

 

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

 

- Mgr. Jiřího Klsáka 

- Martina Hurajčíka 

 
Hlasování 

 

C. Schválení programu jednání 

 

Rozšíření programu o: 

 

bod č. 62) Zpráva Výboru pro národnostní menšiny 

bod č. 63) Projekt Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace: 

„Obnova výjezdových vozidel ZZS“ financovaný v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu 2021-2027, specifický cíl 2.1 podpora přizpůsobení se změně 

klimatu, prevence rizika katastrof a odolnost vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovým 

přístupům, aktivita A. pořízení materiálně – technického vybavení a vytvoření 

hmotných podmínek pro ZS IZS, výzva č. 12 Integrovaný záchranný systém – ZZS 

krajů – SC 2.1 (MRR), schválení přípravy, realizace a financování projektu 

bod č. 64) Projekt "Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové  

domácnosti" - navýšení alokace dotačního programu 

bod č. 65) Projekt „Modernizace a zajištění kvalitní praktické výuky na školním polesí Chlumská 

hora pro žáky Střední lesnické školy Žlutice, p.o.“ Střední lesnické školy Žlutice, 

příspěvková organizace 

bod č. 66) Projekt „Šablony JAK na PČG“ Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, 

příspěvková organizace 

bod č. 67) Žádosti o poskytnutí individuálních dotací na úseku odboru dopravy a silničního 

hospodářství 

bod č. 68) Schválení závazného finančního příslibu a informace o přípravě projektu "Pořízení 

majetkového portálu Karlovarského kraje" 

bod č. 69) Program na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů a praktických 

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

Schválení žádostí 2022 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_NK.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_VO.pdf
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bod č. 70) Program pro poskytování dotací v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální 

prevence III 

bod č. 71) Strategie sociálního začleňování v Karlovarském kraji 

bod č. 72) Žádost organizace Diecézní charita Plzeň o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje - na „Středisko sociální rehabilitace Cheb“ 

bod č. 73)  Informace k dosavadnímu průběhu jednání o rozvoji onkologické péče  

v Karlovarském kraji 

 

Staženo z programu: 

 

bod č. 35) Zrušení předkupního práva zřízeného k pozemkům v k.ú. Aš ve prospěch oprávněného 

společnosti Development West a.s. Schválení zřízení předkupního práva k pozemkům  

v k.ú. Aš ve prospěch společnosti ROLAM s.r.o. 

bod č. 59)  Vyhodnocení poskytování náborových příspěvků za období 2019-2022 

 

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 420/10/22 
 

- 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 31.10.2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 421/10/22 
 

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

k datu 31.10.2022 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

Hlasování 

 
3. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 422/10/22 
 

- bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady Karlovarského kraje 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_SCH.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b01.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b02.pdf
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Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 
Hlasování 

 
4. Zpráva Finančního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 423/10/22 

 

- bere na vědomí Usnesení z 15. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje  

konaného dne 19.10.2022 

 

Zodpovídá: Ing. Martin Kalina, předseda Finančního výboru 

 
Hlasování 

 
5. Zpráva Kontrolního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 424/10/22 
 

- bere na vědomí usnesení z 16. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje  

konaného dne 26.10.2022 

 

Zodpovídá: Martin Hurajčík, předseda Kontrolního výboru 

 
Hlasování 

 
6. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 425/10/22 
 

- bere na vědomí usnesení z 16. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost č. 115/10/22  

– 126/10/22 

 

- bere na vědomí usnesení ze 17. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost č. 127/10/22  

– 128/10/22 

 

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

 
Hlasování 

 
7. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 426/10/22 
 

- bere na vědomí usnesení z 19. jednání Výboru pro regionální rozvoj ze dne 3. 10. 2022 

 

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

 
Hlasování 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b03.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b04.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b05.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b06.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b07.pdf
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8. Zpráva Výboru majetkového 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 427/10/22 
 

- bere na vědomí usnesení z 11. jednání Výboru majetkového dne 26.09.2022 

 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 
Hlasování 

 
9. Zpráva Výboru pro zdravotnictví  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 428/10/22 

 

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

ze dne 19.10.2022 

 

Zodpovídá: Mgr. Petr Kubis, předseda Výboru pro zdravotnictví 

 
Hlasování 

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

z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi 

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

kraje v období od 6. 6. 2022 do 3. 10. 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 429/10/22 
 

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

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

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

v období od 6. 6. 2022 do 3. 10. 2022, dle přílohy 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
11. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 430/10/22 
 

- bere na vědomí Informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. 1 - 407/2022 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b08.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b09.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b10.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b11.pdf


Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 31.10.2022 č. j. KK/2412/VZ/22 

31.10.2022  Strana 9 (celkem 35) 

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

pro rok 2023, 2. část - priorita 2 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 431/10/22 

 

- ruší  

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

ruchu v Karlovarském kraji schválený usnesením zastupitelstva kraje číslo ZK 358/11/21,  

ze dne 1. 11. 2021 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vydávání 

neperiodických publikací schválený usnesením zastupitelstva kraje číslo ZK 358/11/21,  

ze dne 1. 11. 2021 

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

na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO schválený usnesením 

zastupitelstva kraje číslo ZK 15/01/22 ze dne 31. 1. 2022 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přípravy projektů 

opravy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů číslo ZK 15/01/22  

ze dne 31. 1. 2022 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivní činnosti seniorů 

schválený usnesením zastupitelstva kraje číslo ZK 55/02/22, ze dne 28. 2. 2022 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rodiny schválený 

usnesením zastupitelstva kraje číslo ZK 358/11/21 ze dne 1. 11. 2021 

 

- schvaluje  

 Program na podporu aktivit v cestovním ruchu 

 Program na podporu vydávání neperiodických publikací 

 Program na podporu památek zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního  

dědictví UNESCO 

 Program na podporu přípravy projektů opravy a využití kulturních památek a památkově 

hodnotných objektů 

 Program podpory malých prodejen na venkově "Obchůdek 2021+" 

 Program na podporu aktivní činnosti seniorů 

 Program na podporu rodiny dle návrhu 

 

- vyhlašuje  

 Program na podporu aktivit v cestovním ruchu 

 Program na podporu vydávání neperiodických publikací 

 Program na podporu památek zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního  

dědictví UNESCO 

 Program na podporu přípravy projektů opravy a využití kulturních památek a památkově 

hodnotných objektů 

 Program podpory malých prodejen na venkově "Obchůdek 2021+" 

 Program na podporu aktivní činnosti seniorů 

 Program na podporu rodiny 

 

- zmocňuje Radu Karlovarského kraje ke schválení dodatků k Programu podpory malých prodejen  

na venkově "Obchůdek 2021+" a vyhlášení případných dalších kol příjmu žádostí 

 

- schvaluje nevyhlašovat: 

 Program na podporu přípravy účastníků olympiády dětí a mládeže 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

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

Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje 
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Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

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

ruchu 

 
Hlasování 

 

13. Projekt: "Nemocnice Sokolov Pavilon "D"/2. NP - ONP A" financovaný v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu 2021+ - schválení přípravy a realizace projektu, schválení 

závazného finančního příslibu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 432/10/22 
 

- bere na vědomí informace o projektu Karlovarského kraje pod názvem "Nemocnice Sokolov  

Pavilon "D"/2. NP - ONP A" 

 

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

projektu "Nemocnice Sokolov Pavilon "D"/2. NP - ONP A" ve výši max. 27.193.172,71 Kč vč. DPH,  

tzn. 100 % předpokládaných celkových výdajů projektu 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování projektu "Nemocnice Sokolov Pavilon "D"/2. NP - ONP A"  

ve výši max. 3.371.054,47 Kč, tzn. 15 % celkových výdajů projektu 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádosti o dotaci pro projekt "Nemocnice Sokolov 

Pavilon "D"/2. NP - ONP A" podávaného do Integrovaného regionálního operačního programu 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 422/2022 - přesun finančních prostředků ve výši 16.000.000 Kč  

z kapitálových výdajů Odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitálových výdajů 

projektů EU Odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o finanční prostředky na výdaje 

projektu Karlovarského kraje Nemocnice Sokolov Pavilon "D"/2. NP - ONP A, připravovaného  

k financování v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. 

 

Termín kontroly: 11.09.2023 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 
Hlasování 

 
14. Žádost o výjimku z Podmínek pro poskytování náborových příspěvků platných od 16. 5. 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 433/10/22 
 

- bere na vědomí žádost Nemocnice Sokolov s.r.o., IČO 24747246, 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 xxxxxxxxx 

 

- schvaluje zamítnutí 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 xxxxxxxxx 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b12.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b13.pdf
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Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 
Hlasování 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 434/10/22 

 

- ruší Podmínky k poskytování náborových příspěvků schválených Zastupitelstvem Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 174/06/22 ze dne 16.05.2022 

 

- schvaluje nové Podmínky pro poskytování náborových příspěvků pro zaměstnance vybraných 

poskytovatelů zdravotních služeb dle návrhu 

 

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

 

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

o poskytování náborového příspěvku dle Zastupitelstvem Karlovarského kraje schválené vzorové smlouvy 

 

Termín kontroly: 30.01.2023 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 
Hlasování 

 
16. Aktualizace podmínek k poskytování motivačních příspěvků Karlovarského kraje  

pro specializační vzdělávání lékařů v Karlovarském kraji – nové podmínky pro praktické  

a zubní lékaře 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 435/10/22 
 

- schvaluje podmínky pro poskytování motivačních příspěvků Karlovarským krajem určených pro podporu 

specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické 

lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie dle návrhu 

 

- schvaluje podmínky pro poskytování motivačních příspěvků Karlovarským krajem určených pro podporu 

získávání praxe zubních lékařů po absolvování lékařské fakulty dle návrhu 

 

- schvaluje vzorovou smlouvu o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního vzdělávání 

k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství / praktické lékařství  

pro děti a dorost/pediatrie dle návrhu 

 

- schvaluje vzorovou smlouvu o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu získávání praxe zubních 

lékařů po absolvování lékařské fakulty dle návrhu 

 

- ukládá odboru zdravotnictví doplnit do podmínek povinnost pro tzv. účastníky vzdělávání a zubní lékaře, 

kteří v Karlovarském kraji absolvují praxi, povinnost minimálně 1x měsíčně účastnit se výkonu lékařské 

pohotovostní služby, kterou zajišťuje Karlovarský kraj, a to po tzv. povinnou dobu, kdy příjemce 

motivačního příspěvku musí v kraji provozovat ordinaci 

 

Termín kontroly: 27.02.2023 
 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b14.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b15.pdf
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Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 
Hlasování 

 
17. Smlouva o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního vzdělávání k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství - PV-AMBULANCE s.r.o. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 436/10/22 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního vzdělávání 

k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství mezi Karlovarským krajem, 

paní xxxxxxxxx a akreditovaným zařízením PV-AMBULANCE s.r.o., se sídlem Cheb, Nerudova 2397/3, 

PSČ 350 02, IČO 29112877, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 27.03.2023 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 
Hlasování 

 
18. Smlouva o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního vzdělávání k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství - Ambulance Penta s.r.o. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 437/10/22 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního vzdělávání 

k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství mezi Karlovarským krajem, 

paní xxxxxxxxx a akreditovaným zařízením Ambulance Penta s.r.o., se sídlem Praha 1,  

Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, IČO 24717304, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 27.03.2023 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 
Hlasování 

 
19. Žádost o individuální dotaci Karlovarské krajské nemocnice a.s., na nákup izolátorového boxu   

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 438/10/22 
 

- bere na vědomí předložení žádosti Karlovarské krajské nemocnice a.s., se sídlem Karlovy Vary, 

Bezručova 1190/19, PSČ 360 01, IČO 26365804, o poskytnutí individuální dotace ve výši 1.500.000 Kč  

na nákup izolátorového boxu 

 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Karlovarské krajské  

nemocnici a.s., se sídlem Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, PSČ 360 01, IČO 26365804, na nákup 

izolátorového boxu ve výši 1.185.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle návrhu 

 

Termín kontroly: 27.03.2023 
 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b16.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b17.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b18.pdf
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Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 
Hlasování 

 
20. Schválení a vyhlášení dotačního programu financovaného z rozpočtu Karlovarského kraje  

na pořízení a obnovu zdravotnické techniky a přístrojového vybavení nutného k zajištění 

specializované ambulantní péče na území Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 439/10/22 
 

- schvaluje Program na pořízení a obnovu zdravotnické techniky a přístrojového vybavení nutného  

k zajištění specializované ambulantní péče 

 

- vyhlašuje Program na pořízení a obnovu zdravotnické techniky a přístrojového vybavení nutného  

k zajištění specializované ambulantní péče 

 

- zmocňuje Radu Karlovarského kraje k případnému navýšení finančních prostředků pro Program  

na pořízení a obnovu zdravotnické techniky a přístrojového vybavení nutného k zajištění specializované 

ambulantní péče v případě převisu požadovaných finančních prostředků ve způsobilých žádostech  

nad schválenou alokací dotačního programu 

 

Termín kontroly: 24.04.2023 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 
Hlasování 

 
21. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu prevence proti suchu, 

zadržení vody v krajině a péče o zeleň na rok 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 440/10/22 
 

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

na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň na rok 2022  

ve výši 3 976 530,53 Kč dle přílohy č. 1 

 

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

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče  

o zeleň na rok 2022 dle přílohy č. 2 

 

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

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

proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň na rok 2022 ve výši 3 976 530,53 Kč  

dle přílohy č. 1 

 

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

z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině 

a péče o zeleň na rok 2022 ve výši 3 976 530,53 Kč dle přílohy č. 1 

 

Termín kontroly: 27.03.2023 
 

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

 
Hlasování 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b19.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b20.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b21.pdf
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22. Žádosti o změnu charakteru poskytnuté dotace z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu  

na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 441/10/22 
 

- schvaluje žádost obce Hájek o změnu charakteru poskytnuté dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

z Programu na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň v roce 2021 na projekt 

"Ošetření aleje stromů v Hájku" z investiční na neinvestiční 

 

- schvaluje žádost města Krásno o změnu charakteru poskytnuté dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

z Programu na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň v roce 2021  

na projekt "Výchovný řez ovocné aleje na rozhlednu" z investiční na neinvestiční 

 

- schvaluje návrh Dodatků č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje dle přílohy č. 3 a přílohy č. 4 

 

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

kraje dle přílohy č. 3 a přílohy č. 4 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, náměstka hejtmana, podpisem Dodatků č. 1 k veřejnoprávní smlouvě  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 3 a přílohy č. 4 

 

Termín kontroly: 27.02.2023 
 

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

 
Hlasování 

 
23. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast cestovního ruchu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 442/10/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1  

a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, v případě schválení poskytnutí individuálních 

dotací dle přílohy č. 1 

 

Termín kontroly: 30.01.2023 
 

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

ruchu 

 
Hlasování 

 
24. Revokace části usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 330/09/22 ze dne 12.09.2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 443/10/22 
 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b22.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b23.pdf
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- schvaluje revokaci části usnesení č. ZK 330/09/22 ze dne 12.09.2022 týkající se poskytování dotací  

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

v Karlovarském kraji - lázeňské vouchery v návrhu č. 1 a v příloze č. 1 usnesení, a to tak,  

že se na řádku č. 7 u žádosti č. 1 doplňuje sloupec „Navrhované prostředky – zastupitelstvo“  

částkou 689.000 Kč 

V návrhu č. 1 a v příloze č. 1 se na řádku č. 8 u žádosti č. 11 doplňuje sloupec „Navrhované prostředky 

zastupitelstvo“ částkou 331.000 Kč 

V návrhu č. 1 a v příloze č. 1 se na řádku č. 9 u žádosti č. 13 doplňuje sloupec „Navrhované prostředky 

zastupitelstvo“ částkou 324.000 Kč 

V návrhu č. 1 a v příloze č. 1 se na řádku č. 10 u žádosti č. 16 doplňuje sloupec „Navrhované prostředky 

zastupitelstvo“ částkou 137.000 Kč 

V návrhu č. 1 a v příloze č. 1 se na řádku č. 11 u žádosti č. 24 doplňuje sloupec „Navrhované prostředky 

zastupitelstvo“ částkou 0 Kč 

 

Termín kontroly: 30.01.2023 
 

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

ruchu 

 
Hlasování 

 
25. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření s majetkem 

státu pro Lesy České republiky, s.p., do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 314/11  

v k.ú. Nové Domy 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 444/10/22 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 314/11 o výměře 91 m2 v k.ú. Nové Domy a obci Oloví,  

a to formou smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí z vlastnictví České republiky a z práva 

hospodařit pro Lesy České republiky, s.p., mezi Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 

Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451 (jako převodce na straně jedné),  

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

organizace (jako nabyvatel na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví České 

republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., do vlastnictví 

Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

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

k uzavření předmětné smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí z vlastnictví České republiky  

a z práva hospodařit pro Lesy České republiky, s.p. 

 

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

předmětné smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí z vlastnictví České republiky a z práva 

hospodařit pro Lesy České republiky, s.p. 

 

Termín kontroly: 19.06.2023 
 

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/zast22/Hl_22_10_b24.pdf


Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 31.10.2022 č. j. KK/2412/VZ/22 

31.10.2022  Strana 16 (celkem 35) 

26. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření s majetkem 

státu pro Správu železnic, státní organizace, do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek  

p.p.č. 981/4 v k.ú. Studenec u Oloví 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 445/10/22 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 981/4 o výměře 1498 m2 v k.ú. Studenec u Oloví a obci Oloví, 

a to formou smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem mezi Správou 

železnic, státní organizace, se sídlem Praha1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO 70994234 

(jako převodce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic 

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

nemovitou věc z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Správu železnic, 

státní organizace, do vlastnictví Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

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

k uzavření předmětné smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem 

 

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

předmětné smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem 

 

Termín kontroly: 19.06.2023 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

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

– část pozemku p. č. 878/1 v k.ú. Sokolov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 446/10/22 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p. č. 878/1, která byla oddělena geometrickým  

plánem č. 3866-3832/2022 z původního pozemku p. č. 878/1 a označena jako pozemek p. č. 878/12 o výměře 

1240 m2 v k.ú. Sokolov, a to formou darovací smlouvy mezi městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, 

356 01 Sokolov, IČO 00259586 (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným 

Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace, se sídlem  

Jednoty 1620, 356 01 Sokolov, IČO 49766929 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou 

nemovitou věc z vlastnictví města Sokolov do vlastnictví Karlovarského kraje 

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

kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

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

k podpisu předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: 27.02.2023 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

a ekonomické Sokolov 
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28. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Aš - části 

pozemku p.p.č. 1399 v k.ú. Vernéřov u Aše 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 447/10/22 
 

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 1399, která byla oddělena geometrickým  

plánem č. 335-37/2022 z původního pozemku p.p.č. 1399 a označena jako pozemek p.p.č. 1424 o výměře 

41 m2, a části pozemku p.p.č. 1399, která byla oddělena geometrickým plánem č. 336-39/2022 z původního 

pozemku p.p.č. 1399 a označena jako pozemek p.p.č. 1425 o výměře 94 m2, v k.ú. Vernéřov u Aše a obci 

Aš konkrétnímu zájemci městu Aš, 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 Aš, se sídlem Kamenná 52, PSČ 352 01 Aš, IČO 00253901 (jako obdarovaný na straně 

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

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: 19.06.2023 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

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

- pozemky p.p.č. 736/8 a p.p.č. 736/9 v k.ú. Štědrá 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 448/10/22 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 736/8 o výměře 182 m2 a p.p.č. 736/9 o výměře 23 m2  

v k.ú. a obci Štědrá konkrétnímu zájemci obci Štědrá, 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 Štědrá, se sídlem Štědrá č.p. 43, PSČ 364 51 Štědrá, IČO 00255041 

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

do vlastnictví obce Štědrá, 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: 19.06.2023 
 

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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30. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Hranice u Aše z majetku Karlovarského kraje do majetku 

města Hranice a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Hranice u Aše z majetku města Hranice  

do majetku Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 449/10/22 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 3872/33 o výměře 59 m2, p.p.č. 3872/34 o výměře 1051 m2, 

p.p.č. 3872/35 o výměře 8 m2, p.p.č. 3872/36 o výměře 63 m2, p.p.č. 3872/37 o výměře 130 m2,  

p.p.č. 3872/38 o výměře 32 m2, p.p.č. 3872/39 o výměře 18 m2, p.p.č. 3872/40 o výměře 161 m2  

p.p.č. 3872/41 o výměře 15 m2, p.p.č. 3872/42 o výměře 567 m2, p.p.č. 3872/43 o výměře 347 m2,  

p.p.č. 3872/44 o výměře 132 m2, p.p.č. 3872/45 o výměře 4 m2, p.p.č. 3872/46 o výměře 63 m2,  

p.p.č. 3872/47 o výměře 177 m2, p.p.č. 3872/48 o výměře 111 m2, p.p.č. 3872/49 o výměře 20 m2,  

p.p.č. 3872/50 o výměře 1 m2, p.p.č. 3872/52 o výměře 7 m2, p.p.č. 3872/22 o výměře 5 m2, p.p.č. 3872/23 

o výměře 3 m2, p.p.č. 3872/24 o výměře 139 m2, p.p.č. 3872/26 o výměře 14 m2, p.p.č. 3872/27 o výměře 

11 m2, p.p.č. 3872/29 o výměře 17 m2, p.p.č. 3872/30 o výměře 2 m2, p.p.č. 3872/31 o výměře 10 m2,  

p.p.č. 3872/32 o výměře 10 m2, p.p.č. 3872/53 o výměře 26 m2, p.p.č. 3889/14 o výměře 4 m2  

a p.p.č. 3889/15 o výměře 9 m2 v k.ú. Hranice u Aše a obci Hranice konkrétnímu zájemci městu Hranice,  

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 Hranice, se sídlem  

U Pošty 182, PSČ 351 24 Hranice, IČO 00253961 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí 

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

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 1903/22 o výměře 6 m2, p.p.č. 3889/17 o výměře 1 m2  

a p.p.č. 3889/18 o výměře 1 m2 v k.ú. Hranice u Aše a obci Hranice formou darovací smlouvy mezi městem 

Hranice, se sídlem U Pošty 182, PSČ 351 24 Hranice, IČO 00253961 (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 

Hranice 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: 19.06.2023 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 
31. Majetkoprávní vypořádání části pozemku p.č. 77/6 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 450/10/22 
 

- schvaluje pronájem části pozemku p.č. 77/6 v k.ú. Všeborovice, obec Dalovice za účelem realizace záměru 

stavby "Cyklostezka Ohře - Dalovice - Všeborovice" na základě nájemní smlouvy, uzavřené mezi 

Karlovarským krajem, IČO 70891168, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, a panem xxxxxxxxx,  

trvale bytem: xxxxxxxxx, dle návrhu 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b25_30.pdf
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- schvaluje závazek budoucího majetkoprávního vypořádání části pozemku p.č. 77/6 v k.ú. Všeborovice, 

obec Dalovice, dotčeného záměrem stavby "Cyklostezka Ohře - Dalovice - Všeborovice" na základě 

smlouvy o smlouvě budoucí kupní, jejímž předmětem bude úplatné nabytí části pozemku p.č. 77/6 

dotčeného stavbou "Cyklostezka Ohře - Dalovice - Všeborovice", která bude následně oddělena 

geometrickým plánem dle skutečného provedení stavby, za kupní cenu dle znaleckého  

posudku č. 594/1/9/2022 ze dne 19.09.2022 ve výši 490,00 Kč/m2, uzavřené mezi Karlovarským krajem, 

IČO 70891168, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, a panem xxxxxxxxx, trvale bytem: xxxxxxxxx,  

a tím se zavázat k budoucímu úplatnému nabytí předmětné nemovité věci z vlastnictví pana xxxxxxxxx  

do vlastnictví Karlovarského kraje pro účely stavby "Cyklostezka Ohře - Dalovice  

- Všeborovice", dle návrhu 

 

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

a smlouvy o smlouvě budoucí kupní, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 27.03.2023 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
32. Smlouva o budoucí kupní smlouvě - úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby  

do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 920/3 v k.ú. Veselov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 451/10/22 
 

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

části pozemku p.p.č. 920/3 o výměře cca 178 m2 v k.ú. Veselov a obci Žlutice mezi xxxxxxxxx, trvale bytem 

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

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

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

posudkem č. 611-52/2022 ze dne 07.09.2022 ve výši 150 Kč/m2, a tím převést předmětnou nemovitou věc 

z vlastnictví xxxxxxxxx do vlastnictví Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

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

k uzavření předmětné smlouvy o budoucí kupní smlouvě 

 

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

k podpisu předmětné smlouvy o budoucí kupní smlouvě 

 

Termín kontroly: 19.06.2023 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 

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

– pozemky p.p.č. 641 a p.p.č. 642 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 452/10/22 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.p.č. 641 o výměře 32 m2 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní a obci 

Valy, a to formou kupní smlouvy mezi xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, oba bytem  

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

Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako kupující na straně 
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druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 598-40/2022  

ze dne 28.06.2022 ve výši 1.360 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc z podílového spoluvlastnictví 

xxxxxxxxx a xxxxxxxxx do vlastnictví Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.p.č. 642 o výměře 13 m2 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní a obci 

Valy, a to formou kupní smlouvy mezi xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, PSČ xxxxxxxxx (jako prodávající 

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

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

stanovena znaleckým posudkem č. 598-40/2022 ze dne 28.06.2022 ve výši 550 Kč, a tím převádí 

předmětnou nemovitou věc z vlastnictví xxxxxxxxx do vlastnictví Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

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

k uzavření předmětných kupních smluv 

 

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

předmětných kupních smluv 

 

Termín kontroly: 19.06.2023 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
34. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti SOKOLOVSKÁ ELEKTRO FIRMA, 

spol. s r.o., do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.č. 352/14 a p.č. 358/2 v k.ú. Sokolov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 453/10/22 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 352/14 o výměře 674 m2 a p.č. 358/2 o výměře 43 m2 v k.ú. a obci 

Sokolov, a to formou kupní smlouvy mezi společností SOKOLOVSKÁ ELEKTRO FIRMA, spol. s r.o.,  

se sídlem Rolnická 656, PSČ 356 01 Sokolov, IČO 49197703 (jako prodávající na straně jedné),  

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

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

posudkem č. 564-7/2022 ze dne 26.01.2022 ve výši 581.010 Kč, a tím převádí předmětné nemovité věci  

z vlastnictví společnosti SOKOLOVSKÁ ELEKTRO FIRMA, spol. s r.o., do vlastnictví  

Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

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

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

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

předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 19.06.2023 
 

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/zast22/Hl_22_10_b31_34.pdf
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35. Zrušení předkupního práva zřízeného k pozemkům v k.ú. Aš ve prospěch oprávněného společnosti 

Development West a.s. Schválení zřízení předkupního práva k pozemkům v k.ú. Aš ve prospěch 

společnosti ROLAM s.r.o. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání. 

 
Hlasování 

 
36. Projekt CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském 

regionu - informace o výsledku realizace projektu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 454/10/22 
 

- souhlasí a schvaluje informaci o výsledku realizace projektu „CLARA III: Rozvoj společné partnerské 

spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu“ 

 

Termín kontroly: 30.01.2023 
 

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

 
Hlasování 

 
37. Projekt Smart Akcelerátor 3 – schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 455/10/22 
 

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci Karlovarské agentuře rozvoje podnikání,  

příspěvkové organizaci, na předfinancování přípravy a realizace projektu „Smart Akcelerátor 3“  

ve výši 26 000 000 Kč včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 27.02.2023 
 

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

příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 
38. Projekt „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském 

kraji III.“ pro období leden – prosinec 2023 - schválení přípravy, realizace projektu a závazného 

finančního příslibu projektu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 456/10/22 
 

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

projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji III.“ 

ve výši max. 7.712.533,80 Kč, tzn. 100 % celkových uznatelných výdajů projektu. Projekt bude realizován 

v rámci Operačního programu Technická pomoc pro období od 01.01.2023 do 31.12.2023 

 

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

 
Hlasování 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b35.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b36.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b37.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b38.pdf
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39. Program ,,Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2022“ - žádost 

obce Kolová o změnu charakteru poskytnuté dotace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 457/10/22 
 

- schvaluje žádost obce Kolová o změnu charakteru poskytnuté dotace z neinvestiční na investiční,  

dle přílohy č. 1 a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje ev. č. KK02665/2022, dle návrhu v příloze č. 3 

 

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

a projektového řízení, podpisem dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje ev. č. KK02665/2022, dle návrhu v příloze č. 3 

 

Termín kontroly: 27.02.2023 
 

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

 
Hlasování 

 
40. Program ,,Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2022“ - žádost 

obce Stráž nad Ohří o změnu závazných parametrů poskytnuté dotace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 458/10/22 
 

- schvaluje žádost obce Stráž nad Ohří o změnu závazných parametrů akce dle přílohy č. 2 a uzavření 

dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

ev. č. KK02661/2022, dle návrhu v příloze č. 3 

 

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

a projektového řízení, podpisem dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje ev. č. KK02661/2022, dle návrhu v příloze č. 3 

 

Termín kontroly: 27.02.2023 
 

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

 
Hlasování 

 
41. Program ,,Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2022“ - žádost 

obce Vojkovice o změnu závazných parametrů poskytnuté dotace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 459/10/22 
 

- schvaluje žádost obce Vojkovice o změnu závazných parametrů akce dle přílohy č. 1 a uzavření dodatku 

č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ev. č. KK02672/2022  

dle návrhu v příloze č. 4 

 

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

a projektového řízení, podpisem dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje ev. č. KK02672/2022 dle návrhu v příloze č. 4 

 

Termín kontroly: 27.02.2023 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b39.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b40.pdf
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Zodpovídá: Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 
Hlasování 

 
42. Žádost obce Velký Luh o poskytnutí individuální dotace na akci „Společná stezka pro pěší  

a cyklisty Velký Luh – Plesná – přeložka kabelů CETIN – úhrada vícenákladů“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 460/10/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální investiční dotace obci Velký Luh z rozpočtu Karlovarského kraje  

na akci „Společná stezka pro pěší a cyklisty Velký Luh – Plesná – přeložka kabelů CETIN – úhrada 

vícenákladů“ v maximální výši 300.000 Kč dle přílohy č. 1 a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle návrhu 

v příloze č. 3 

 

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

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

Karlovarského kraje obci Velký Luh dle návrhu v příloze č. 3 

 

Termín kontroly: 27.02.2023 
 

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

 
Hlasování 

 
43. Aktuální informace o zpracování technickoekonomické studie na vedení trasy silnice I/13 Ostrov 

– Klášterec nad Ohří, varianta 3–pruh/4–pruh  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 461/10/22 
 

- bere na vědomí aktuální informace o zpracování technickoekonomické studie na vedení trasy silnice  

I/13 Ostrov – Klášterec nad Ohří, varianta 3–pruh/4–pruh 

 

- požaduje realizaci přeložky silnice I/13 pouze ve variantě 4-pruh, protože pouze v tomto provedení bude 

současná i budoucí dopravní zátěž vedena po komunikaci bez šířkových omezení. Kvalitní dopravní 

infrastruktura je zásadní podmínkou pro pozitivní rozvoj Karlovarského kraje. 

 

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

 
Hlasování 

 
44. Informace o vývoji financování revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary včetně  

souvisejících akcí  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 462/10/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě a příloze "Aktualizace financování Císařských 

lázní Karlovy Vary" 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 
Hlasování 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b41.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b42.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b43.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b44.pdf
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45. Projekt „Komenský na SŠ logistické Dalovice“ Střední školy logistické Dalovice,  

příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 463/10/22 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Komenský na SŠ logistické Dalovice“ Střední školu 

logistickou Dalovice, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Komenský na SŠ logistické Dalovice“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Komenský na SŠ logistické Dalovice“ ve výši 1.592.000 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: 27.02.2023 
 

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

 

 
46. Projekt „OP JAK - Šablony I - Domov mládeže Karlovy Vary“ Domova mládeže a školní jídelny 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 464/10/22 
 

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

Domov mládeže a školní jídelnu Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

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

 

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

ve výši 1.687.850 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: 27.02.2023 
 

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

 

 
47. Projekt „Podpora kvality a úspěšnosti vzdělávání III“ Střední školy stravování a služeb Karlovy 

Vary, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 465/10/22 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Podpora kvality a úspěšnosti vzdělávání III“ Střední školu 

stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Podpora kvality a úspěšnosti vzdělávání III“ 
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- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Podpora kvality a úspěšnosti vzdělávání III“ ve výši  

1.513.356 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: 27.02.2023 
 

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

 

 
48. Projekt „Podpora výuky SPŠ Ostrov 2023“ Střední průmyslové školy Ostrov,  

příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 466/10/22 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Podpora výuky SPŠ Ostrov 2023“ Střední průmyslovou školu 

Ostrov, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Podpora výuky SPŠ Ostrov 2023“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Podpora výuky SPŠ Ostrov 2023“ ve výši 3.134.010 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: 27.02.2023 
 

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

 

 
49. Projekt „Rozvojové projekty střední školy - OP JAK“ Základní školy a střední školy  

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 467/10/22 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Rozvojové projekty střední školy - OP JAK“ Základní školu 

a střední školu Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Rozvojové projekty střední školy - OP JAK“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Rozvojové projekty střední školy - OP JAK“ ve výši  

495.247 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: 27.02.2023 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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50. Projekt „Šablony 23“ Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy 

s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 468/10/22 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Šablony 23“ Obchodní akademii, vyšší odbornou školu 

cestovního ruchu a jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary,  

příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Šablony 23“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Šablony 23“ ve výši 1.973.450 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: 27.02.2023 
 

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

 

 
51. Projekt „Šablony 3“ Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov,  

příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 469/10/22 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Šablony 3“ Integrovanou střední školu technickou  

a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Šablony 3“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Šablony 3“ ve výši 3.088.292 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: 27.02.2023 
 

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

 

 
52. Projekt „Šablony OP JAK GOAML“ Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, 

příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 470/10/22 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Šablony OP JAK GOAML“ Gymnázium a obchodní akademii 

Mariánské Lázně, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Šablony OP JAK GOAML“ 
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- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Šablony OP JAK GOAML“ ve výši 1.968.618 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: 27.02.2023 
 

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

 

 
53. Projekt „Učíme tvořivě“ Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra,  

příspěvková organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 471/10/22 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Učíme tvořivě“ Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací 

centrum, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Učíme tvořivě“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Učíme tvořivě“ ve výši 2.901.064 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: 27.02.2023 
 

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

 

 
54. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Výluka, z.s. - projekt "Začni učit!  

v Karlovarském kraji" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

navržené usnesení nebylo přijato 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje spolku Výluka, z.s.  

(IČO 05219833) ve výši 594.757 Kč na mapování a přípravu projektu "Začni učit! v Karlovarském kraji" 

 

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

kraje spolku Výluka, z.s. (IČO 05219833) ve výši 594.757 Kč na mapování a přípravu projektu "Začni učit! 

v Karlovarském kraji" dle návrhu 

 

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

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

 

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

 

Termín kontroly: 30.01.2023 
 

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

 

Hlasování 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b54.pdf
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55. Změna zřizovací listiny Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 472/10/22 
 

- schvaluje s účinností od 1. listopadu 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. 31 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: 30.01.2023 
 

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

 
Hlasování 

 
56. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast památkové péče 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 473/10/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Lázně Kyselka, o.p.s., 

IČO 29164940 na projekt "Objekt lázeňské jídelny č.p. 75 - zajištění havarijního stavu, obnova střechy"  

ve výši 350 000 Kč 

 

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

se subjektem Lázně Kyselka, o.p.s., IČO 29164940 na projekt "Objekt lázeňské jídelny č.p. 75 - zajištění 

havarijního stavu, obnova střechy" ve výši 350 000 Kč dle návrhu 

 

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

podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje,  

dle návrhu 

 

Termín kontroly: 30.01.2023 
 

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

a cestovního ruchu 

 
Hlasování 

 
57. Vesnice roku – schválení darovacích smluv 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 474/10/22 
 

- bere na vědomí, výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku 2022 uvedené v příloze č. 1 

 

- schvaluje udělení finančních darů oceněným obcím dle návrhu v příloze č. 1 a uzavření darovacích smluv 

dle návrhu v příloze č. 2 a 3 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b55.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b56.pdf
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- pověřuje Ing. Víta Hromádko, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast rozvoje venkova a zemědělství, 

podpisem darovacích smluv pro obce oceněné v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2022  

dle návrhu v příloze č. 2 a 3 

 

Termín kontroly: 27.02.2023 
 

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

 
Hlasování 

 
58. Petice ve věci žádosti o vybudování domova pro seniory v Toužimi – informace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 475/10/22 
 

- bere na vědomí petici a odpověď na petici ve věci žádosti o vybudování domova pro seniory v Toužimi 

 

Termín kontroly: 27.02.2023 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 
Hlasování 

 
59. Vyhodnocení poskytování náborových příspěvků za období 2019-2022 

 
Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání. 

 

 
60. Dodatek č. 15 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory v Hranicích, 

příspěvková organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 476/10/22 
 

- schvaluje dodatek č. 15 ke zřizovací listině Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace,  

dle návrhu 

 

- vydává dodatek č. 15 ke zřizovací listině Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace,  

dle návrhu 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem dodatku č. 15 ke zřizovací listině Domova pro seniory 

v Hranicích, příspěvková organizace 

 

Termín kontroly: 27.02.2023 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Libor Syrovátka, ředitel Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b57.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b58.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b60.pdf
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61. Zrušení pravidel pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určených  

pro pracovníky v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 477/10/22 
 

- schvaluje zrušení "Pravidel pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určených  

pro pracovníky v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem" dle návrhu 

 

Termín kontroly: 27.02.2023 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

Mgr. Lenka Antolová, MPA., ředitelka Sociálních služeb v Kynšperku nad Ohří, 

příspěvková organizace 

JUDr. Bc. Zuzana Blažková, ředitelka Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ"  

v Nejdku, příspěvková organizace 

Ing. Libor Syrovátka, ředitel Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace 

Daniel Lindenberg, ředitel Domova "Pata", příspěvková organizace 

Mgr. Simona Hechtová, ředitelka Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, 

příspěvková organizace 

Mgr. Alena Samuelová, ředitelka Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu,  

příspěvková organizace 

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

v Sokolově, příspěvková organizace 

Ing. Pavel Novák, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, 

příspěvková organizace 

Marie Pařížská, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, 

příspěvková organizace 

Ing. Monika Šumová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ 

v Mnichově, příspěvková organizace 

Ing. Lenka Wohlrabová, ředitelka Domova pro seniory v Lázních Kynžvart,  

příspěvková organizace 

Bc. Alfréd Hlušek, ředitel Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 
62. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 478/10/22 
 

- bere na vědomí zprávu výboru ze dne 26.09.2022 

 

Zodpovídá: Markéta Monsportová, předsedkyně Výboru pro národnostní menšiny 

 
Hlasování 

 
63. Projekt Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace: „Obnova 

výjezdových vozidel ZZS“ financovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

2021-2027, specifický cíl 2.1 podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof  

a odolnost vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům, aktivita A. pořízení materiálně  

– technického vybavení a vytvoření hmotných podmínek pro ZS IZS, výzva č. 12 Integrovaný 

záchranný systém – ZZS krajů – SC 2.1 (MRR), schválení přípravy, realizace a financování projektu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 479/10/22 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b61.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b62.pdf
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- schvaluje podání žádosti o dotaci organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace, na projekt „Obnova výjezdových vozidel ZZS“, v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu 2021 – 2027, výzvy č. 12 Integrovaný záchranný systém – ZZS krajů  

- SC 2.1 (MRR) 

 

- schvaluje financování projektu z vlastních zdrojů organizace Zdravotnická záchranná služba 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, předfinancování celkových výdajů projektu „Obnova 

výjezdových vozidel ZZS“ financovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu  

2021-2027, specifický cíl 2.1 podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnost 

vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům, aktivita A. pořízení materiálně – technického 

vybavení a vytvoření hmotných podmínek pro ZS IZS, výzva č. č. 12 Integrovaný záchranný systém  

– ZZS krajů – SC 2.1 (MRR), ve výši max. 59 886 048,00 Kč vč. DPH, z toho 85 % podíl z EU a 15 %  

z vlastních zdrojů žadatele, tj. Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace, realizace projektu „Obnova výjezdových vozidel ZZS“ ve výši 8 982 907,16 Kč vč. DPH,  

tzn. 15 % celkových uznatelných výdajů realizace projektu 

 

- schvaluje pověřovací akt k projektu „Obnova výjezdových vozidel ZZS“ pro Zdravotnickou záchrannou 

službu Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, v souladu s Rozhodnutím 2012/21/EU k výkonu 

služby obecného hospodářského zájmu v rámci evropského investičního nástroje Integrovaného 

regionálního operačního programu 2021-2027 

 

Termín kontroly: 19.06.2023 
 

Zodpovídá: MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 

příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 
64. Projekt "Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové domácnosti" - navýšení 

alokace dotačního programu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 480/10/22 
 

- souhlasí s navýšením celkového předpokládaného objemu prostředků určených na dotační program  

v rámci projektu "Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové domácnosti"  

o částku ve výši 8.137.683,00 Kč 

 

- schvaluje dodatek č. 1 k dotačnímu programu v rámci projektu "Podpora výměny kotlů v Karlovarském 

kraji pro nízkopříjmové domácnosti" 

 

Termín kontroly: 30.01.2023 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 
Hlasování 

 
65. Projekt „Modernizace a zajištění kvalitní praktické výuky na školním polesí Chlumská hora  

pro žáky Střední lesnické školy Žlutice, p.o.“ Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 481/10/22 
 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b63.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b64.pdf
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- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Modernizace a zajištění kvalitní praktické výuky na školním 

polesí Chlumská hora pro žáky Střední lesnické školy Žlutice, p.o.“ Střední lesnickou školu Žlutice, 

příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Modernizace a zajištění kvalitní praktické výuky na školním 

polesí Chlumská hora pro žáky Střední lesnické školy Žlutice, p.o.“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Modernizace a zajištění kvalitní praktické výuky na školním 

polesí Chlumská hora pro žáky Střední lesnické školy Žlutice, p.o.“ ve výši 1.400.000 Kč včetně DPH,  

kdy financování projektu je řešeno z 41,3 % z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, operace  

8.6.1 – Technika a technologie pro lesní hospodářství 

 

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje Střední lesnické škole 

Žlutice, příspěvková organizace, na předfinancování realizace projektu "Modernizace a zajištění kvalitní 

praktické výuky na školním polesí Chlumská hora pro žáky Střední lesnické školy Žlutice, p.o."  

ve výši 578.000 Kč (41,3 % z celkových výdajů projektu) 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování 

realizace projektu ve výši 578.000 Kč, dle návrhu 

 

- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Střední lesnické škole Žlutice, příspěvková 

organizace, na spolufinancování realizace projektu "Modernizace a zajištění kvalitní praktické výuky  

na školním polesí Chlumská hora pro žáky Střední lesnické školy Žlutice, p.o." ve výši 822.000 Kč  

(58,7 % z celkových výdajů projektu) 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na spolufinancování realizace projektu  

ve výši 822.000 Kč, dle návrhu 

 

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

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

výpomoci 

 

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

 

Termín kontroly: 27.02.2023 
 

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

 
Hlasování 

 
66. Projekt „Šablony JAK na PČG“ Prvního českého gymnázia v Karlových Varech,  

příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 482/10/22 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Šablony JAK na PČG“ První české gymnázium  

v Karlových Varech, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Šablony JAK na PČG“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Šablony JAK na PČG“ ve výši 2.728.000 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 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b65.pdf
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Termín kontroly: 27.02.2023 
 

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

 
Hlasování 

 
67. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací na úseku odboru dopravy a silničního hospodářství 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 483/10/22 
 

- schvaluje neposkytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje všem subjektům  

dle přílohy č. 4 

 

- pověřuje odbor dopravy a silničního hospodářství oslovením obcí Karlovarského kraje,  

aby Karlovarskému kraji zaslaly podklady investičních potřeb do oprav a rekonstrukcí místních komunikací 

a na strojové a vozové nejlépe víceúčelové vybavení určené zejména pro zimní údržbu a dále, aby následně 

oslovilo ministerstva dopravy, financí a místního rozvoje s žádostí o mimořádnou alokaci finančních 

prostředků na tyto potřeby z evropských a národních dotačních programů pro Karlovarský kraj 

 

Termín kontroly: 30.01.2023 
 

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

 
Hlasování 

 
68. Schválení závazného finančního příslibu a informace o přípravě projektu "Pořízení majetkového 

portálu Karlovarského kraje" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 484/10/22 
 

- bere na vědomí informace o projektu "Pořízení majetkového portálu Karlovarského kraje" 

 

- schvaluje  

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

na přípravu a realizaci projektu "Pořízení majetkového portálu Karlovarského kraje" ve výši  

max. 9.800.000 Kč vč. DPH, z toho 8.500.000 Kč vč. DPH z Fondu budoucnosti případně z úvěru 

b) vlastní spolufinancování realizace projektu "Pořízení majetkového portálu Karlovarského kraje"  

v celkové výši max. 1.425.000 Kč vč. DPH, tzn. 15 % celkových uznatelných výdajů realizace projektu  

a výdajů nad rámec dotace ve výši 300.000 Kč 

 

Termín kontroly: 15.05.2023 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 
Hlasování 

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

pro děti a dorost/pediatrie, zubních lékařů a gynekologů v Karlovarském kraji - Schválení  

žádostí 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 485/10/22 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b45_53_66.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b67.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b68.pdf
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- schvaluje  

- poskytnutí finančních prostředků z Programu na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů 

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

dle návrhu uvedeného v příloze 2 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle vzoru uvedeného 

v příloze 3 

 

Termín kontroly: 27.03.2023 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 
Hlasování 

 

70. Program pro poskytování dotací v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence 

III 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 486/10/22 
 

- schvaluje Program pro poskytování dotací v rámci projektu Podpora vybraných služeb  

sociální prevence III 

 

- vyhlašuje Program pro poskytování dotací v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální  

prevence III 

 

Termín kontroly: 30.01.2023 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

Hlasování 

 

71. Strategie sociálního začleňování v Karlovarském kraji 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 487/10/22 
 

- schvaluje Strategii sociálního začleňování v Karlovarském kraji, která vznikla ve spolupráci mezi 

Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (odborem pro sociální začleňování) a Karlovarským krajem na základě 

podepsaného memoranda o spolupráci v rámci projektu realizovaného zmíněným ministerstvem 

prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost „Agentura pro sociální začleňování jako inovační 

aktér politiky sociálního začleňování“, reg. č. CZ. 03. 3.X/0.0/0.0/15_018/0006191 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 
Hlasování 

 
72. Žádost organizace Diecézní charita Plzeň o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje - na „Středisko sociální rehabilitace Cheb“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 488/10/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci Diecézní charita 

Plzeň, se sídlem Hlavanova 359/16, 326 00 Plzeň, IČO 49774034, na "Středisko sociální rehabilitace Cheb" 

ve výši 700 000 Kč 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b69.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b70.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b71.pdf
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- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace organizaci Karlovarského 

kraje Diecézní charita Plzeň, IČO 49774034, na "Středisko sociální rehabilitace Cheb" ve výši 700 000 Kč 

z rozpočtu Karlovarského kraje, 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 

 

Termín kontroly: 30.01.2023 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 
Hlasování 

 
73. Informace k dosavadnímu průběhu jednání o rozvoji onkologické péče v Karlovarském kraji 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 489/10/22 
 

- bere na vědomí informaci k dosavadnímu průběhu jednání o rozvoji onkologické péče  

v Karlovarském kraji 

 

- ukládá Radě kraje zpracovat návrh změny komplexní onkologické péče Karlovarského kraje tak,  

aby byl v souladu s Národním onkologickým plánem České republiky 2030 a českou onkologickou 

společností a předložit zastupitelstvu ke schválení 

 

Termín kontroly: 30.01.2023 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 
Hlasování 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Petr Kulhánek v. r. 

             hejtman  

 Karlovarského kraje 

 

        Mgr. Dalibor Blažek v. r. 

             náměstek hejtmana 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b72.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast22/Hl_22_10_b73.pdf

