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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 23. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo  

dne 14.11.2022 (mimo řádný termín) v době od 17:02 do 18:37 hodin 

v zastupitelském sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 
 

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

Omluveni:               ……………………………  prof. Dr. Ing. Plevný, p. Váňa 

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

vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu 

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

 

          usnesení č.  

 

 
A. Volba návrhové komise  

B. Volba ověřovatelů zápisu  

C. Schválení programu jednání  

   

1. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění, provozování, 

opravování a udržování zařízení distribuční soustavy na pozemku parc. č. 902, 

jehož součástí je budova č.p. 306, v k.ú. Karlovy Vary, mezi Karlovarským krajem 

a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou společností Stav - elektro s.r.o. 

ZK 490/11/22 

2. Schválení závazného finančního příslibu a informace o přípravě projektu 

"Karlovarský kraj podporuje sociální začleňování odborně a systémově" 

ZK 491/11/22 

3. Aktualizace plánu dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje ZK 492/11/22 

4. Úprava finančního krytí projektů „Nákup nízkoemisních autobusů pro I. - IV. 

oblast Karlovarského kraje“ 

ZK 493/11/22 
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A. Volba návrhové komise 

 

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

 

- Bc. Pavla Čekana 

- Markétu Monsportovou 

- Bc. Jana Picku 

 
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 

 

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

a doplněními: 

 

Rozšíření programu o: 

 
bod č. 4) Úprava finančního krytí projektů „Nákup nízkoemisních autobusů pro I. - IV. oblast 

Karlovarského kraje“ 

 
Hlasování 

 
1. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění, provozování, opravování a udržování 

zařízení distribuční soustavy na pozemku parc. č. 902, jehož součástí je budova č.p. 306,  

v k.ú. Karlovy Vary, mezi Karlovarským krajem a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou 

společností Stav - elektro s.r.o. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 490/11/22 
 

- schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění, provozování, opravování a udržování 

zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení VN a osazení dvou polí do stávajícího  

VN rozvaděče, včetně přístupu, v rámci stavby: "IV-12-0006852/1, K. Vary, Mariánskolázeňská 306/2, 

Karlovarský kraj, kVN", na pozemku parc. č. 902, jehož součástí je budova č.p. 306, v k.ú. Karlovy Vary, 

ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88,  

360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako stranou povinnou), a společností ČEZ Distribuce, a. s., 

zastoupenou na základě plné moci společností Stav - elektro s.r.o., se sídlem Vintířovská 1149, 357 35 

Chodov, IČO 26355639 (jako stranou oprávněnou), za jednorázovou úplatu ve výši 15.050 Kč + DPH 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění, provozování, 

opravování a udržování zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení VN a osazení dvou polí  

do stávajícího VN rozvaděče, včetně přístupu, v rámci stavby: "IV-12-0006852/1, K. Vary, 

Mariánskolázeňská 306/2, Karlovarský kraj, kVN", na pozemku parc. č. 902, jehož součástí je budova  

č.p. 306, v k.ú. Karlovy Vary, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., mezi Karlovarským krajem, 

se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako stranou povinnou), a společností 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast23/hl_23_11_NK.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast23/hl_23_11_VO.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast23/hl_23_11_SCH.pdf
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ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou na základě plné moci společností Stav - elektro s.r.o., se sídlem 

Vintířovská 1149, 357 35 Chodov, IČO 26355639 (jako stranou oprávněnou), za jednorázovou úplatu  

ve výši 15.050 Kč + DPH 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana, podpisem předmětné smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti č. IV-12-0006852/1 

 

Termín kontroly: 30.01.2023 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 
Hlasování 

 
2. Schválení závazného finančního příslibu a informace o přípravě projektu "Karlovarský kraj 

podporuje sociální začleňování odborně a systémově" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 491/11/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování projektu "Karlovarský kraj podporuje sociální začleňování odborně  

a systémově" ve výši max. 599.932,500 Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu z Fondu 

budoucnosti, příp. z úvěru 

 

Termín kontroly: 30.01.2023 
 

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

a krizového řízení 

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 
Hlasování 

 
3. Aktualizace plánu dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 492/11/22 
 

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

2016 – 2028 ve znění aktualizace z února roku 2018 a aktualizace z června 2022 – aktualizace listopad 

2022“ dle návrhu 

 

Termín kontroly: 30.01.2023 
 

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

Ing. Jan Mládek, Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast23/hl_23_11_b01.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast23/hl_23_11_b02.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast23/hl_23_11_b03.pdf
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4. Úprava finančního krytí projektů „Nákup nízkoemisních autobusů pro I. - IV. oblast 

Karlovarského kraje“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 493/11/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje úpravu finančního krytí spočívajícím v přesunu části způsobilých nákladů  

ve výši 68.736.000 Kč (podíl EU 85 % + státní rozpočet 5 %) do nezpůsobilých výdajů a s tím 

souvisejícím snížení vlastního spolufinancování způsobilých výdajů o 7.637.333,33 Kč (10 %), z důvodu 

možného dodání části autobusů po termínu, do kterého je možné nárokovat na pořízené autobusy dotaci  

v rámci realizovaných projektů 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 
Hlasování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Kulhánek v. r.  

          hejtman  

 Karlovarského kraje 

 

 

  

 

 Ing. arch. Vojtěch Franta v. r. 

   náměstek hejtmana 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2022/zast23/hl_23_11_b04.pdf

