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ÚVODNÍ SLOVO

HEJTMANA

Vážení čtenáři,
Karlovarský kraj Vám předkládá svou výroční zprávu za rok
2006. Tento dokument si klade za cíl zhodnotit uvedený rok
a složit veřejnosti účet za činnost Karlovarského kraje. Klíčovými
tématy byla doprava, zdravotnictví a příprava na plánovací
období Evropské unie 2007 - 2013.
Pokračovaly opravy souvislých úseků krajských silnic.
Po mnohaletém úsilí byla dokončena oprava a rozšíření silnice
z Karlových Varů do Kyselky tak, aby odpovídala provozu
nákladních automobilů. Na podzim se podařilo zprovoznit průtah
Karlovými Vary v polovičním profilu a byly zahájeny práce
na dalším úseku R6 Kamenný dvůr - Tisová směrem od Chebu.
Byly opraveny mostní objekty v Nejdku, Nové Roli a Kynšperku
nad Ohří. Mimořádnou investiční akcí byly také dvě etapy rekonstrukce mezinárodního Letiště Karlovy Vary - vyrovnání a zvýšení
únosnosti vzletové a přistávací dráhy a vybavení letiště novým světelným navigačním systémem.
Aby kraj zajistil patnáctiminutový dojezd rychlé záchranné služby na celém obydleném území, začal rekonstruovat stávající
a projektovat nová potřebná výjezdová stanoviště. V roce 2005 bylo otevřeno modernizované stanoviště v Mariánských Lázních,
v roce 2006 následovala zcela nová výjezdová stanoviště v Nejdku, v Aši a ve Žlutících.
Velké pozornosti se těší transformace krajských nemocnic. Z medicínského i ekonomického hlediska se ukázalo jako nezbytné opustit
model tří izolovaných zdravotnických zařízení a vybudovat jeden odborně i ekonomicky silnější regionální subjekt. Proto v červenci
2006 vznikla Karlovarská krajská nemocnice, a.s., zastřešující nemocnice v Karlových Varech, Sokolově a Chebu.
Rok 2006 se nesl v duchu příprav na plánovací období Evropské unie 2007 - 2013, které bude pravděpodobně obdobím
nejmasivnějšího přílivu finančních prostředků Evropských fondů do České republiky. Karlovarský kraj zřídil své Stálé zastoupení
v Bruselu a spolupracuje s ostatními regiony i s ministerstvem zahraničí na vzniku tzv. CzechPointu - „české bruselské adresy".
Na domácí půdě se příprava na právě začínající období projevila ve zřízení Agentury projektového a dotačního managementu, která
se připravuje na pomoc při tvorbě projektů, které se budou ucházet o evropskou podporu.
Karlovarský kraj zažil v minulém roce i několik mimořádných událostí. Z těch společenských se jednalo o dubnovou třídenní návštěvu
prezidenta České republiky, pana Václava Klause, návštěvy dalších ústavních činitelů či diplomatických představitelů cizích zemí.
Mezi ty méně příjemné patřila zimní sněhová kalamita, při jejímž zvládání byla požádána o pomoc a těžkou techniku Armáda České
republiky. S armádou, policií, záchrannou službou a hasiči jsme také spolupracovali v průběhu akce CzechTech, která i díky této
spolupráci proběhla bez vážných škod, ohrožení zdraví nebo životů.
Karlovarský kraj stejně jako v minulých letech i nadále dotoval rozvoj venkova, cestovního ruchu a lázeňství, obnovu památek,
podporoval také oblast sportu a kultury. Přispěl mimo jiné ke vzniku územního pracoviště Národního památkového ústavu v Lokti.
Chápeme kvalitní památkovou péči jako nezbytnou podmínku dalšího zkrášlování kraje, a v neposlední řadě také jako investici
do budoucího rozvoje cestovního ruchu a turistiky.
Kariovarský kraj si uvědomuje svou zodpovědnost za svůj další rozvoj. Proto v rámci svých rozpočtových možností hledá cesty,
jak co nejvíce investovat. Těmito investicemi vytváří obecnou infrastrukturu pro fungování regionu. Hlavním cílem je zvýšení kvality
života občanů kraje, vytváření podmínek pro podnikání a s ním související zaměstnanost, zajišťování kvalitní, včasné a dlouhodobě
udržitelné zdravotní péče, kvalitního školství a dalších nezbytných podmínek pro to, aby Karlovarský kraj byl dobrým místem pro život
nás, jeho občanů.
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Karlovarský kraj je nejzápadnějším územím České republiky a je
po Libereckém kraji druhým nejmenším krajem. Kraj se skládá
ze 3 okresů (Cheb, Karlovy Vary a Sokolov). Podle současného
administrativního členění je na území kraje celkem 132 obcí.
Sídlem kraje a zároveň největším městem kraje jsou Karlovy
Vary, ve kterých žije cca 51 000 obyvatel.
Více než polovinu celkové délky hranic tvoří hranice
se Spolkovou republikou Německo a to na západě s Bavorskem
a na severu se Saskem. Jižním sousedem je Plzeňský kraj
a na východě se rozkládá kraj Ústecký. Téměř celé území
kraje spadá do povodí Ohře, do jihovýchodní oblasti zasahuje
povodí Berounky a ze severních svahů Krušnohoří jsou vody
odváděny do saských přítoků Labe. Na sever od Ohře se táhnou
Smrčlny a Krušné hory, které tvoří přírodní hranici s Německem.
Jižně od Ohře, na bavorské hranici, leží Český les a směrem
do vnitrozemí Slavkovský les a Doupovské hory. Jih území
zaujímá Tepelská vrchovina.
Nejvyšším bodem kraje je Klínovec (1 244 m n. m.) v Krušných
horách, nejnižší místo (320 m n. m.) leží na hranicích kraje
v okrese Karlovy Vary. Ráz krajiny je převážně pahorkatinný.
Území je po stránce geologické, geomorfologické, hydrologické
a biologické velmi pestré. Největším zvláště chráněným územím
je Chráněná krajinná oblast Slavkovský les. Oblast je unikátním
krajinným celkem, velmi málo zalidněným, s množstvím
přírodně hodnotných lokalit (lesy, louky, rašeliniště, skalní
útvary, vývěry minerálních vod a plynů), zároveň je i starobylou
kulturní krajinou. Nejcennějšími lokalitami jsou soubor rašelinišť
u Kladské a hadcový hřbet u Pramenů. Vedle této oblasti
je vyhlášeno dalších 80 chráněných lokalit všech kategorií.
Nejcennějším územím i v mezinárodním měřítku je rašeliniště
a slatiniště s vývěry minerálních vod a plynů SOOS na Chebsku.
Dalšími významnými územími jsou horská rašeliniště v Krušných
horách, naleziště perlorodky říční na Ašsku a geologické lokality
po obvodu Doupovských hor.

PRŮMYSL A SLUŽBY
Struktura hospodářství regionu je velmi pestrá. V okresech
Karlovy Vary a Cheb je hlavní prioritou lázeňství a cestovní
ruch. Okres Sokolov se vyznačuje koncentrací těžby hnědého
uhlí, energetickou, chemickou a strojírenskou výrobou. V kraji
mají své nezanedbatelné postavení tradiční odvětví, jako
je výroba skla, porcelánu, lihovin (Becherovky), minerálních
vod, hudebních nástrojů a textilu. Vnitřní potenciál kraje,
přírodní a kulturní podmínky i historická tradice celé oblasti jsou
předpokladem budoucího úspěšného rozvoje celého regionu.

Chebské náměstí s historickým Špalíčkem

Národní přírodní rezervace SOOS na Chebsku

V Karlovarském kraji se nachází nejvýznamnější koncentrace
lázeňských míst v České republice. V karlovarském okrese
se nacházejí lázeňská místa Karlovy Vary a Jáchymov.
V chebském okrese pak Mariánské Lázně, Františkovy Lázně
a Lázně Kynžvart. I když hlavním cílem návštěvníků kraje jsou
lázeňská místa, existuje v území řada dalších atraktivních
cílů jako jsou významná historická jádra měst - Cheb, Loket,
Jáchymov, Ostrov, Horní Slavkov apod. Památkové zóny
jsou i v dalších městech a obcích. Návštěvníky jsou rovněž
vyhledávány jednotlivé kulturní, technické a přírodní památky
a zajímavosti.
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Velká škála a počet kulturních a sportovních zařízení
je v souvislosti s lázeňskou tradicí regionu velmi široká
stejně tak, jako množství pravidelně se opakujících kulturních
a společenských akcí. V Karlových Varech Mezinárodní filmový
festival, Dvořákův karlovarský podzim, Tourfilm, Mezinárodní
jazzový festival, Beethovenovy dny, Mezinárodní pěvecká soutěž
A. Dvořáka, Loketské kulturní léto, v Ostrově Dětský filmový
a televizní festival Oty Hofmana a v Mariánských Lázních
Mezinárodní Chopinův festival, ze sportu v Karlových Varech
Kanoe Mattoni, CANON CUP, Carlsbad Triatlon a mnoho
dalších.

Sídelní město:

Karlovy Vary

Okresy:

Cheb, Karlovy Vary, Sokolov

Rozloha:

3 315 km2

Počet obcí:

132 (z toho 31 měst)

Počet obyvatel:

304 274 (k 31.12.2005)

Hustota obyvatel na km2:

91,8

Nejnižší bod:

320 m n. m.
- na řece Ohři na hranici kraje

Nejvyšší bod:

1 244 m n. m. - Klínovec
Průměrná měsíční mzda: 17 006,- Kč [k 31.12.2006)
Míra nezaměstnanosti:

9,2% (k 31.12.2006)

Chebské dvorky - výstava na dvrocích po celém městě Chebu

V roce 2006 se Mezinárodního filmového festivalu zúčastnil také Robert Redford

V horských územích, zejména v Krušných horách a částečně
i v Slavkovském lese, jsou příznivé podmínky pro zimní sporty,
pro jejichž provozování jsou k dispozici sjezdovky, běžecké tratě
a další zařízení. Pro sportovně založené hosty jsou k dispozici
speciální zařízení pro golf a jezdecký sport. V posledních letech
se rozvíjí i síť cyklistických stezek.

Loketské kulturní léto - operní představení Nabucco
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HEJTMAN KARLOVARSKÉHO KRAJE
JUDr. Josef PAVEL
Narozen 1.10.1952 v Opavě. V roce 1957 se s rodiči přestěhoval do Karlových Varů. Vystudoval
právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
Po dobu deseti let pracoval pro Grandhotel Pupp Karlovy Vary, naposledy jako ředitel tohoto
světoznámého hotelu v letech 1994 -1996.
V roce 1993 se stal členem ODS a v roce 1996 se stal předsedou místní organizace této strany
v Karlových Varech. Na podzim téhož roku byl zvolen primátorem města Karlovy Vary.
Během druhého funkčního období primátora města, v roce 2000, byl zvolen hejtmanem
Karlovarského kraje. Do této funkce byl opětovně zvolen v roce 2004.

RADA KARLOVARSKÉHO KRAJE

Ing. Jan ZBORNIK
(ODS)

Ing. Jiří ČERVENKA
(ODS)

RNDr. Petr HORKÝ
(ČSSD)

Ing. Jiří BEHENSKY
(ČSSD)

1. náměstek hejtmana pro
oblast regionálního rozvoje,
oblast dopravy a silničního
hospodářství

náměstek hejtmana pro
oblast ekonomiky a oblast
informatiky

náměstek hejtmana pro
oblast legislativy, oblast
majetkoprávní,
fungování
regionální rady soudržnosti

náměstek hejtmana pro
oblast kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního
ruchu

Ing. Jiří MUTINSKY
(ODS)

Mgr. Ellen VOLAVKOVA
(ODS)

Ing. Luboš ORÁLEK
(ODS)

Ing. Kamil ŘEZNÍČEK
(ODS)

uvolněný člen zastupitelstva
pro oblast zdravotnictví

uvolněná členka zastupitel
stva pro oblast sociálních
věcí a oblast neziskových
organizací

uvolněný člen zastupitelstva
pro oblast životního prostředí,
oblast zemědělství a oblast
revitalizace krajiny

uvolněný člen zastupitelstva
pro oblast školství, oblast
mládeže a oblast tělovýchovy

ZASTUPITELÉ KARLOVARSKÉHO

KRAJE

Ing. Jiří BEHENSKÝ
(ČSSD)

PhDr. Kamila BEŠŤÁKOVÁ
(KSČM)

René BOLVARI
(ODS)

RSDr. Jaroslav BUSINSKÝ
(KSČM)

Václav ČERNÝ
(KSČM)

Ing. Jiří ČERVENKA
(ODS)

Ing. Stanislav DUŠEK
(KSČM)

Ing. Jaroslav FIALA
(ČSSD)

Zdeňka FIEDLEROVÁ
(ODS)

Ing. Radomil GOLD
(ODS)

Olga HALÁKOVÁ
(KDU-ČSL)

Ing. Václav HANZL
(ČSSD)

Radomil HAVRDA
(ODS)

Mgr. Jiří HOLAN
(KSČM)

RNDr. Petr HORKÝ
(ČSSD)

ZASTUPITELÉ KARLOVARSKÉHO

KRAJE

Ing. Jan HORNÍK
(ED)

Hana HOZMANOVÁ
(ČSSD)

Tomáš HYBNER
(ČSSD)

Libuše CHRÁSTOVÁ
(ODS)

Ing. Karel JAKOBEC
(ODS)

Ing. Václav JAKUBÍK
(KSČM)

MUDr. Petr MÁJ
(ODS)

Ing. Josef MALÝ
(KDU-ČSL)

Petr MARTÍNEK
(KSČM)

MUDr. Jiří MORÁVEK
(ED)

Josef MURČO
(KSČM)

Ing. Jiří MUTINSKÝ
(ODS)

Luděk NĚMEC
(ODS)

Ing. Luboš ORÁLEK
(ODS)

JUDr. Josef PAVEL
(ODS)

RNDr. Jaroslav RŮŽIČKA
(ED)
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ZASTUPITELÉ KARLOVARSKÉHO

KRAJE

Ing. Kamil ŘEZNÍČEK
(ODS)

Mgr. Luděk SEQUENS
(ODS)

Stanislav STRMEN
(KSČM)

Dagmar STNADOVÄ
(ODS)

Jana STRNADOVA
(KSČM)

MUDr. Jan SVOBODA
(ODS)

Mgr. Roman TICHY
(ODS)

Václav VESELÝ
(ČSSD)

Mgr. ELLEN VOLAVKOVA
(ODS)

RNDr. Tomáš VYLITA
(ODS)

Ing. Jan ZBORNIK
(ODS)

Ing. Ivan ŽIKEŠ
(ODS)

ROZDĚLENÍ MANDÁTŮ
KARLOVARSKÉHO

Ing. Václav ŽIVNÝ
(KSČM)
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V ZASTUPITELSTVU

KRAJE

KOMISE RADY KARLOVARSKÉHO KRAJE
KOMISE DOPRAVNÍ
Ing. Radomil GOLD (předseda)
Ing. Jaroslav BRADÁČ
Miloslav ČERMÁK
Josef MURČO
Ing. Petr NEDVĚD
Ing. Miroslav PETR
Ing. Oldřich PETRLÍK
Vft PROSEK
Blanka ZOUHAROVÁ

KOMISE PRO LIKVIDACI
NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU
Bohumil PETRÁCH (předseda)
RSDr. Jaroslav BUSINSKÝ
Bc. Alena MATĚCHOVÁ
Ing. arch. Miroslav MÍKA
Ing. Jiří MUTINSKÝ
Milan PARIHUZIČ
Ing. Marek POLEDNÍČEK
Alžběta SCHMIEDOVÁ
Mgr. Ellen VOLAVKOVÁ

KOMISE PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT
Robert LUKÁŠ (předseda)
Miroslav BOUDA
Ing. Jan BUDKA
Jiří DIETZ
Antonín LEBEDA
Ing. František NEČEKAL
Ing. Josef STRADIOT
Miloslav STRNAD
Mgr. Luděk SVOBODA

KOMISE PRO KULTURU, LÁZEŇSTVÍ
A CESTOVNÍ RUCH
RNDr. Tomáš VYLITA (předseda)
PhDr. Kamila BEŠŤÁKOVÁ
Petr HANZÍK
Hana CHLUPÁČKOVÁ
Jiří CHVAL
Ing. Oldřich KALENDA
Šárka NĚMEČKOVÁ
Jiří NOVÁK
Marian ODLEVÁK

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
O FINANCOVÁNÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU
Luděk NĚMEC (předseda)
Mgr. Jiří BROŽ
Bc. Jan BUREŠ
Ladislava DUBCOVÁ
Ing. Václav JAKUBÍK
Miloš KUBÍČEK
Ing. Jiří NOVÁK
RNDr. Pavel POC
Ing. Dalibor SUCHÝ

KOMISE PRO VNĚJŠÍ VZTAHY
Václav VESELÝ (předseda)
Lenka ČERMÁKOVÁ
Václav ČERNÝ
Mgr. Vladimír HARTMANN
Ing. Miloš HOLÍK
Ivan ILIEV
Tomáš LINDA
MUDr. Petr MÁJ
František STŮJ

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
RNDr. Pavel VANOUŠEK (předseda)
Ing. Miroslav FRANK
Bc. Martin FROUS
Libuše CHRÁSTOVÁ
Eva KAŠPAROVÁ
RNDr. Jan PEČEK
RNDr. Jaroslav RŮŽIČKA
Barbora VOJTOVA
RNDr. Pavel ŽLEBEK
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VÝBORY ZASTUPITELSTVA

KARLOVARSKÉHO KRAJE

FINANČNÍ VÝBOR

KONTROLNÍ VÝBOR

René BOLVARI (předseda)
Ing. Zdeněk BERKA
Viktor DAVID
Libuše CHRÁSTOVÁ
Ing. Josef MALÝ
Petr MARTÍNEK
Radek NOVÁK
RNDr. Tomáš ZUCKERMANN
Ing. Ivan ŽIKEŠ

RNDr. Jaroslav RŮŽIČKA (předseda)
Mgr. Jaroslav BOŘKA
Ing. Valentin CENOV
RNDr. Milan GEBOUSKÝ
František NEČEKAL
Jaroslav SMETKA
MUDr. Jan SVOBODA
Mgr. Roman TICHÝ
RNDr. Tomáš VYLITA

VÝBOR PRO HOSPODAŘENÍ
S MAJETKEM KARLOVARSKÉHO KRAJE

VÝBOR PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

Ing. Jaroslav FIALA CSc. (předseda)
Ing. Tibor DOBROVOLNÝ
Ing. Stanislav DUŠEK
Radomil HAVRDA
Ing. Vojtěch PLACHÝ
Ing. Jiří REZEK
Ing. Kamil ŘEZNÍČEK
Dagmar STRNADOVA
Václav VESELÝ

Ing. Jiří ČERVENKA (předseda)
Zdeňka BRAUNOVA
Jana JANDOVÁ
Ing. Vladimíra MELICHAROVÁ
Ing. Le Anh PHONG
Stanislav STRMEN
Ing. Peter SURŇÁK
Richard SULKO
Emil VORÁČ

VÝBOR PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

VÝBOR PRO VÝCHOVU, VZDĚLÁVÁNÍ
A ZAMĚSTNANOST

Mgr. Luděk SEQUENS (předseda)
Ing. David CERVAN Ph.D.
František DUB
Ing. Radomil GOLD
Ing. Martin KROUPA
Ing. Luboš ORÁLEK
Miroslav VOLF
Olga ZÁMOSTNÁ
Ing. Václav ŽIVNÝ

Ing. Karel JAKOBEC (předseda)
PaedDr. Karel ČERNÍK
Zdeňka FIEDLEROVÁ
RNDr. Mikuláš GANGUR Ph.D.
Olga HALÁKOVÁ
Mgr. Jiří HOLAN
Mgr. Václav JIŘÍK
Mgr. Jana PETŘÍKOVÁ
Jan SIVÁŇ

VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ
A SOCIÁLNÍ VĚCI
Ing. Václav HANZL (předseda)
Hana HOZMANOVÁ
MUDr. Miroslav CHLAPOVIČ
MUDr. Rudolf MACHÁČEK
MUDr. Petr MÁJ
MUDr. Jiří MORÁVEK
Luděk NĚMEC
Jana STRNADOVA
Ing. Jan ZBORNÍK
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INVESTICE,

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

JUDr. Josef PAVEL
hejtman

zodpovědný za oblast investic a krizového řízení
Datum narození:
Rodinný stav:
Bydliště:
Vzdělání:
Politická příslušnost:

1.10.1952
ženatý
Karlovy Vary
vysokoškolské
ODS

Kontakt:
e-mail:

+420/353 502 100
josef.pavel@kr-kariovarsky.cz

INVESTICE
ČINNOST ODBORU INVESTIC A GRANTOVÝCH SCHÉMAT
je realizována ve dvou základních oblastech:
• oblast investiční činnosti kraje a jeho organizací
• oblast administrace grantových schémat finanční pomoci EU
(jeden ze způsobů poskytnutí finančních prostředků)
ODDĚLENÍ PŘÍPRAVY INVESTIC A ODDĚLENÍ REALIZACE
INVESTIC se podílí na realizaci investičních akcí a velkých oprav
stavebního charakteru, které jsou realizovány Karlovarským
krajem a organizacemi kraje v oblasti dopravy, kultury, školství,
zdravotnictví a sociálních věcí.
V rámci kraje a příspěvkových organizací kraje proběhlo v roce
2006 za metodické podpory odboru investic a grantových
schémat cca 20 zadávacích řízení dle zákona o veřejných
zakázkách a 120 zadávacích řízení dle interních předpisů.
Na základě výsledků zadávacích řízení bylo realizováno 71
investičních akcí většího rozsahu, tzn. akcí, u kterých rozpočet
činil 0,5 mil. Kč a více.
Z HLEDISKA OBJEMU FINANČNÍHO PLNĚNÍ A VÝZNAM
NOSTI SE JEDNALO O REALIZACI TĚCHTO AKCÍ:
1. KARLOVARSKÝ KRAJ
Modernizace Letiště Karlovy Vary - 1 . etapa (112,758 mil. Kč)

Zpřístupnění a výstroj štoly č. 1 Jáchymov

2. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI ŠKOLSTVÍ
• SOU stravování a služeb Karlovy Vary
- Oprava a rekonstrukce pracoviště Luna (9,8 mil. Kč)
• Hotelová škola Mariánské Lázně
- Rekonstrukce topného systému (2,65 mil. Kč)
3. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI KULTURY
• Krajské muzeum Sokolov
- Zpřístupnění a výstroj štoly č. 1 Jáchymov (1,4 mil. Kč)
• Galerie umění Karlovy Vary
- Odkanalizování objektu - Letohrádek Ostrov (0,5 mil. Kč)
4. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE
• ÚSP pro mentálně postižené v Mariánské
- Stavební úpravy pavilonu (0,9 mil. Kč)
• Domov důchodců v Hranicích
- Rekonstrukce komunikace, stavba chodníků a parkovišť
(1,78 mil. Kč)
5. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ
• Výjezdové stanoviště Územní zdravotnické záchranné
služby KK v Nejdku (14,5 mil. Kč)
• Výjezdové stanoviště Územní zdravotnické záchranné
služby KK ve Žluticích (6,5 mil. Kč)

Modernizace Letiště Karlovy Vary -1. etapa
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SOU stravování a služeb Karlovy Vary - Oprava a rekonstrukce pracoviště Luna

ODDĚLENÍ GRANTOVÝCH SCHÉMAT v roce 2006
zrealizovalo 4 kola výzev pro předkládání akcí do grantových
schémat v rámci Společného regionálního operačního programu
a 3 kola výzev v rámci Operačního programu Rozvoj lidských
zdrojů u následujících opatření a podopatření:
Společný regionální operační program
• 1.1
Podpora podnikání ve vybraných regionech
(drobní podnikatelé)
• 1.1
Podpora podnikání ve vybraných regionech
(malí a střední podnikatelé)
• 3.2 Podpora sociální integrace v regionech
• 3.3
Rozvoj dalšího profesního vzdělávání
• 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb
cestovního ruchu - malí a střední podnikatelé
• 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb
cestovního ruchu - veřejné subjekty
• 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury
cestovního ruchu

Výjezdové stanoviště Územní zdravotnické záchranné služby KK ve Žlutících

Výjezdové stanoviště Územní zdravotnické záchranné služby KK v Nejdku

Finanční objem uzavřených smluv v těchto opatřeních činil
cca 177,773 mil. Kč u celkem 94 podpořených projektů.

KRIZOVÉ

ŘÍZENÍ

Činnost odboru krizového řízení byla v roce 2006 doplněna
o další aktivity spojené s projektem Evropské unie - CLARA@eu.
V tomto projektu byl kraj pověřen vedením oblasti „ochrana
před katastrofami". Cílem a smyslem byl rozvoj příhraniční
spolupráce v oblasti ochrany před katastrofami a ochrany
civilního obyvatelstva a vytvoření přeshraniční kompetenční sítě
institucí veřejné správy v regionech Chemnitz, Horní Franky
a Karlovy Vary.
Dále se odbor krizového řízení podílel na:
• rozdělování státní neinvestiční dotace a příspěvku kraje
těm obcím, které zřizují jednotky sboru dobrovolných
hasičů. Celkový příspěvek kraje činil 2 910 000,- Kč, státní
dotace činila 2 850 000,- Kč. Celkem tedy dotace činily
5 760 000,- Kč. Přehled obcí, kterým byla dotace a příspěvek
kraje poskytnut, včetně její výše jsou uvedeny na inter
netových stránkách kraje: www.kr-karlovarsky.cz.
• nastavení bezpečnostních systémů v objektu krajské
knihovny a jejich uvedení do trvalého provozu;

•
•
•

•

•

provedení kontroly výkonu přenesené působnosti ve smyslu
ustanovení § 93a - 93i zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů;
poskytování odborné a metodické pomoci k problematice
dopracování vybraných úkolů Krizového plánu Karlovarského
kraje určenou obcí;
organizaci součinnosti s vybranými subjekty regionálního
významu. Úsilí bylo zaměřeno zejména na součinnost
s ČEZ Distribuce a.s. k odstranění nedostatků v zabezpečení
elektrickou energií, vzniklých v souvislosti s extrémními
klimatickými jevy, na součinnost s Krajskou hygienickou
stanicí Karlovy Vary při zpracování pandemického plánu
kraje a na odstraňování nedostatků zjišťovaných v oblasti
krizové komunikace.
přípravě starostů a tajemníků obcí kraje a organizaci
přípravy pracovníků obcí kraje odpovědných za problematiku
krizového řízení s cílem řešit aktuální problémy krizového
řízení a úkoly prevence a předcházení vzniku mimořádných
událostí a krizových situací;
činnosti spojené se zajištěním bezpečnosti informačního
systému krajského úřadu a ochrany utajovaných informací.

DOPRAVA,

REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Ing. Jan ZBORNIK
1. náměstek hejtmana

zodpovědný za oblast regionálního rozvoje, dopravy a silničního hospodářství
Datum narození:
Rodinný stav:
Bydliště:
Vzdělání:
Politická příslušnost:

26.12.1946
ženatý
Horní Žďár
vysokoškolské
ODS

Kontakt:
e-mail:

+420/353 502150
jan.zbomik@kr-karlovarsky.cz

DOPRAVA
DOPRAVNÍ OBSLUZNOST

SILNICE II. A III. TŘÍDY

Karlovarský kraj zajistil základní dopravní obslužnost svého
územního obvodu pro rok 2006 (dále jen „ZDO 2006")
uzavřením smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě s třinácti autobusovými dopravci a smlouvy o závazku
veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní dopravě
s třemi drážními dopravci.

Rada Karlovarského kraje schválila dne 12.1.2006 předložený
provozní plán příspěvkové organizace Krajská správa a údržba
silnic Karlovarského kraje na rok 2006.

V ZDO 2006 bylo odjeto celkem 9,4 mil. km, z toho 6,6 mil. km
v autobusové a 2,8 mil. km drážní dopravě. Celková uhrazená
prokazatelná ztráta činila 265,5 mil. Kč, z níž bylo 111,5 mil. Kč
uhrazeno autobusové a 154,0 mil. Kč drážní dopravě.
Zabezpečení žákovských slev realizoval Karlovarský kraj
uzavřením smluv s třinácti autobusovými a dvěma drážními
dopravci. Úhrada za ně činila celkem 12,9 mil. Kč, z toho 8,5 mil. Kč
pro autobusovou a 4,4 mil. Kč pro drážní dopravu.

Příspěvková organizace Krajská správa a údržba silnic
(dále jen KSÚS KK) zajišťovala v průběhu roku 2006 v rámci
své hlavní činnosti správu, údržbu a opravy silnic II. a III.
třídy, které jsou ve vlastnictví Karlovarského kraje, a to včetně
Investiční činnosti.
Oproti předcházejícím obdobím však došlo k zásadní změně
tím, že k 1.1.2006 byla od organizace oddělena provozní
část. V důsledku této změny KSÚS KK neprováděla v roce
2006 údržbu a opravy vlastními zaměstnanci, ale veškeré
tyto činnosti byly zajišťovány formou zadávání veřejných
zakázek. V roce 2006 hospodařila KSÚS KK s finančními
prostředky ve výši 888 mil. Kč.

V roce 2006 byla dotvořena struktura Integrovaného dopravního
systému Karlovarského kraje „IDOK", do něhož byli zahrnuti
všichni dopravci, kteří měli s Karlovarským krajem uzavřenou
smlouvu o závazku veřejné služby, a to i na nedotovaných linkách
či tratích. Restrukturalizace železniční dopravy byla promítnuta
do jízdních řádů s cílem optimalizovat v koordinaci s autobusovou
příměstskou dopravou dopravu cestujících do zaměstnání, škol,
úřadů, nemocnic. Ke zvýšení informovanosti cestujících byly
zprovozněny nové www stránky www.idok.info.
Bylo vydáno 54 rozhodnutí o udělení licence a 32 rozhodnutí
o změně licence. K 21.12.2006 bylo v platnosti 158 licencí
k provozování veřejné linkové dopravy a 4 licence k provozování
linkové dopravy zvláštní.

Rekonstrukce dvou na sebe navazujících mostů přes řeku Ohři
v Kynšperku nad Ohří
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PŘEHLED

AKCÍ

HRAZENÝCH

Z

INVESTIČNÍHO

FONDU

Plán 2006

V

ROCE

Název akce

upravený

Skutečnost
2006

Rozdíl proti upr.
plánu

1

3

4

5(4-3)

2006

(v tis. Kč)

Poznámka

INVESTIČNÍ OPRAVY A VÝSTAVBA SILNIČNÍ SÍTĚ FINANCOVANÁ PROSTŘEDNICTVÍM IF:
Kynšperk most (SROP) -11/212

17 800

17 564

-236

7 000

5 643

-1 35^

64 240

62 164

-2 076

Sokolov most (SROP) -11/210

67 845

57 370

• Í0 475

Údolí - H. Slavkov (SROP) M/209

86 700

83 419

-3 281

Hrzin most (SROP) -11/213
K. Vary - Dubina (SROP) - II/222

Průtah N Sedlo-1 část-ll/209

11 000

7 218

-o ?3£

Průtah Aš - 2. část -11/216

13 645

12 209

-1 436

Rekonstrukce podjezdu v Chodově - M/209

10 722

10 070

- S5S

Rekonstrukce mostu Vintířov-111/1812

3 500

3 273

-227

Rekonstrukce mostu S Pece - Ml/2205

5 000

5 023

23

Příprava inv. staveb

7 500

5 529

-1 971

17 600

17 819

2 500

0

500

480

Svislé dopravní značení

6 000

5 207

H Blatná - Potůčky - opěrné zdi -11/221

9 000

8 971

Dokončení 1 stavby I etapy - souvislé rekonstrukce
Akt. úroků z inv. úvěrů do ceny uvěr. akcí
Výkupy pozemků -11/181 obchv Sokolov - Kr Poříčí

-2 500
•783

25 070

22 313

-2 757

Investice do silniční sítě hrazené z IF celkem

355 622

324 46§

-31 156

Investice a opravy hrazené z IF celkem

376 616

341 418

•35 198

Investice týkající se roku 2005 a zaplacené v roce 2006

rozpuštěno do jm. akcí

PŘEHLED AKCÍ HRAZENÝCH Z ÚVĚRU V ROCE 2006

(v tis. Kč)

INVESTIČNÍ OPRAVY A VÝSTAVBA SILNIČNÍ -SÍTĚ FINANCOVANÁ PROSTŘEDNIC i VÍM ÚVĚRU:
Investice do silniční sítě - čerpání úvěru u ČS na akce

102 056

93 729
29 782

K. Vary - Dubina
most Sokolov

25 537

Údolí - H Slavkov

28 026

Mosty Kynšperk

9 152

most Hrzín

1 232

Celkem úvěr České spořitelny

•8 327

102056

93729

INVESTIČNÍ OPRAVY A VÝSTAVBA SILNIČNÍ SÍTĚ FINANCOVANÁ PROSTŘEDNICTVÍM ÚVĚRU:
Krátkodobý úvěr SFDI (ROP) na investice do sil. sítě

168 603

155 696

-12 907

z toho na tyto akce
K. Vary - Dubina - krátkodobý úvěr SFDI

64 240

45 413

-18 827

most Sokolov - krátkodobý úvěr SFDI

67 845

36 359

•31 436

Údolí - H. Slavkov - krátkodobý úvěr SFDI

86 700

61 209

-25 491

Mosty Kynšperk - krátkodobý úvěr SFDI

17 800

8 661

•-•> 139

7 000

4 054

-2 946

155 636

•12907

270 659

249 425

most Hrzín - krátkodobý úvěr SFDI
Celkem krátkodobý úvěr SFDI
Úvěry celkem

-1
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168 603

'21 234

DOPRAVA
LETIŠTĚ KARLOVY VARY
V roce 2006 pokračovala rozsáhlá modernizace Letiště
Karlovy Vary, která byla zahájena 1.11.2005. Hlavním cílem
této modernizace bylo dosažení úrovně technických parametrů
vzletové a přistávací dráhy, světelného zabezpečovacího
zařízení a terminálu pro cestující obvyklého u srovnatelných
letišť regionálního významu v EU za současného zvýšení
bezpečnosti leteckého provozu.
Projekt „Modernizace Letiště Karlovy Vary - II. etapa" s názvem
„Rekonstrukce světelného vybavení RWY 11-29 na LKKV"
byl realizovaný a ukončený v r. 2006 a navazoval na I. etapu
modernizace „Zvýšení únosnosti RWY 11-29 na LKKV".
II. etapa byla financována z programu Iniciativy Společenství
INTERREG IIIA ČR - Spolkový stát Bavorsko, v jehož rámci
získala společnost Letiště Karlovy Vary dotaci ve výši 50%
uznatelných nákladů projektu označeného jako „Modernizace
Letiště Karlovy Vary - II. etapa".

Realizace II. etapy je jednou z nejdůležitějších aktivit z hlediska
zajištění celoroční provozuschopnosti letiště, zlepšení kvality
poskytovaných služeb a zvýšení bezpečnosti leteckého
provozu. Dne 10. července 2006 proběhlo sloučené kolaudační
řízení na stavbu „Zvýšení únosnosti RWY 11-29 na LKKV"
a „Rekonstrukce světelného vybavení RWY 11-29 na LKKV",
které bylo ukončeno vydáním obou kolaudačních rozhodnutí.

BESIP
Dne 16. května 2006 proběhlo krajské kolo Dětské dopravní
soutěže mladých cyklistů. Jedná se o finále nejlepších
dvou soutěžních družstev cyklistů z oblastních kol Sokolov,
Cheb a Karlovy Vary. Krajského kola se účastnilo 12 čtyř
členných družstev (2 děvčata + 2 chlapci) ve dvou věkových
kategoriích. Soutěž mladých cyklistů byla vyvrcholením
přípravy soutěžících v kraji na bezpečnou účast v silničním
provozu. Putovní pohár hejtmana Karlovarského kraje
získala ZŠ Truhlářská Karlovy Vary, která spolu s družstvem
ZŠ Rokycanova Sokolov postoupila do celostátního finále.

Pohled na část vzletové a přistávací dráhy Letiště Karlovy Vary

Hlavní náplní projektu byla kompletní rekonstrukce světelného
zabezpečovacího zařízení vzletové a přistávací dráhy včetně
stavby nové 900 m dlouhé přibližovací světelné soustavy vysoké
svítivosti se zábleskovým světelným systémem, který umožní
přistání letadel za zhoršených meteorologických podmínek.
Letiště se stane mnohem dostupnější za snížené viditelnosti
nebo v podzimních a zimních měsících. Projekt rovněž
řešil napájení nově osazených zdrojů konstantního proudu
pro světelné vybavení dráhy. Dle předpisu L14 jsou pro napájení
těchto zařízení nutné dva nezávislé zdroje elektrické energie,
proto bylo nutné osadit nový dieselový generátor jako záložní
zdroj elektrické energie ke stávajícímu napájení přívodem
vysokého napětí. Současně byl Instalován nový ovládací
a monitorovací systém, který umožňuje moderním způsobem
ovládat všechna zařízení i monitorovat jejich aktuální provozní
stav. Dodatečně byly do projektu na základě požadavků Úřadu
pro civilní letectví začleněny dílčí změny spočívající v doplnění
světelného vybavení, oplocení nové přibližovací řady a instalaci
příkazových a informačních znaků.

Krajské kolo Dětská dopravní soutěže mladých cyklistů

Krajské kolo Dětské dopravní soutěže mladých cyklistů - vyhlášení výsledků

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006

REGIONÁLNÍ

ROZVOJ

1. DOTAČNÍ POLITIKA ODDĚLENÍ
REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
•

•

PROGRAM OBNOVY VENKOVA V ROCE 2006
Program obnovy venkova je dotačním titulem odboru
regionálního rozvoje již od roku 2004. V roce 2006
bylo vyhlášeno celkem 6 dotačních titulů. Bylo podáno
167 žádostí o příspěvek, uspokojeno bylo 105 žádostí
a rozděleno celkem 21 milionů korun.

Údržba značení cyklistických tras a cyklostezek
v Karlovarském kraji ve výši 290 000,- Kč s přípěvkem
KK ve výši 200 000,- Kč. Díky smlouvě z roku 2005
s Klubem českých turistů a poskytnutím účelového
finančního příspěvku ve výši 200 000,- Kč byly obnoveny
a zvýšeny stavy značených tras z 365 km v roce 2003
na 1 100 km v roce 2006.
•

CYKLO - DOTACE V ROCE 2006
Podpora rozvoje cyklistické dopravy: v Karlovarském kraji
byla poskytnuta 6 subjektům v kraji v rozsahu od 100 000,do 967 000,- Kč. V rámci schváleného rozpočtu pro tento
dotační titul ve výši 3 000 000,- Kč, tak bylo vyčerpáno
2 987 000,- Kč, což je 99,57%.

DALŠÍ POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY
• Dotace pro Regionální stavební sdružení Karlovy Vary
na doprovodné akce Karlovarské výstavy stavebnictví
FOR ARCH KARLOVY VARY 2006.
• Příspěvek pro Regionální hospodářskou komoru Poohří
na realizaci projektu Společného hospodářského portálu
REGIOPORT ve výši 100 000,- Kč.

STATISTIKA DLE JEDNOTLIVÝCH TITULŮ:
Dotační titul

č.dt

Počet podaných
Požadovaná dotace
žádostí

%

počet

%

1

47

6 390 428

32

68,09

3 920 000

61

POV - veřejná prostranství, zeleň

2

6

806 000

5

83,33

635 000

79

POV - komunikace, cyklostezky,
veřejné osvětlení

4

62

23 590 500

50

80,65

12 356 000

52

Příprava projektů

5

7

577 000

5

71,43

367 000

64

Internetizace

6

24

1 848 800

10

41.67

597 000

32

Integrované projekty

7

21

21 656 640

3

14,29

3 125 000

14

167

54 869 368

105

62,87

21 000 000

38

2. STRATEGICKÉ DOKUMENTY
KARLOVARSKÉHO KRAJE, ANALÝZY
PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE
Aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje
s ohledem na nové programovací období.

• ZPRACOVÁNÍ STRATEGIE RŮSTU KONKURENCE
SCHOPNOSTI HOSPODÁŘSTVÍ V KARLOVARSKÉM
KRAJI
Cílem
zpracování
byla
identifikace
potenciálu
a problémů podnikatelského prostředí v Karlovarském
kraji a vypracování konkrétních aktivit směřujících
k podněcování rozvoje podnikání.
•

počet

Dotace

POV - venkovská zástavba
a občanská vybavenost

CELKEM

•

Uspokojené žádosti

DOPRACOVÁNÍ REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE
KARLOVARSKÉHO KRAJE (RIS KK)
Aktualizace údajů o výzkumných a vývojových organizacích
a inovačních firmách.

• ZPRACOVÁNÍ DATABÁZE FIREM A PODNIKATELSKÝCH
SUBJEKTŮ KARLOVARSKÉHO KRAJE
Databáze spolupracujících podnikatelských subjektů
Karlovarského kraje, které zaměstnávají 5 -10 zaměstnanců.
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•

"

VYHLEDÁVACÍ STUDIE „LOKALIZACE BROWNFIELDS
V KARLOVARSKÉM KRAJI"

3. SOUTĚŽ VESNICE ROKU
Karlovarský kraj prostřednictvím odboru regionálního rozvoje
zajišťoval organizačně i finančně krajské kolo soutěže „Vesnice
roku 2006". Do soutěže, na základě podaných přihlášek, bylo
zařazeno 24 obcí kraje. Na základě hodnocení soutěžících obcí
udělila krajská hodnotitelská komise ocenění a navrhla finanční
odměny v rozsahu 10 000,- až 45 000,- Kč v celkové výši
160 000,- Kč. Vítězem krajského kola se stala Obec Sabina.
Celkem bylo oceněno 12 obcí.

4. VÝSTAVY A VELETRHY
Odbor regionálního rozvoje prezentoval na veletrhu Urbis Invest
v Brně, společně se svými partnery (městy a hospodářskou
komorou), hospodářský prostor a možnosti investování
v Karlovarském kraji. Jednalo se např. o projekty: Letiště
Karlovy Vary, Krajská knihovna, Generel golfu v Karlovarském
kraji atd.

REGIONÁLNÍ
5. PŘÍPRAVA KARLOVARSKÉHO KRAJE
NA OBDOBÍ2007 - 2013
•

REGIONÁLNÍ
OPERAČNÍ
PROGRAM
REGIONU
SOUDRŽNOSTI NUTS 2 SEVEROZÁPAD 2007 - 2013

•

SEA - HODNOCENÍ VLIVŮ ROP NUTS 2
SEVEROZÁPAD 2007 - 2013 NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•

EX-ANTE HODNOCENÍ ROP NUTS 2
SEVEROZÁPAD 2007 - 2013
Byly
zpracovány základní programové dokumenty
pro období 2007 - 2013 - tj. Regionální operační
program regionu NUTS 2 Severozápad (dále jen ROP),
SEA hodnocení vlivu ROP na životní prostředí
a Ex-ante hodnocení ROP. Aktuální verze ROP a další
informace jsou zveřejněny na webových stránkách kraje
http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/EU/projekt3/ROP/
rop.htm.

•

NEFORMÁLNÍ VYJEDNÁVÁNÍ S EVROPSKOU KOMISÍ
(PŘÍPRAVA OPERAČNÍCH PROGRAMŮ)

•

VZNIK ÚŘADU REGIONÁLNÍ RADY
V souvislosti s řízením a administrací dotací z fondů
Evropské unie byl koncem roku 2006 zřízen Úřad regionální
rady.

•

PROJEKT ITACA
Karlovarský kraj se stal v rámci 4. výzvy iniciativy
EU Interreg IIIB CADSES Lead Partnerem projektu ITACA
- IMPROVE TOURISM ACTIONS IN CADSES AREA
(Zlepšení aktivit cestovního ruchu v území CADSES
- sjednocení ochrany přírody s jejím vhodným ekonomickým
využíváním prostřednictvím eko-turismu s napojením
na lesnictví a mokřady). Aktuální informace a průběžné
výstupy jsou k dispozici na www.itacaproject.eu.

•

CYKLOSTEZKA OHŘE, CYKLOTURISTIKA
• Realizace projektu „Cyklostezka Ohře"
• Internetový portál pro cykloturisty v Karlovarském kraji
v hodnotě 110 000,- Kč
• Dotace na provoz cyklobusů (realizace odbor dopravy
KK) - podpora ve výši 200 000,- Kč

•

VODÁCKÁ OHŘE
• Zpracován Program rozvoje vodácké turistiky - pravidla
a opatření nutná pro další rozvoj vodácké turistiky,
příprava projektů, koordinace pracovní skupiny, získání
650 000,- Kč z Nadace ČEZ na projekt Vodácká stezka
na řece Ohři.
• Vodácká Ohře - vypracování projektové dokumentace
„Vodácká propust na řece Ohři v Kynšperku nad Ohří"
ve výši 170 000,- Kč a její následné předání městu jako
veřejné podpory de minimis.

•

ČESKO - BAVORSKÝ GEOPARK
Karlovarský kraj předložil do dotačního programu SROP
žádost o grant na projekt 46 trojjazyčných „Informačních
tabulí v rámci projektu Česko - bavorský geopark". Cílem
tohoto projektu je prezentace a propagace přírodního,
zejména geologického bohatství regionu jeho návštěvníkům
i obyvatelům. Celkové náklady projektu jsou plánovány
ve výši 1 451 777,- Kč, přičemž Evropská unie přispěje
1 088 832,- Kč.

•

PROBLEMATIKA ŘEŠENÍ BROWNFIELDS V KARLO
VARSKÉM KRAJI (NEVYUŽÍVANÉ PLOCHY A AREÁLY)
Ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání
a investic Czechinvest byly sdruženy finanční prostředky
a od podzimu minulého roku se zpracovává vyhledávací
studie.

•

PROJEKT MEDARD
V roce 2006 byla zpracována Urbanistická studie
Pod Jelením vrchem. Studie navazuje na Urbanistickou studii
západní části Sokolovské pánve (jinak také US Medard),
která se zabývala řešením komplexní obnovy území
po těžbě hnědého uhlí v širším zájmovém území bývalých
lomů Lítov Boden a Medard Libík (11/2005). V loňském
roce byla aktualizována původní studie Medard, která
se snaží zachytit vývoj projektu Medard za poslední rok.

6. INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY ZPRACOVANÉ
ODBOREM REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
A JEJICH ŘÍZENÍ
•

•

PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST I. A II.
V roce 2005 byla zahájena realizace neinvestičního
projektu „Partnerství pro budoucnost", který byl předložen
v rámci Společného regionálního operačního programu.
Celkový rozpočet projektu představuje zhruba 27,8 mil.
Kč. Projekt je zaměřen na přípravu Karlovarského kraje
na další programovací období Evropské unie 2007 - 2013,
abychom byli schopni vyčerpat finanční alokace ve
výše uvedených letech. K 30.6.2006 předložen projekt
Partnerství pro budoucnost 2. Byl tak nastartován vznik
klíčového partnera Agentury projektového a dotačního
managementu.
PROJEKT INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
PRO VEŘEJNOST KARLOVARSKÉHO KRAJE
Díky projektu na podporu rozvoje lidských zdrojů bylo
v knihovnách nově zřízeno 22 veřejných internetových míst.

ROZVOJ

Krajský úřad v roce 2006 také podpořil studentské
projekty v rámci semestrálních a diplomových prací na FA
ČVUT v Praze např. tématikou území mezi Habartovem
a Bukovany.
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EKONOMIKA,

INFORMATIKA
Ing. Jiří ČERVENKA

náměstek hejtmana

zodpovědný za oblast ekonomiky a informatiky
Datum narození:
Rodinný stav:
Bydliště:
Vzdělání:
Politická příslušnost:

5.11.1963
ženatý
Aš
vysokoškolské
ODS

Kontakt:
e-mail:

+420/353 502390
jiri.cervenka@kr-kartovarsky.cz

HOSPODAŘENÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V ROCE 2006
Hospodaření Karlovarského kraje se v roce 2006 řídilo
rozpočtem schváleným usnesením Zastupitelstva Karlovarského
kraje č. ZK 243/12/05 ze dne 15. prosince 2005.
Karlovarský kraj hospodařil v roce 2006 s přebytkem ve výši
165 745 352,30 Kč. V průběhu roku bylo do rozpočtu kraje
zapojeno financování v souhrnné výši 306 613 023,82 Kč,
určené na úhradu zvýšených výdajů spojených především
s rozdělením výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok
2005 a s předfinancováním a spolufinancováním projektů z EU.

Po započtení schváleného financování výdajů Karlovarského
kraje z výsledku hospodaření roku 2005, zapojení finančních
prostředků z fondů Karlovarského kraje, zapojení financování
schválených projektů z EU prostřednictvím úvěru a po odečtení
finančního vypořádání se státním rozpočtem činily finanční
prostředky Karlovarského kraje 471 200 868,23 Kč. Z toho
částku ve výši 379 685 039,27 Kč představovaly nevyčerpané
účelově vázané prostředky. Alokaci volných finančních
prostředků ve výši 91 515 828,96 Kč schválilo Zastupitelstvo
Karlovarského kraje svým usnesením č. ZK 124/06/07
následujícím způsobem:

Do státního rozpočtu vrátil Karlovarský kraj při finančním
vypořádání za rok 2006 celkem 1 985 580,04 Kč.
Přidělením rozhodující části finančních prostředků z výsledku
hospodaření Karlovarského kraje za rok 2006 do fondu
budoucnosti byla zohledněna skutečnost, že Karlovarský
kraj se bude muset v následujících letech finančně podílet
na realizaci projektů spolufinancovaných z EU.

•

Investiční příspěvek Krajské správě
a údržbě silnic

•

Krajské muzeum KK - neinv. příspěvek
na záchr. archeolog, výzkum

250 000,00 Kč

SOŠ logistická a SOU Dalovice
- výuka k řidičskému oprávnění

300 000,00 Kč

Stř. lesnická škola Žlutice
- výuka k řidičskému oprávnění

320 000,00 Kč

Stř. zemědělská škola Dalovice
- výuka k řidičskému oprávnění

544 000,00 Kč

ISŠTE Sokolov
- výuka k řidičskému oprávnění

630 000,00 Kč

Stř. průmyslová škola Ostrov
- výuka k řidičskému oprávnění

881 200,00 Kč

•

PŘÍJMY:

Daňové příjmy

údaje v tis. Kč

•

1 648 322

Nedaňové příjmy

147 918

Kapitálové příjmy

15 455

Přijaté dotace

2 619 780

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4 431 475

•
•
•
•
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Příděl do fondu budoucnosti

30 000 000,00 Kč

58 590 628,96 Kč

ZPRÁVA

O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE ZA

Hospodaření Karlovarského kraje za rok 2006 bylo
přezkoumáno kontrolní skupinou Ministerstva financí České
republiky. Přezkoumání se uskutečnilo v období od 18. července
do 28. července 2006, od 15. srpna do 25. srpna 2006,
od 30. ledna do 9. února 2007 a od 2. dubna do 6. dubna 2007,
na základě § 20 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, na Krajském úřadu Karlovarského
kraje.

ROK 2006

Hospodaření Karlovarského kraje za rok 2006 bylo přezkoumáno
s následujícím závěrem:
„Při
přezkoumání
hospodaření
Karlovarského
kraje
nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení
§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., spočívající
v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti, nesprávnosti
nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, v pozměňování záznamů
nebo dokladů v rozporu se zvláštními předpisy, v porušení
povinností nebo překroční působnosti územního celku
stanovených zvláštními právními předpisy, v neodstranění
nedostatků
zjištěných
při
přezkoumání
hospodaření
za předchozí roky, v nevytvoření podmínek pro přezkoumání
hospodaření podle ustanovení § 7 odst. 2 zákona
č. 420/2004 Sb., znemožňující splnit požadavky stanovené
v § 2 a § 3 uvedeného zákona."
„Z výše uvedených skutečností vyplývá, že Karlovarský
kraj podle § 13 zákona č. 420/2004 Sb. není povinen
přijmout k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při tomto
přezkoumání hospodaření za rok 2006 další opatření."
Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2006, včetně
závěrečné zprávy o přezkoumání hospodaření, byl schválen
Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 21. června 2007
usnesením číslo ZK 124/06/07, a to bez výhrad.

ČERPÁNÍ VÝDAJŮ DLE OBLASTNÍHO ROZPOČTU

•

Odbor vnitřních záležitosti

H

Odbor ředitel krajského úřadu

•
•
•

•
•

Odbor zdravotnictví

•
•

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

n

Odbor životního prostředí a zemědělství

Odbor majetkoprávní

•

Odbor regionálního rozvoje
Odbor ekonomický
Odbor investic
Zastupitelstvo Karlovarského kraje
Odbor informatiky
Odbor krizového řízení

n

Odbor spr. agend a dozoru, krajský živnostenský úřad

i

•
•
•

Odbor sociálních věcí
Finanční vypořádání
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Odbor kultury, památkové péče, lázeňství
a cestovního ruchu

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 lf 19

INFORMATIKA
•

INFORMAČNÍ A PREZENTAČNÍ PORTÁL
KARLOVARSKÉHO KRAJE
• výměna grafického řešení
• zpřehlednění a reorganizace veškerých dokumentů KÚKK
zařazením do kanálu Dokumenty
• vytvoření dalšího navigačního rozhraní Tématické okruhy
pro snadnější dostupnost informací z nižších úrovní webu
• dodavatelské řešení zrcadlení stránek z webu KÚKK
na web Cykloportálu
• zařazení kanálu o zastoupení KK v Bruselu

•

WEBY CIZÍCH SUBJEKTŮ
Podpora vytvořením internetového portálu byla dále
poskytnuta subjektům Krajská umělecká rada Základních
uměleckých škol Karlovarského kraje, Informačnímu
centru mládeže Cheb a Agentuře projektového a dotačního
managementu Karlovarského kraje. I těmto subjektům byli
vyškoleni pracovníci pro správu portálového řešení webů.

Hlavní strana webu Krajské umělecké rady Základních uměleckých škol KK

Návštěvnost webových stránek Krajského úřadu Karlovarského kraje

•

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU
Byla uskutečněna podpora živnostenských úřadů v kraji
pomocí předání know-how KÚKK vytvořením webu
s chráněným přístupem.

Hlavní strana webu Agentury projektového a dotačního managementu

•

WEBY OBCÍ KRAJE
Nadále pokračoval projekt podpory malých obcí kraje.
Na technologiích publikačního systému KU byly vytvořeny
weby obcí Andělská Hora, Křižovatka, Milhostov, Nebanice,
Okrouhlá, Pila, Přebuz, Třebeň, Tuřany a Zádub - Závišín
a předány do správy těchto obcí. Byli též proškoleni
pracovníci těchto obcí tak, aby byli schopni své weby
spravovat bez pomoci dalších subjektů.

Hlavní strana webu Informačního systému Živnostenského úřadu

Hlavní strana webu obce Andělská Hora
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INFORMATIKA
ZAHÁJEN PROJEKT EVIDENCE NEMOVITÉHO MAJETKU
KARLOVARSKÉHO KRAJE
Cílem projektu je vytvoření informačního systému jednotné
a komplexní evidence nemovitého majetku, datové základny,
která bude obsahovat údaje majetkové, finanční, katastrální
a stavebně - technické, zprůhlední evidenci a proces
nakládání s majetkem.

Hlavní strana webu obce Okrouhlá

•

PROJEKT ŠKOLSKÉHO PORTÁLU KARLOVARSKÉHO
KRAJE
Školský portál je moderní informační systém pro školy,
který integruje zájmy a potřeby veřejnosti, rodičů a žáků,
škol i jejich zřizovatelů v jediné aplikační platformě portálové
technologie. To zásadně ovlivní nejen vzdělávací metody
a formy práce, ale i veškeré administrativní záležitosti,
které s tímto procesem souvisejí.
PŘÍNOSY JEDNOTNÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
ŠKOLSTVÍ NA ÚZEMÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE PRO:
• Školy: hlavním přínosem systému je rychlá a jednotná
evidence ve školách, on-line výstupy pro zřizovatele
a další organizace (ÚIV, ČSÚ, ČSSZ ...) a on-line
informace pro vedení a zaměstnance. Dalším přínosem
je e-learning a jeho kompletní podpora.
• Občany: rodiče mají on-line informace o škole a její práci,
mají on-line informace o výsledcích svého dítěte. Rodiče
a následně zřizovatel budou mít okamžitě on-line
k dispozici docházku žáka ve škole a jeho absenci.
Tím se bude velmi efektivně předcházet záškoláctví
a kriminalitě mládeže.
• Krajský úřad (zřizovatel): jednotný informační systém
škol on-line umožní odboru školství získávat okamžitě
aktuální informace z jednotlivých škol. Ušetří se práce
a čas školám i samotnému úřadu. Kraj získá aktuální
pohled na dění ve školách, umožní svým občanům
rychlou a konkrétní informaci v oblasti školství,
rozšíří nabídku v oblasti vzdělávání, růstu kvalifikace
a informování občanů.

Vzhled informačního systému evidence nemovitého majetku Karlovarského
kraje

•

APLIKACE
GEOGRAFICKÉHO
INFORMAČNÍHO
SYSTÉMU (GIS)
• Databáze projektů - dopracování mapové části do stávající
aplikace. Databáze projektů je jednou z aktivit projektu
„Partnerství pro budoucnost" a jejím hlavním cílem
je projektová připravenost Karlovarského kraje na čerpání
prostředků ze strukturálních fondů v letech 2007 - 2013.
Jedná se v podstatě o aktivní seznam projektů, který
zachycuje jednotlivé fáze přípravy projektu (pro projektové
manažery, širokou veřejnost,..).
• Subjekty kritické infrastruktury - změna struktury
databáze a GIS aplikace. Byla provedena výrazná
změna struktury databáze, GIS webportálu a rozšířena
funkčnost pro potřeby hasičského záchranného sboru
Karlovarského kraje.

Vzhled aplikace Geografického infonnačního systému

Hlavní strana internetového školského portálu
VYROCNI ZPRAVA 2006

KULTURA,

PAMÁTKOVÁ PÉČE A

CESTOVNÍ RUCH

Ing. JIŘÍ BEHENSKÝ

náměstek hejtmana

zodpovědný za oblast kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Datum narození:
Rodinný stav:
Bydliště:
Vzdělání:
Politická příslušnost:

22.1.1946
ženatý
Habartov
vysokoškolské
ČSSD

Kontakt:
e-mail:

+420/353 502 180
jiri.behensky@kr-karlovarsky.cz

KULTURA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PROGRAM „MLÁDEŽ A KULTURA "

Odbor má zřlzovatelské funkce k těmto pěti příspěvkovým
organizacím:

Tento program umožňuje od roku 2004 pravidelně všem
středním školám Karlovarského kraje navštěvovat divadelní,
koncertní, taneční a filmová představení, dále pak přednášky,
soutěže, besedy a návštěvy dalších speciálních programů
muzeí, galerií a karlovarské hvězdárny. V loňském roce bylo
na tento program z rozpočtu KK vyčleněno celkem 700 000,- Kč.
Samy školy si v předstihu vybírají program, který navštíví.
K tomu slouží oddělení kultury KÚ KK dvakrát ročně
aktualizovaný nabídkový katalog
kulturních
programů
profesionálních i amatérských souborů, a to především
z Karlovarského kraje. Programová nabídka se v roce 2006
rozšířila téměř na dvojnásobek oproti roku 2005, přesto
programy pravidelně navštěvuje méně než polovina krajských
škol, a to především z Karlových Varů, Chodova a Ostrova.

•

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
Závodní 378/84, 360 01 Karlovy Vary,
- ředitelka PhDr. Eva ZAKOVÁ

•

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V CHEBU, p.o.
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16, 350 46 Cheb,
- ředitel PhDr. Jiří VYKOUKAL

•

GALERIE UMĚNÍ KARLOVY VARY, p.o.
Goethova stezka 6,360 01 Karlovy Vary,
- ředitel Mgr. Jan SAMEC

•

GALERIE 4 - GALERIE FOTOGRAFIE, p.o.
Kamenná 2, 350 22 Cheb,
- ředitel Mgr. Zbyněk ILLEK

•

KRAJSKÉ MUZEUM KARLOVARSKÉHO KRAJE, p.o.
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb,
- ředitelka PhDr. Eva DITTERTOVÁ
Ke dni 31.12.2006 došlo ke sloučení Krajského muzea Cheb,
p.o., Krajského muzea Sokolov, p.o., a Krajského muzea
Karlovy Vary, p.o., v jednu příspěvkovou organizaci: Krajské
muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace,
se sídlem v Chebu.

Přednáška se studenty v rámci programu „Mládež a kultura"

VÝTVARNÁ SOUTEZ
Podobně jako v roce 2005 proběhla v červnu 2006 2. krajská
výtvarná soutěž žáků základních a středních škol, základních
uměleckých škol a Domů dětí a mládeže. Při vernisáži výstavy
byly v prostorech krajského úřadu úspěšným autorům a školám
předány hodnotné ceny hejtmanem Karlovarského kraje
a ředitelem krajského úřadu. Výtvarnými díly byly vyzdobeny
chodby budovy krajského úřadu.
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KULTURA
DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Oddělení kultury tradičně v měsíci září zajišťovalo kulturní
a společenskou akci ke Dnům evropského dědictví, tentokrát
ve městě Františkovy Lázně. Setkání v hotelu Slovan předcházel
koncert Bratří Ebenů v Městském divadle Boženy Němcové.
Celý výtěžek z koncertu byl věnován na obnovu kostela svatého
Wolfganga v nedaleké obci Poustka.

SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ
Ve Valdštejnské obrazárně
Krajského
muzea Cheb
se v listopadu konal již třetí ročník krajského semináře kronikářů.
Seminář byl zaměřen na téma: Novela zákona o kronikách
obcí. Hlavním hostem semináře byla PaedDr. Jitka Gruntová,
exposlankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky a autorka a předkladatelka návrhu nového Zákona
o kronikách obcí č. 132/2006.

V roce 2006 byla v rozpočtu odd. kultury na vydávání
kalendáře vyčleněna částka 250 000,- Kč. Tento kalendář
je kromě tištěné podoby zveřejňován a každodenně oddělením
kultury aktualizován na webových stránkách Karlovarského
kraje. Sledovanost stránek veřejností je velmi vysoká a dále
narůstá. Především pro obyvatele malých obcí slouží často
jako jediný zdroj informací o kulturním dění v celém
Karlovarském kraji. Dále Karlovarský kraj prostřednictvím
odd. kultury vydává od roku 2005 tištěnou brožuru „Významné
kulturní a sportovní akce". Jedná se o publikaci ve 4 jazyčné
mutaci s barevnou fotografickou přílohou, která slouží
především pro návštěvníky kraje z tuzemska a ciziny. Publikace
je distribuována v nákladu 5 000 ks prostřednictvím infocenter
a slouží k propagaci Karlovarského kraje na veletrzích
cestovního ruchu po celém světě. V roce 2006 byla vyčleněna
v rozpočtu odd. kultury na vydání brožury částka 100 000,- Kč.
Tato brožura je uveřejněna také na webu Karlovarského kraje
v české, anglické a německé verzi.

PaedDr. Jitka Gruntová, exposlankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

PŘÍSPĚVKY NA PROJEKTY Z OBLASTI KULTURY
Karlovarský kraj prostřednictvím oddělení kultury poskytuje
ze svého rozpočtu finanční příspěvky formou dotací
na projekty z oblasti kultury fyzickým a právnickým osobám,
amatérským i profesionálním souborům. V roce 2006
byla na podporu projektů kulturních akcí nadregionálního
charakteru vyčleněna částka 5,350 mil. Kč přímo z rozpočtu
Karlovarského kraje a na podporu ostatních projektů
částka 2 mil. Kč. Dále byla vyčleněna částka 2,123 mil. Kč
na
.Zkvalitnění
kulturní
nabídky
pro
veřejnost".
Tyto neinvestiční prostředky byly určeny na podporu činnosti
profesionálních souborů divadel a symfonických orchestrů
v Karlovarském kraji (ZSO, KSO, ZD Cheb, Karlovarské hudební
divadlo, Klub Paderewski a Divadlo Bez zábradlí).

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Karlovarský kraj prostřednictvím odd. kultury vydává
čtvrtletně především pro obyvatele regionu a německého
příhraničí tištěnou brožuru „Kulturní a sportovní kalendář
Karlovarského kraje", který mapuje kulturní a sportovní dění
celého regionu. Informace o pořádaných akcích zde uveřejňují
obce, příspěvkové organizace a ostatní právnické a fyzické
osoby, které pořádají akce v Karlovarském kraji. Kalendář
je vydáván nákladem 2 500 ks v češtině, 500 ks v němčině
a obsahuje stručný popis chystaných pořadů celého regionu.

Titulní strana publikace Významné kulturní a sportovní akce 2006

PUBLIKACE NA WEBU
Oddělení kultury se podílí na tvorbě internetových stránek
Karlovarského kraje, především v kategorii „Pro návštěvníky
kraje" a stránky odboru kultury, památkové péče, lázeňství
a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Jedná se o: odkazy na kulturní Instituce a festivaly v regionu,
příspěvkové organizace kraje, památky v Karlovarském kraji,
infocentra, příspěvky z oblasti kultury a pravidla pro přidělování
dotací, Kulturní a sportovní kalendář, Významné akce, zprávy
o činnosti odboru a oddělení kultury.
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PAMÁTKOVÁ

PÉČE

V rámci Dnů evropského dědictví (EHD) byl uspořádán koncert
Bratří Ebenů, jehož výtěžek byl věnován ve formě veřejné
sbírky na obnovu kostela sv. Wolfganga v obci Poustka - Ostroh
u Františkových Lázní.

ČINNOST
V OBLASTI SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI
Odbor zajišťoval:
• administrování poskytování příspěvků z rozpočtu kraje
na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných
objektů. Bylo poskytnuto 10 mil. Kč 85 příjemcům;
PŘÍSPĚVKY Z ROZPOČTU
DLE TYPU PŘÍJEMCE

KRAJE

Koncert Bratří Ebenů

ČINNOST
V OBLASTI PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI
•

byla vedena správní řízení ve věci vydání 10 závazných
stanovisek dle ust. § 14 odst. 1 zákona o státní památkové
péči k obnově národních kulturních památek a 3 rozhodnutí
dle ust. § 10 zákona o státní památkové péči o uložení
opatření k zabezpečení národní kulturní památky;
• bylo vedeno 22 řízení o přezkumu rozhodnutí obecních
úřadů obcí s rozšířenou působností v rámci odvolacího řízení;
• bylo vedeno 6 přezkumných řízení rozhodnutí obecních
úřadů obcí s rozšířenou působností;
• bylo vydáno 6 stanovisek k prohlášení věcí za kulturní
památku a ke zrušení památkové ochrany;
• byly provedeny dvě kontroly výkonu státní správy na úseku
památkové péče na obecních úřadech obcí s rozšířenou
působností;
OBCE
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administrování poskytování příspěvků v rámci Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón v roce 2006 vyhlašovaného každoročně
Ministerstvem kultury ČR. Bylo poskytnuto 8 mil. 730 tis. Kč
39 příjemcům.

PŘÍSPĚVKY Z PROGRAMU REGENERACE
A MPZ DLE PAM. CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ

MPR

PAMÁTKOVÁ
instalaci a organizaci putovní výstavy „Památky
Karlovarského kraje", kterou postupně zhlédly stovky
návštěvníků nejvýznamnějších památek v kraji;

PÉČE

zadání GPS zaměření a fotodokumentace drobné
architektury podél komunikací na území okresu Sokolov;

Ukázka fotodokumentace drobné architektury ze zadání GPS
Putovní výstava .Památky Karlovarského kraje"

•

vydání publikace Památky Karlovarského kraje - Koncepce
památkové péče v Karlovarském kraji, která mapuje nejen
historii architektury na území kraje, ale obsahuje koncepční
východiska a konkrétní cíle v oblasti památkové péče
do budoucna;

•

uspořádání setkání vlastníků nejvýznamnějších kulturních
památek kraje v Bečově nad Teplou, na kterém byly
vyměněny vzájemné zkušenosti a domluveny formy
konkrétní vzájemné spolupráce mezi vlastníky památek
navzájem a mezi vlastníky a krajem v roce 2007.

Zámek Bečov

Titulní strana publikace Památky Karlovarského kraje
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CESTOVNÍRUCH
PŘÍSPĚVKY NA PODPORU AKTIVIT
V CESTOVNÍM RUCHU 2006
•
•
•

výše rozdělovaných finančních prostředků 2 500 000,- Kč
celkem podáno 81 žádostí
celkový finanční objem všech podaných žádostí o příspěvek
9 607 483,- Kč
• celkem uspokojeno 61 žádostí
• nejvíce žádostí od fyzických a právnických osob - 42
• nejvíce úspěšných žádostí bylo od obcí a fyzických
a právnických osob - 27, sdružení a svazků obcí - 5, obecně
prospěšných společností a nadací - 2
NAVÝŠENÍ ROZPOČTU ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ
PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU (dále OKPPLaCR)
O DOTACE EU V CELKOVÉ VÝŠI 5 889 050,- KČ
OKPPLaCR zpracoval tři úspěšné žádosti o dotace z prostředků
Společného regionálního operačního programu na tyto akce:
•

PUBLIKACE LÁZEŇSTVÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE
- celková výše rozpočtu: 1 925 000,- Kč,
z toho EU (75%) 1 443 750,- Kč; KK (25%) 481 250,- Kč

•

VELETRHY CESTOVNÍHO RUCHU V ROCE 2007
- celková výše rozpočtu: 2 903 050,- Kč,
z toho EU (75%) 2 177 287,- Kč, KK (25%) 725 762,- Kč

•

KROKY SLAVNÝCH V REGIONU KARLOVARSKÉM 2007
- celková výše rozpočtu 1 061 000,- Kč,
z toho EU (75%) 795 750,- Kč, KK (25%) 265 250,- Kč

PREZENTAČNÍ ČINNOST ODBORU
•

Organizace veletrhů Regiontour Brno, Reisen Hamburg,
Holiday World Praha a TUC Lipsko 2006 s vlastní veletržní
expozicí kraje.
Karlovarský kraj se v roce 2006 již počtvrté účastnil
nejvýznamnějších tuzemských a zahraničních veletrhů
cestovního ruchu Regiontour Brno, Reisen Hamburg,
Holiday World Praha a TUC Lipsko Praha 2006 s vlastní
expozicí. O úspěšnosti této organizace svědčí každoroční
nárůst spoluvystavovatelů.
Příprava nové veletržní expozice na rok 2007 a 2008
a bezplatné účasti spoluvystavovatelů na výše uvedených
veletrzích.
• Účast na veletrzích, které organizuje jiný subjekt než KK
- většinou agentura CzechTourism. V roce 2006 jich bylo 9
(Vacantie Utrecht, Vakanz Luxemburg, Fitur Madrid,
ITB Berlin, Mitt Moskva, ATM Dubai, RDA Kolín,
WTM Londýn, TTW Montreux).
• Organizace dvou samostatných prezentací Karlovarského
kraje ve Španělsku a Moskvě.
• Karlovarský kraj byl při příležitosti konání veletrhu
FITUR Madrid 2007 oceněn čestným uznáním za příkladnou
spolupráci při propagaci České republiky ve Španělsku
v roce 2006.

Vlastní veletržní expozice Karlovarského kraje

čestné uznání za příkladnou spolupráci při propagaci české republiky
ve Španělsku převzali náměstek hejtmana RNDr. Petr Horký a náměstek
hejtmana Ing. Jiří Červenka (zleva)
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CESTOVNÍ

Titulní strana publikace Atlas zajímavostí v Karlovarském kraji

DVD nosič, který byl vydán v rámci Multimediální prezentace

PUBLIKAČNÍ ČINNOST ODBORU

•

•

VZNIK NOVÝCH PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ:
• Atlas zajímavostí Karlovarského kraje (ČJ, NJ, AJ, RJ)
• Golf, Karlovarský kraj (ČJ, NJ, AJ)
• Multimediální prezentace KK - CD a DVD (ČJ, NJ, AJ,
RJ, ŠJ, FJ)

•

REEDICE PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ:
• Katalog ubytování (ČJ, NJ, AJ)
• Karlovarský kraj se představuje (ČJ, NJ, AJ, RJ)
• Karlovarský kraj získal čestné uznání Prlx Jury
za Multimediální prezentaci v rámci soutěže Tour
Region Film. Prezentaci tvoří CD a DVD nosič
a webové stránky.

RUCH

ZAJIŠŤOVÁNÍ KRAJSKÉHO KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ
PODANÝCH DO SROP, PRIORITY 4.2.2 - PODPORA
REGIONÁLNÍ A MÍSTNÍ INFRASTRUKTURY
OKPPLaCR zajišťuje agendu týkající se krajského
kofinancování individuálních projektů podaných do SROP,
Priority 4.2.2 - Podpora regionální a místní infrastruktury,
kde žadateli jsou veřejné subjekty. Agenda se týká přijímání
žádostí, schvalování kofinancování Radou a Zastupitelstvem
KK, podpisu smlouvy a konečného vyplacení krajského
podílu.

KARLOVARSKÝ KRAJ JE V NÁVŠTĚVNOSTI NA DRUHÉM
MÍSTĚ ZA PRAHOU!
Citace z tiskové zprávy agentury CzechTourism:
„Karlovarský kraj je sice na druhé pozici v žebříčku návštěvnosti
krajů (za Prahou), získává však na stále větší atraktivitě.
V roce 2006 jej navštívilo 479 742 zahraničních turistů,
kteří zde zůstali v průměru 7,6 dne. Jejich nárůst představoval
18,2% v porovnání s rokem 2005 a 7,5% podíl na celkovém
počtu zahraničních turistů v ČR."

1Ù
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ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, SPORT
Ing. Kamil ŘEZNÍČEK
uvolněný člen zastupitelstva

zodpovědný za oblast školství, mládeže a tělovýchovy
Datum narození:
Rodinný stav:
Bydliště:
Vzdělání:
Politická příslušnost:

14.3.1953
ženatý
Libavské Údolí
vysokoškolské
ODS

Kontakt:
e-mail:

+420/353 502380
kamil.reznicek@kr-kariovarsky.cz

VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVA V KARLOVARSKÉM KRAJI
Škola/školské zařízení

Mateřská škola
Mateřská škola při zdravot, zařízení
MŠ pro děti se zdravotním postižením

(údaje k 1.9.2006)
počet škol a školských zařízení

zřizovatel

celkem

CH

KV

SO

116

38

37

41

4

2

2
27

25

1

ZŠ s ročníky 1 stupně a 2. stupně

74

kraj

obec

115

1

72

2

23

1

4
1

1

ZŠ s ročníky 1. stupně

24

22
7

12

5

ZŠ pro žáky se zdravotním postižením

19

6

7

6

ZŠ speciální

12

3

4

5

5

3

2

20

6

S

6

4

16

27

1

ZŠ při zdravotnickém zařízení
Základní umělecká škola

soukr.

5

14

4

8

5

36

9

19

8

Střední odborná škola

29

7

16

e

21

Gymnázium

10

4

4

2

8

2

Střední odborné učiliště

14

3

9

2

11

3

Odborné učiliště, praktická škola

9

2

5

2

8

Jazyk škola & právem st. jaz. zkoušky

1

Střední škola

1

1

3

3

Vyšší odborná škola

3

Středisko praktického vyučování

2

1

Školní statek

1

í

Školní hospodářství

1

Školní polesí

1

1

13

3

6

4

13

8

4

3

1

7

Domov mládeže
Dětský domov
Dům dětí a mládeže
Školní družina
Školní klub
Přípravný stupeň základní školy
Zařízení školního stravování
Pedagogicko-psychologická poradna
Speciální pedagogické centrum

CELKEM

1
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8

1

1

2
1

1

1
1
1

5

4

, 6

1

14

117

36

46

35

6

5
5

3

2

1

4

215

73

74

68

25

188

2

3

1

1

1

3

223

265

214

114

568

20

5

3

5

1

1
702

108

1

ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, SPORT
DLOUHODOBÝ
ZÁMĚR
VZDĚLÁVÁNÍ
A
ROZVOJE
VZDĚLÁVACÍ
SOUSTAVY
KARLOVARSKÉHO
KRAJE
STRATEGICKÉ CÍLE:
•

Zkvalitnění a modernizace vzdělávání (kurikulární reforma)

•

Zajišťování kvality, monitorování a hodnocení výsledků
vzdělávání

•

Zajišťování rovnosti příležitostí ke vzdělávání

•

Rozvoj integrovaného systému poradenství ve školství

•

Zvyšování profesionality
pedagogických pracovníků

•

Podpora dalšího vzdělávání

•

Efektivní využívání finančních prostředků na vzdělávání

•

Zvýšení počtu vysokoškolsky vzdělaných obyvatel v kraji

•

Podpora základního uměleckého, jazykového a zájmového
vzdělávání a aktivního využívání volného času

a

společenského

V Karlovarském kraji se organizují a financují soutěže
a přehlídky vyhlašované MŠMT pro žáky škol a školských
zařízení. Úspěchy žáků, studentů i celých škol v ústředních
a mezinárodních kolech školních soutěží ocenil Karlovarský kraj
v Rytířském sále loketského hradu.

postavení

Předáni cen žákům, studentům a školám v Rytířském sálu loketského hradu

Činnost těchto škol a školských zařízení vykonávalo celkem 296
právnických osob, z toho v okrese Cheb 95, v okrese Karlovy
Vary 107, v okrese Sokolov 94. 55 z jejich celkového počtu bylo
zřízeno Karlovarským krajem, 226 obcemi a 15 soukromým
subjektem.
OPTIMALIZACE SÍTĚ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM
•

Zánik příspěvkových organizací vykonávajících činnost
škol a školských zařízení v důsledku jejich sloučení s jinou
příspěvkovou organizací s účinností od 1. července 2006:
• Střední odborná škola,
Cheb, Baltazara Neumanna 1
• Střední odborné učiliště řemesel,
Cheb, Komenského 29
• Střední odborné učiliště,
Mariánské Lázně, Poštovní 7
• Obchodní akademie,
Mariánské Lázně, Lužická 412
• Střední odborné učiliště lesnické,
Odborné učiliště a Učiliště,
Abertamy, Hornická 286
• Střední odborné učiliště automobilní
a strojírenské a Učiliště,
Ostrov, Dolní Žďár 43
• Střední odborné učiliště keramické
a sklářské a Učiliště,
Karlovy Vary, Závodu míru 144
• Střední průmyslová škola,
Střední odborné učiliště stavební a Učiliště,
Královské Poříčí, Lázeňská 176

Součástí slavnostního odpoledne byl kulturní program, na kterém vystoupili
žáci základních uměleckých škol z celého regionu

Zrušení domova mládeže a školní jídelny, jejichž činnost
vykonávala příspěvková organizace Střední zdravotnická
škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
dnem 30. června 2006.
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ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, SPORT
ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH MŠMT V ÚSTŘEDNÍCH KOLECH VE ŠK. R. 2005/2006
Název školy

PČG Karlovy Vary

PS - SOČ

PČG Karlovy Vary

PS - SOČ

PČG Karlovy Vary
ZŠ Kraslice, Havlíčkova

2. místo

1. místo

PS - SOČ
PS, 0 - v českém jazyce

Gymnázium Sokolov
ZŠ Chodov, Husova

3. místo

PS. 0 - zeměpisná
SS - Basketbal
SS-Atletický čtyřboj

ZŠ Chodov, Husova
KK 5

1

1

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH MŠMT V MEZINÁRODNÍCH KOLECH VE ŠK. R. 2005/2006
Světové finále
v Austrálii -Brisbane

Název školy
1 místo

2 misto

0

0

Gymnázium Sokolov
KK

3. místo

PS, O - zeměpisná
1

UMÍSTĚNÍ ŠKOL VE ŠKOLNÍCH SOUTĚŽÍCH
V DLOUHODOBÉM BODOVÁNÍ2005/2006
•

KATEGORIE ZUŠ
1. místo - ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
2. místo - ZUŠ Fryderyka Chopina Mariánské Lázně
3. místo - ZUŠ Jindřicha Jindřicha Cheb

•

KATEGORIE ZÁKLADNÍCH ŠKOL
1. místo - ZŠ Chodov, Husova
2. místo - Gymnázium Cheb
3. místo - První české gymnázium v Karlových Varech
4. místo - ZŠ Sokolov, Boženy Němcové
5. místo - ZŠ Sokolov, Rokycanova
6. místo - Gymnázium a SOŠ Aš

•

KATEGORIE STŘEDNÍCH ŠKOL BEZ GYMNÁZIÍ
1. místo - Integrovaná střední škola technická
a ekonomická Sokolov
2. místo - Střední průmyslová škola Ostrov
3. místo - Střední průmyslová škola Loket

•

KATEGORIE STŘEDNÍCH ŠKOL
1. místo - Gymnázium Sokolov
2. místo - První české gymnázium v Karlových Varech
3. místo - Gymnázium Cheb
4. místo - Gymnázium Ostrov
5. místo - Integrovaná střední škola technická
a ekonomická Sokolov
6. místo - Střední průmyslová škola Ostrov
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Reprezentace Karlovarského kraje

•

HRY II. ZIMNÍ OLYMPIÁDY PRO DĚTI A MLÁDEŽ ČR,
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 21. - 26. LEDNA 2006
Účast reprezentace Karlovarského kraje byla velmi úspěšná.
V celkovém bodování se umístila na 8. místě se 76 body.
Na získaný počet medailí byla dokonce na 5. místě.

ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, SPORT
MEDAILOVÉ ÚSPĚCHY NA HRÁCH II. ZIMNÍ OLYMPIÁDY PRO DĚTI A MLÁDEŽ ČR 2006 DLE SPORTOVNÍCH
ODVĚTVÍ
Název sportovního odvětví

1. místo

2. místo

2

2

Rychlobruslení
Klasické lyžování
Snowboard

2

Výtvarná soutěž

1

KK

5

3. místo

1

3

3

3

ÚČAST ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V ROZVOJOVÝCH PROGRAMECH MŠMT A V MEZINÁRODNÍCH PROJEKTECH
Program

Počet projektů

Celková hodnota projektů

6. výzva SROP, opatření 31 - schváleno v roce 2006,
vlastní realizace v roce 2007

1

2 611 920 Kč

4. výzva, GS OPRLZ Karlovarského kraje, opatření 3.3.

1

2 326 589 Kč

2 výzva, GS OPRLZ. opatření 3.1.

2

10 090 200 Kč

1. výzva, GS SROP, opatření 3.2.

1

2 245 780 Kč

Projekty škol financované
- dotace ze SR - Státní informační politika ve vzdělávání

46

8 253 378 Kč

MŠMT - dotace ze SR - projekty - podpora aktivit v oblasti prevence
společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže

13

399 000 Kč

1

210 000 Kč

MŠMT - dotace ze SR - ..Zpřístupněni dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků základním školám s ročníky pouze
i stupně' - do piojektu přihlášeno 14 škol

CNC učebna ve Střední průmyslové škole Ostrov vybudovaná v rámci projektu - využití počítačů k ovládání a programování NC strojů

ZDRAVOTNICTVÍ
Ing. Jiří MUTINSKY

uvolněný člen zastupitelstva
zodpovědný za oblast zdravotnictví
Datum narození:
Rodinný stav:
Bydliště:
Vzdělání:
Politická příslušnost:

1.9.1944
ženatý
Březová u Karlových Varů
vysokoškolské
ODS

Kontakt:
e-mail:

+420/353 502 160
jiri.mutinsky@kr-karlovarsky.cz

Cílem zdravotnictví je přispívat ke zlepšování zdraví obyvatel
a zajistit dobrou funkci systému poskytujícího zdravotnické
služby. Karlovarský kraj pracuje na zajištění co možná
nejlepších zdravotnických služeb pro své občany a především
na vybudování kvalitní sítě těchto zařízení.

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI
ZDRAVOTNICTVÍ
Karlovarský kraj stojí v roli zřizovatele 3 významných
zdravotnických zařízení, a to konkrétně Územní zdravotnické
záchranné služby Karlovarského kraje (ÚZZS KK), Léčebny
dlouhodobě nemocných a Krajského dětského domova pro děti
do 3 let.
PŘEDNEMOCNIČNÍ
NEODKLADNOU
PÉČI
zajišťuje
v kraji ÚZZS KK, která působí od roku 2006 jako nástupnická
organizace třech okresních záchranných služeb. Kraj dbá,
aby byla zabezpečena dostupnost této péče a její poskytnutí
do 15 minut od přijetí tísňové výzvy. Rozmístění výjezdových
stanovišť je jednou z priorit kraje. V roce 2006 bylo otevřeno
nové výjezdové stanoviště v Nejdku. Koncem roku byla
dokončena rekonstrukce výjezdových stanovišť ve Žlutících
a v Aši. Součástí ÚZZS KK je také školící středisko,
které vzdělává svůj střední a nižší zdravotnický personál,
ale také záchranáře z jiných zdravotnických zařízení.

Výjezdové stanoviště ÚZZS KK v Nejdku

LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH V NEJDKU je
organizací poskytující zdravotní péči s geriatrickým zaměřením.
Organizace se může pyšnit 26letou praxí v oboru a nespočetnými
zkušenostmi.
KRAJSKÝ DĚTSKÝ DOMOV PRO DĚTI DO 3 LET (KDD)
je zařízením poskytující dětem do tří let ústavní, léčebnou,
rehabilitační a zdravotní péči. Domov má pobočky v Aši
a Karlových Varech. KDD se podílí na dvou unikátních akcích,
a to na aktivitě Utajené porody a Otevřená náruč.
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Slavnostní otevření Výjezdového stanoviště ÚZZS Karlovarského kraje
v Nejdku (zleva MUDr. Ivo Tukinski, ředitel ÚZZS, Ing. Miloš Patera, poslanec
Poslanecké sněmovny, JUDr. Josef Pavel, hejtman KK)

ZDRAVOTNICTVÍ
KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICEA.S.

VIZE, CÍLE, PRIORITY

V současné době je Karlovarský kraj také zakladatelem
a jediným akcionářem Karlovarské krajské nemocnice a.s.
(KKN), která vznikla fúzí sloučením Nemocnice Karlovy Vary
a.s. s Nemocnicí Sokolov spol. s r.o. a Nemocnicí Cheb spol.
s r.o. a i nadále v sobě nese tři oblastní nemocnice - nemocnici
v Chebu, Sokolově a Karlových Varech. KKN vydává za rok
2006 svou vlastní výroční zprávu.

•

prvořadým úkolem je zajištění zdravotní péče, která bude
srovnatelně dostupná, kvalitní a efektivní pro všechny občany
kraje ve zdravotnických zařízeních zřizovaných Karlovarským
krajem, stanovení rozvojových cílů specializované péče;

•

v roce 2007 vybudovat výjezdové stanoviště v Horním
Slavkově;

•

posílení úlohy prevence a výchovy ke zdraví;

•

podpora vzdělávacích programů v oblasti zdravotnictví
- kongres Gerontologické dny, kongres záchranných služeb;

•

zdravotnické zabezpečení Letiště Karlovy Vary - nákup
vozidla na pohotovostní zásoby zdravotnického materiálu
pro řešení letecké nehody a jiné hromadné nehody na letišti
i mimo letiště na území Karlovarského kraje

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
Karlovarský kraj je poskytovatelem Lékařské služby první
pomoci, která je zabezpečena prostřednictvím zdravotnických
zařízení, jejichž je zřizovatelem či zakladatelem. Je zajišťována
ve všech bývalých okresních městech kraje. Lékařská služba
první pomoci je poskytována v době mimo pravidelný provoz
ordinací. Informace o místě a provozní době poskytování
lékařské služby první pomoci v celém Karlovarském kraji získají
občané nepřetržitě 24 hodin denně na speciálním telefonním
čísle 353 502 502 Krajského úřadu Karlovarského kraje.

PŘÍSPĚVKY SUBJEKTŮM V OBLASTI
ZDRAVOTNICTVÍ
Karlovarský kraj v roce 2006 podpořil finančním příspěvkem
ve výši 323 000,- Kč vznik Centra substituční terapie
při Protialkoholní a protitoxikomanické poradně, Myslbekova
4 v Karlových Varech. Toto zařízení je jediné tohoto druhu
v Karlovarském kraji a celém západočeském regionu.
Substituční léčba je jednou z nejúčinnějších terapií závislostí
na opiátech, z níž mohou drogově závislí plynule přestoupit
do dalších abstinenčně orientovaných léčebných programů.
Projekt je úspěšný a je jedním ze základních principů „Krajské
protidrogové strategie Karlovarského kraje", kde je řešena také
oblast „Léčba a resocializace drogových závislostí".

Kongres Gerontologické dny Karlovy Vary ve dnech 26. - 27. dubna 2006,
Lázeňský hotel Thermal

HORSKÁ SLUŽBA ČR, O.P.S.,
OBLAST KRUŠNÉ HORY
Každoročně je poskytován finanční příspěvek ve výši
300 000,- Kč, a to z části na aktuální potřebné vybavení Horské
služby a dále na zdravotnický materiál.

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ
ÚZZS KK disponuje útvarem krizového managementu,
jehož součástí je i pohotovostní sklad léčiv a zdravotnického
materiálu na ošetření cca 200 poraněných. Tento sklad
je připraven k použití při mimořádných událostech.
Ing. Jiří Mutinský, člen Rady KK zahajuje kongres Gerontologické dny Karlovy Vary
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SOCIÁLNÍ PÉČE
Mgr. Ellen VOLAVKOVA
uvolněná členka zastupitelstva

zodpovědná za oblast sociálních věcí a neziskových organizací
Datum narození:
Rodinný stav:
Bydliště:
Vzdělání:
Politická pňslušnost:

13.5.1949
vdaná
Mariánské Lázně
vysokoškolské
ODS

Kontakt:
e-mail:

+420/353502255
ellen. volavkova@kr-kariovarsky.cz

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST
•

• V roce 2006 rozhodoval KK o umístění občanů
do ústavů sociální péče, které kraj zřizoval, a o úhradách
za pobyt a péči v těchto ústavech. Za tímto účelem
vydal odbor 3 017 správních rozhodnutí v samostatné
působnosti.

OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
• Odbor sociálních věcí v červnu 2006 realizoval a úspěšně
ukončil v rámci opatření 2.1 Integrace skupin obyvatelstva
ohrožených sociálním vyloučením z programu Phare
2003 projekt s názvem „Rozvoj kvality sociálních služeb
v Karlovarském kraji".
Projekt byl zaměřen na prosazování, zavádění a postupné
naplňování standardů
kvality sociálních
služeb
v nestátních neziskových organizacích, v zařízeních
sociální péče, která zřizuje Karlovarský kraj a obce.
Cílem bylo definování krajské sítě dostupných a kvalitních
sociálních služeb podporujících sociální začleňování
znevýhodněných skupin obyvatel v KK, vypracování
rozvojových plánů jednotlivých zařízení sociálních služeb,
které zřizuje KK a vzdělávání pracovníků v sociálních
službách. Na realizaci projektu bylo získáno 132 343,- EUR,
bez finanční spoluúčasti KK. Celkem bylo vyčerpáno
117 661,69 EUR.
• V červenci byl Zastupitelstvem KK schválen významný
dokument týkající se rozvoje sociálních služeb s názvem
Zásady rozvoje sociálních služeb v KK pro období
let 2007 - 2017. Zastupitelstvem KK bylo schváleno
20 rozvojových plánů sociálních služeb (na období 10 let)
pro zařízení sociálních služeb, které zřizuje KK.
• Po schválení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů v březnu 2006,
musel odbor sociálních věcí učinit kroky na zajištění
změny v systému poskytování sociálních služeb tak,
aby s účinností zákona od 1.1.2007 bylo možné poskytovat
služby dle platné právní úpravy.
Došlo k transformaci domovů - penzionů pro důchodce,
které KK zřizoval, na domovy pro seniory. V souvislosti
s novým zákonem odbor metodicky vedl zejména
příspěvkové organizace kraje - pořádal porady vedoucích
pracovníků, konzultační dny sociálních pracovnic
a vrchních sester zařízení sociálních služeb.
Do vzdělávání byl zapojen pracovník odboru, který
se připravoval na historicky prvního inspektora sociálních
služeb v KK.
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Tradiční "Loučení s létem" v Domově důchodců v Kynšperku nad Ohří

• V říjnu 2006 zahájil odbor přípravy na zahájení činnosti
intervenčního centra. Povinnost zajistit tento druh
sociální služby vyplynul ze zákona č. 135/2006 Sb.,
kterým byly změněny některé zákony v oblasti ochrany
před domácím násilím. Provoz intervenčního centra
pro občany KK bude zahájen k 1.1.2007 v Sokolově.
•

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ
• Jedním z výstupů projektu Rozvoj kvality sociálních
služeb v Karlovarském kraji bylo v červnu 2006 vydání
aktualizované verze Přehledu poskytovatelů sociálních
služeb na území Karlovarského kraje. Další výstupy
projektu - Analýza závěrečných zpráv ze sebehodnocení,
Analýza rozvojových plánů, Zásady rozvoje sociálních
služeb v Karlovarském kraji - budou základními
dokumenty při tvorbě Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb v Karlovarském kraji.

SOCIÁLNÍ PÉČE
? V červnu 2006 proběhlo v prostorách KU jednání
ke komunitnímu plánování se zástupci obecních
úřadů obcí s rozšířenou působností a pověřených
obecních úřadů. Setkání bylo věnováno problematice
komunitního
plánování
sociálních
služeb
v návaznosti na zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, především ve vztahu k financování sociálních
služeb. Zástupci obcí zde dále prezentovali informace
0 současném stavu komunitního plánování ve svých
obcích.
* V říjnu 2006 proběhlo za účasti zástupců Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR setkání ředitelů příspěvkových
organizací KÚ. Kromě jiného zde byli účastníci
informováni o procesu komunitního plánování sociálních
služeb v Karlovarském kraji.
•

ROMSKÉ ZÁLEŽITOSTI, NÁRODNOSTNÍ MENŠINY,
INTEGRACE CIZINCŮ
• Pod odbor je organizačně začleněn koordinátor
pro romské záležitosti, národnostní menšiny a integraci
cizinců. Hlavní náplní činnosti koordinátora je pomoc
při integraci těchto skupin obyvatelstva ohrožených
sociálním vyloučením. Působí v této oblasti preventivně,
konzultačně a metodicky.
Aktivity a zapojení menšinových sdružení, jakož
1 organizovanost etnik, jsou nízké. Kontakty probíhají tedy
formou individuálního napojení přes koordinátora. Řešené
problémy národností jsou různorodé, týkají se zejména
zdravotního pojištění, pobytu v ČR, diskriminačních
problémů, zaměstnávání, školství a kultury. Menšiny
si velmi váží poskytování informačních možností na webu
kraje spravovaných odborem jako jedné z mála cest
k cizincům a kulturně odlišným obyvatelům.
V roce 2006 napomáhal koordinátor při příchodu
mobilní poradny Organizace na pomoc uprchlíkům
do kraje. Zajišťoval nebo sám realizoval přednášky
na základních i středních školách v kraji zaměřené
na cizineckou problematiku a na romskou otázku.
Účastnil se zajištění celorepublikové akce o.s. Slovo 21
a při projektech Rodina od vedle a Žijí vedle nás.

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH
ORGANIZACÍ, KTERÉ POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
• Odbor sociálních věcí vyhlásil v roce 2006 celkem 3 výzvy
pro předkládání žádostí o finanční prostředky. Nestátní
neziskové organizace poskytující sociální služby
(dále jen NNO) žádaly do těchto programů:
I.

Podpora aktivit zaměřených na integraci a pomoc
seniorům a osobám se zdravotním postižením
II. Podpora poskytování sociálních služeb v sociálně
vyloučených romských komunitách
III. Podpora aktivit zaměřených na sociální prevenci
a prevenci kriminality
IV. Podpora aktivit zaměřených na protidrogovou
politiku
Celkem bylo rozděleno 19 735 880,- Kč
program I.
17 557 305,- Kč
program II.
534 966,- Kč
program III. 1 143 610,- Kč
program IV. 499 999,- Kč
Mimo výše uvedené programy byl v návaznosti
na Program přípravy na stárnutí vyhlášen program
Podpora aktivit v oblasti začleňování seniorů
do společnosti.
Bylo podpořeno celkem 7 projektů v celkové výši
200 000,- Kč.
V roce 2006 přijímal odbor v rámci dotačního řízení
MPSV ČR k 31.8.2006 žádosti poskytovatelů sociálních
služeb o dotaci MPSV na rok 2007. Žadateli byly nejen
nestátní neziskové organizace, ale i obce, fyzické
a právnické osoby, příspěvkové organizace obcí a kraje.
Tyto byly zpracovány do souhrnné žádosti, která se
zasílala na MPSV do 30.10.2006. Souhrnná žádost byla
podána za 62 žadatelů na 130 druhů sociálních služeb
s celkovou výší požadavku 324 202 809,- Kč.
PROTIDROGOVÁ POLITIKA
• V r. 2006 byl schválen jak Radou tak Zastupitelstvem
KK zásadní dokument Akční plán krajské protidrogové
strategie Karlovarského kraje na období 2005 - 2009.
Tento dokument rozvíjí Strategii a je nástrojem pro její
implementaci, snaží se postihnout specifika KK
a jeho regionů.

Vzdělávání romských terénních sociálních pracovníků
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SOCIÁLNÍ PÉČE
PŘENESENÁ PŮSOBNOST
ROZHODOVÁNÍ V I. AII. INSTANCI V ROCE 2006 (SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ UKONČENÁ ROZHODNUTÍM DO 31.12.2006)

Rozhodování v 1. instanci

Předmět rozhodovací činnosti

Zařazení do evidence žadatelů o NRP, sociálně-právní ochrana dětí
Vyhledání náhradních rodičů dítěti
Pověření k výkonu sociálně-práv. ochrany dětí

Rozhodování ve II. instanci
(odvolací i mimoodvolací řízení)

13

1

59*

XXX

3

XXX

Sociální hospitalizace

XXX

1

Dávky sociální péče pro staré a těžce zdravotně postižené občany

XXX

220

Dávky soc péče poskytované zejména z titulu sociální potřebnosti

XXX

106

Státní sociální podpora

XXX

27

*Vysoká úspěšnost při vyhledání náhradních rodičů dětem. V těchto případech se nevydává správní rozhodnutí.
Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí a výkonu
státní správy úřadu práce v oblasti státní sociální podpory
v roce 2006
Odbor sociálních věcí provedl ve sledovaném roce celkem
11 kontrol na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností
a na pověřených obecních úřadech. Předmětem kontroly
byl výkon sociálně-právní ochrany dětí, dávky státní sociální
podpory a dávky sociální péče.
•

METODICKÁ POMOC ODBORU
• Mimo četné individuální konzultace (telefonické i osobní)
problémů, které se běžně vyskytují při výkonu přenesené
působnosti na jednotlivých úsecích, je metodická činnost
poskytována v rámci kontrolní činnosti.
V oblasti sociálních služeb prováděl odbor metodickou
činnost pro obce - zejména distribuce informačních
materiálů z MPSV ČR, včetně distribuce dat pro zajištění
poskytování příspěvku na péči. V listopadu 2006 zajistil
odbor sociálních věcí KÚKK pro pracovníky obecních
úřadů obcí s rozšířenou působností KK, kteří vykonávají
sociálně-právní ochranu dětí a přicházejí do kontaktu
s případy domácího násilí, přednášku pořádanou
MPSV ČR, odborem rodinné politiky a sociální práce,
ve spolupráci s nestátní neziskovou organizací Acorus o.s.

•

Dle tohoto zákona je krajský úřad povinen zajišťovat
přípravy fyzických osob, vhodných stát se osvojiteli
nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a poskytovat
jim poradenskou pomoc související s osvojením nebo
svěřením dítěte do pěstounské péče. Tuto povinnost mají
krajské úřady od června 2006. V roce 2006 proběhla
příprava jednou, zúčastnilo se celkem 24 osob.

Každý rok organizuje odbor sociálních věci setkáni pěstounů z celého kraje

KONZULTACE
PRO
PĚSTOUNY
A
PŘÍPRAVY
ŽADATELŮ
• V souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších přepisů je krajský úřad
povinen zabezpečit konzultace o výkonu pěstounské
péče pro pěstounské rodiny z kraje. V roce 2006
proběhly konzultace k výkonu pěstounské péče dvakrát,
a to v březnu 2006 pro samotné pěstounky a v říjnu 2006
pro pěstounské rodiny.

V rámci setkání pěstounů děti plnily různé úkoly
36
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ŽIVOTNÍ

PROSTŘEDÍ

Ing. Luboš ORALEK
uvolněný člen zastupitelstva

zodpovědný za oblast životního prostředí, zemědělství a revitalizace krajiny
Datum narození:
Rodinný stav:
Bydliště:
Vzdělání:
Politická příslušnost:

18.11.1964
ženatý
Oloví
vysokoškolské
ODS

Kontakt:
e-mail:

+420/353 502385
lubos.oralek@kr-karlovarsky.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ POSKYTUJE FINANČNÍ
PROSTŘEDKY ŽADATELŮM NA:
•

projekty týkající se environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty
• projekty související s ochranou přírody a krajiny
• drobné vodohospodářské a ekologické akce
• hospodaření v lesích
V roce 2006 bylo na tyto účely poskytnuto žadatelům
cca 16,5 mil. Kč.
V rámci Radonového programu ČR bylo zájemcům o provedení
protiradonových ozdravných opatření v rodinných domech
poskytnuto prostřednictvím krajského úřadu 450 tis. Kč.

Podle zájmu, potřeb a také podle stupně zapojení do systému
separovaného sběru byly obcím pro zlepšení infrastruktury
nakoupeny a předány nové sběrové kontejnery na tříděný odpad
v celkové hodnotě 1 milion Kč.
Byla vyhlášena a vyhodnocena soutěž obcí ve sběru využitelných
odpadů „Liga odpadů". Vítězné obce ve dvou kategoriích
převzaly na slavnostním vyhlášení finanční odměny.
V rámci projektu byly uspořádány autobusové zájezdy
- exkurze pro školy do zařízení, která třídí, zpracovávají,
využívají nebo odstraňují odpady. Pod heslem „Školy odpadům
v patách" se jich zúčastnilo celkem 1 120 žáků z 39 škol kraje.

V roce 2006 byly meziresortní komisí k řešení ekologických
škod schváleny projekty obcí předložené Karlovarským krajem
v objemu 120 mil. Kč, které budou řešit odstraňování
ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných
těžebních společností.
Karlovarský kraj odstranil v roce 2006 na své náklady černou
skládku v katastru obce Rovná nad osadou Podstrání.
Byl odstraněn směsný odpad, suť, ojeté pneumatiky a jiný
odpad. Byla také provedena technická opatření k zamezení
vjezdu do areálu bývalého statku vykopáním příkopu
u komunikace, navrstvením zeminy a betonových panelů.
Náklady na odstranění této černé skládky byly 135 878,- Kč.
Karlovarský kraj také v roce 2006 podpořil činnost pěti Místních
akčních skupin působících v Karlovarském kraji v celkové
výši 1 mil. Kč.
Společný projekt Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM
„Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních
odpadů včetně jejich obalové složky na území Karlovarského
kraje" měl za cíl přispět k vytváření funkčního a efektivního
systému odděleného sběru využitelných složek komunálních
a obalových odpadů, který by umožnil plnit cíle stanovené
Plánem odpadového hospodářství České republiky, Plánem
odpadového hospodářství Karlovarského kraje a rovněž
jednotlivými plány odpadového hospodářství původců odpadů
- obcí Karlovarského kraje a v návaznosti na to i cíle stanovené
pro sdružené plnění zajišťované autorizovanou obalovou
společností EKO-KOM, a.s., dle zákona o obalech.

Jedna z exkurzí - ZŠ Kynšperk nad Ohří ve společnosti ASP služby, s.r.o. v Chocovicích

V rámci podpory zlepšení infrastruktury byl z prostředků
projektu dovybaven sběrný dvůr města Nová Role. Slouží
tak jako modelový a vzorový sběrný dvůr - zařízení určené
k odkládání nebezpečných a využitelných složek komunálního
odpadu obyvateli.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 1 '

37

ŽIVOTNÍ

PROSTŘEDÍ

Příspěvky

Částka v Kč

Nestátním neziskovým organizacím na úseku environmentálriího vzdělávání,
výchovy a osvěty v roce 2006

760 000

Nestátním neziskovým organizacím na úseku ochrany životního prostředí v roce 2006

500 000

Na drobné vodohospodářské a ekologické akce v roce 2006

6 566 623

Na hospodaření v lesích v roce 2006

8 636 253

CELKEM

16462 876

PŘEHLED SCHVÁLENÝCH ŽÁDOSTÍ NA REALIZACI REVITALIZAČNÍCH OPATŘENÍ
Žadatel

Název projektu

Město Sokolov

Páteřní cyklostezka z Karlových Varů do Chebu
- úsek Sokolov - Kynšperk nad Ohří

Obec Královské Poříčí

Revitalizace Pstružného potoka

1 641 000

Obec Chlum Svaté Maří

Kanalizace - Chlum Svaté Mař!

11 709 464

Obec Vintířov

Revitalizace území rybníka a lesoparku ve Vintířově
pro využití volného času

19 281 607

Obec Lomnice

Cyklostezka na rekultivovaných výsypkách (projektová dokumentace)

CELKEM

Náklady dle PD v Kč

86 001 250

1 335 000
119 968 321

Černá skládka v katastru obce Rovná nad osadou Podstrání - před vyčistěním Černá skládka v katastru obce Rovná nad osadou Podstrání • po vyčistění
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STÁLÉ ZASTOUPENÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE
Zahájení činnosti zastoupení Karlovarského kraje v Bruselu
se datuje k 1.3.2006. Do funkce reprezentanta Karlovarského
kraje v Bruselu byl po výběrovém řízení jmenován Ing. Werner
Hauptmann.
Oficiální zahájení činnosti bruselského zastoupení proběhlo
26.4.2006 za účasti hejtmana v bruselském Pražském domě,
kde má Karlovarský kraj své zastoupení.

Jednáni zástupců krajů s hejtmany a europoslanci v Bruselu

V BRUSELU

K HLAVNÍM CÍLŮM BRUSELSKÉHO
ZASTOUPENÍ PATŘÍ:
•

informuje představitele Karlovarského kraje a zainteresované
veřejné I privátní subjekty v kraji o politickém vývoji v EU,
především se zaměřením na politiku regionálního rozvoje;

•

navazuje a udržuje kontakty s institucemi EU, jakož
i s dalšími významnými organizacemi zastoupenými
v Bruselu;

•

zajišťuje a zpracovává pro Karlovarský kraj relevantní
informace z bruselského prostředí, vyhledává příležitosti
pro Karlovarský kraj, podporuje iniciativy Karlovarského
kraje a přispívá k jejich úspěšné realizaci;

•

pomáhá Karlovarskému kraji a klíčovým institucím kraje
v přístupu k programům finanční podpory EU;

•

pomáhá Karlovarskému kraji v posilování jeho pozice
na evropské scéně a v jeho integraci do EU;

•

poskytuje organizační i odborné zázemí hejtmanovi
Karlovarského kraje pro výkon jeho mandátu člena
Výboru regionů;

Další informace a kontaktní údaje je možné najít na www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/Brusel/.

Jednání s českým velvyslancem při EU Janem Kohoutem

Budova Pražského domu, kde má Karlovarský kraj své zastoupení
(budova vpravo)

iL
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VÝZNAMNÉ NÁVŠTĚVY V KARLOVARSKÉM KRA/1
17. února 2006 - návštěva velvyslance Indické republiky J.E. pana P. S. Raghavana s chotí

11. až 13. dubna 2006 - návštěva prezidenta České republiky Václava Klause s chotí Livií

18. dubna 2006 - návštěva velvyslance Slovinské republiky J.E. pana Draga Mirošiče

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
Ing. Roman ROKUSEK

ředitel krajského úřadu

Datum narození:
Rodinný stav:
Bydliště:
Vzdělání:

5.6.1966
ženatý
Karlovy Vary
vysokoškolské

Kontakt:
e-mail:

+420/353 502120
roman.rokusek@kr-karlovarsky.cz

Mgr. Lubomír NOVOTNÝ
zástupce ředitele KÚ
pověřený vedením odboru správních
agend a dozoru, KŽÚ

Ing. Lydie STRÁSKÁ
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Ing. Radek HAVLAN
vedoucí odboru investic
a grantových schémat

Tel.:+420/353 502 125
E-mail: lubomír.novotny@kr-karlovarsky.cz

Tel.:+420/353 502 141
E-mail: lydie.straska@kr-karlovarsky.cz

Tel.:+420/353 502 432
E-mail: radek.havlan@kr-karlovarsky.cz

Bc. Joža LOKAJÍČEK
pověřený zastupováním vedoucího
odboru zdravotnictví

Ing. Dagmar DIVIŠOVÁ
vedoucí ekonomického odboru

PhDr. Mgr. Vratislav SMOLEJA
vedoucí majetkoprávního odboru

Tel.: +420/353 502 420
E-mail: joza.lokajicek@kr-karlovarsky.cz

Tel.: +420/353 502 266
E-mail : dagmar.divisova@kr-karlovarsky.cz

Tel.: +420/353 502 270
E-mail: vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz

Ing. Martina KLÁNOVÁ
vedoucí odboru školství,
mládeže a tělovýchovy

Ing. Ivan KOCMICH
vedoucí odboru informatiky

Ing. arch. Jaromír MUSIL
vedoucí odboru regionálního rozvoje

Tel.:+420/353 502 443
E-mail: martina.klanova@kr-karlovarsky.cz

Tel.:+420/353 502 363
E-mail: ivan.kocmich@kr-karlovarsky.cz

Tel.:+420/353 502 260
E-maií: jaromír.musil@kr-karlovarsky.cz

Mgr. Jaromír KRUTÁK
vedoucí odboru kontroly

Ing. Stanislava SPRÁVKOVÁ
vedoucí odboru sociálních věcí

Miroslav OČENÁŠEK
pověřený zastupováním vedoucího
odboru vnitřních záležitostí

Tel.:+420/353 502 466
E-mail: jaromír.krutak@kr-karlovarsky.cz

Tel.: +420/353 502 240
E-mail: stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz

Tel.: +420/353 502 126
E-mail: miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz

Ing. Milan NOVÁK
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Jan PRUDÍK
vedoucí odboru kultury, památkové péče,
iázeňství a cestovního ruchu

Mgr. MARTINA VRÁNOVÁ
vedoucí oddělení interního auditu

Tel.:+420/353 502 461
E-mail: milan.novak@kr-karlovarsky.cz

Tel.:+420/353 502 230
E-mail: jan.prudik@kr-karlovarsky.cz

Tel.: +420/353 502 460
E-mail: maríina.vranova@kr-kariovarsky.cz

Ing. Bohuslav VACHUDA
vedoucí odboru krizového řízení

Ing. Marie TOMSOVÁ
pověřená zastupováním vedoucího odboru
kancelář ředitele úřadu

Ing. Eliška VRŠECKÁ
vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství

Tel.: +420/353 502 190
E-mail: bohuslav.vachuda@kr-karlovarsky.cz

Tel.: +420/353 502 313
E-mail: marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz

Tel.: +420/353 502 220
E-mail: eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz
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ZAMĚSTNANCI
UTAJENÉ HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ
KRAJSKÉHO ÚŘADU
Stejně jako v roce 2005, tak i v roce 2006 proběhlo v průběhu
měsíce října a listopadu utajené hodnocení způsobu chování
a vystupování zaměstnanců krajského úřadu k návštěvníkům
- občanům. Celkem bylo uskutečněno 129 osobních návštěv
a 128 telefonických interakcí.
Výsledky utajeného hodnocení vyzněly pro zaměstnance
krajského úřadu velmi pozitivně. Např. nadprůměrně byla
hodnocena schopnost, vstřícnost a ochota zaměstnanců
krajského úřadu pomoci nasměrovat návštěvníky k hledaným
odborům a pracovištím, dále pak upravenost zaměstnance,
pořádek a čistota na pracovišti včetně celkového dojmu
z interakce. Vysoce nadprůměrně bylo hodnoceno rozloučení,
tzn. formulace rozloučení, přímý pohled a výraz tváře. Stejně tak
byly hodnoceny i telefonické interakce.

KVALIFIKAČNÍ

STRUKTURA

ÚŘADU

STAV ZAMĚSTNANCŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU
K 31.12.2006
odbor

počet zaměstnanců

kancelář hejtmana

8

kontroly

19

ekonomický
správních agend a dozoru,

34

krajský živnostenský úřad

16

majetkoprávní

14

dopravy a silničního hospodářství

16

sociálních věcí

23

školství, mládeže a tělovýchovy

18

životního prostředí a zemědělství

22

informatiky

12

regionálního rozvoje

19

kancelář ředitele úřadu

16

investic a grantových schémat

20

krizového řízení

14

vnitřních záležitostí

16

kultury, památkové péče, lázeňství
a cestovního ruchu

12

zdravotnictví

8

oddělení interního auditu

2

celkem

GENDEROVÁ

KRAJSKÉHO

269

STRUKTURA
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ZAMĚSTNANCI

KRAJSKÉHO

ÚŘADU

KRAJSKÝ ÚŘAD ZÍSKAL OCENĚNÍ
ZA KVALITU V ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁ VĚ
ZA ROK2006

METODICKÁ POMOC OBCÍM
A ORGANIZACÍM KARLOVARSKÉHO KRAJE
V ROCE 2006

Na třetí Národní konferenci kvality ve veřejné správě v Liberci
převzali cenu náměstek hejtmana Jiří Behenský a ředitel
Krajského úřadu Karlovarského kraje Roman Rokůsek.

V roce 2006 již tradičně pokračovala aktivita Karlovarského kraje
v oblasti vzdělávání a metodické pomoci obcím a organizacím
kraje.
Stěžejní problematikou této pomoci se v tomto roce staly:
• problematika voleb do poslanecké sněmovny a obecních
zastupitelstev,
• problematika související se změnami legislativy v oblasti
sociálních věcí,
• problematika související se změnou stavebního zákona,
• problematika čerpání finančních prostředků z EU a pro
jektového řízení,
• a další jako jsou např. školství, krizové řízení, investice
a doprava

Cena, kterou obdržel krajský úřad

Součástí třídenní akce bylo také slavnostní předání resortních
cen ministerstva vnitra za kvalitu v územní veřejné správě.
Krajský úřad získal nejvyšší ocenění nazvané „Organizace
dobré veřejné služby".
Zástupci Karlovarského kraje převzali kromě ceny také artefakt
symbolizující pořadatelství této konference, jejíž čtvrtý ročník
bude napřesrok hostit Karlovarský kraj.
Konferenci pod záštitou hejtmana Libereckého kraje
Petra Skokana a ministra vnitra Ivana Langera pořádalo
Ministerstvo vnitra ČR, Rada ČR pro jakost a Vzdělávací
centrum pro veřejnou správu.
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Jednotlivými odbory krajského úřadu byla tato metodická
pomoc a objasnění změn poskytována průběžně, nebo
na základě vyžádání jednotlivých subjektů.
Výkladem stěžejních oblastí byli pověřeni nejzkušenější
odborníci krajského úřadu, externí odborníci, ale také odborníci
z příslušných ministerstev.
V rámci této pomoci prošlo jednotlivými formami vzdělávání
na 5 844 evidovaných účastníků, což je oproti roku 2005
nárůst přibližně o 5%.

POCTY PROŠKOLENÝCH OSOB
JEDNOTLIVÝMI ODBORY KRAJSKÉHO
ÚŘADU V ROCE 2006:
zdravotnictví

45

oddělení interního auditu

74

odbor informatiky

100

odbor dopravy a silničního hospodářství

126

odbor investic a grantových schémat

216

odbor krizového řízení

281

odbor školství

532

odbor kancelář ředitele

631

odbor regionálního rozvoje

692

odbor správních agend dozoru a KŽÚ

1 497

odbor sociálních věcí

1 648

Celkový součet

5 844

