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ÚVODNÍ SLOVO HEJTMANA KARLOVARSKÉHO KRAJE
Karlovarský kraj podepsal společné prohlášení s městy
Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně, kde
se zúčastněné strany zavázaly pokračovat v úsilí o zápis
Západočeského lázeňského trojúhelníku na prestižní Seznam
světového dědictví UNESCO.
V Domově pro seniory Spáleniště v Chebu byla dokončena
pátá etapa rekonstrukce. Předány byly také zrekonstruované
suterénní prostory s prádelnou, provozními místnostmi
a sklady.

Vážení čtenáři, milí spoluobčané,

Během června začaly cyklistům v regionu sloužit tři nové
úseky páteřní Cyklostezky Ohře. Jedná se o trasy z Chocovic
do Kynšperka nad Ohří a průjezd městy Sokolov a Loket.
Zahájili jsme výstavbu nového sídla Územní zdravotnické
záchranné služby za 75 milionů korun.
Ještě před prázdninami se nám podařilo dokončit výstavbu
Centra technického vzdělávání v Ostrově. Začátek školního
roku přivítali studenti v nové moderní budově za více než
431 milionů korun. Byla dokončena přestavba Becherovy vily
v Karlových Varech na interaktivní galerii.
Pokračovali jsme v realizaci projektu na omezení výskytu
bolševníku a dalších invazních rostlin na území kraje. Založili
jsme Komunální odpadovou společnost, jejímž cílem je zajistit
levnější svoz a likvidaci odpadů pro občany našeho kraje.
V roce 2012 budou v našem kraji pokračovat akce, které jsme
před časem zahájili. Po dokončení výstavby dopravního
terminálu v Sokolově pokračujeme v budování dopravních
terminálů v Chebu a Mariánských Lázních. Bude dokončena
výstavba nového sídla Územní zdravotnické záchranné
služby, modernizace Integrované střední školy technické
a ekonomické v Sokolově. Chystáme se na slavnostní
otevření Pavilonu akutní medicíny v karlovarské nemocnici
a rekonstruovaného pavilonu B v nemocnici v Chebu. V plánu
je také další rekonstrukce krajských silnic.
Snažíme se posilovat důvěru občanů v naše kroky vedoucí
k dalšímu rozvoji Karlovarského kraje. Chceme, aby cítili
zodpovědnost za místo, kde žijí, a považovali svůj region
za perspektivní pro sebe i své děti.

předkládáme Vám Výroční zprávu Karlovarského kraje za rok
2011, která detailně informuje o veškerých činnostech kraje
v jednotlivých oblastech života. Byl to rok, v němž se i přes
dozvuky hospodářské krize, dařilo realizovat probíhající
projekty a zahájit nové akce.
Podařilo se nám stabilizovat Karlovarskou krajskou
nemocnici, a. s., kam nastoupil odborný manažerský tým.
V areálu karlovarské nemocnice pokračovala stavba nového
pavilonuakutní medicíny za více než 700 milionů korun včetně
vybavení. Pavilon by měl pacientům nabídnout moderní
zdravotní péči, nové operační sály i multioborové jednotky
intenzivní péče.
Kardiologické oddělení karlovarské nemocnice získalo nové
vybavení za 59 milionů korun. Pacientům s chorobami srdce
pomáhá angiograﬁcká linka a dalších 11 moderních přístrojů.
Ukázalo se, že pronájem sokolovské nemocnice byl dobrým
krokem jak pro personál, tak především pro pacienty.
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PaedDr. Josef Novotný
hejtman Karlovarského kraje

O KARLOVARSKÉM KRAJI
Charakteristika Karlovarského kraje

Vlajka kraje

Karlovarský kraj se nachází na západě území České republiky a vznikl rozdělením kraje Západočeského na Plzeňský
a Karlovarský. Na severu a západě uzavírá území republiky
státní hranicí s Německem, na východě sousedí s Ústeckým
krajem a na jihu s krajem Plzeňským. Spolu s Ústeckým
krajem tvoří oblast soudržnosti Severozápad, tzv. NUTS 2.
Přes území těchto dvou krajů, podél státní hranice,
se rozprostírají Krušné hory.

Podoba vlajky kraje vychází ze schváleného znaku
Karlovarského
kraje.
Červeno-modře
čtvrcený
list,
v horním žerďovém poli český lev, v dolním žerďovém
poli bílá zkřížená hornická kladívka na žlutých
topůrkách nad dvěma žlutými zkříženými ratolestmi,
v horním vlajícím poli žlutá fontána tryskající bílou
vodu, v dolním poli sedm vodorovných pruhů, střídavě
červených a bílých. Bílé pruhy jsou vlnité, z horního vyrůstá
bílý dvouocasý korunovaný lev se zlatou zbrojí.

Logo kraje
Symbolizuje vřídlo a vyvěrající vodu jako symboly lázeňského
kraje, logo je zároveň stylizaci písmene K, je v barvách
Karlovarského kraje - v červené a modré.
Rozloha
Počet obyvatel
Nejvyšší bod
Nejvýznamnější řeka
Okresy
Počet obcí
Počet obcí s rozšířenou působností
Krajské město
Průměrná měsíční mzda
Nezaměstnanost

•
•
•
•

3314 km2
307 444 (k 31. 12. 2010)
Klínovec (1 244 m.n.m)
Ohře
Cheb, Sokolov, Karlovy Vary
132
7
Karlovy Vary
20 179
8,6%

Karlovarský kraj vznikl spolu s dalšími 13 kraji k 1. lednu
2000 v rámci reformy veřejné správy
Nejvyšším samosprávným orgánem je 45 členné
zastupitelstvo
Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti
je 9 členná rada kraje, v jejímž čele stojí hejtman
Krajský úřad zajišťuje výkon státní správy v regionu
a také plnění úkolů daných zastupitelstvem a radou

Znak Karlovarského kraje
Červeno-modře čtvrcený francouzský štít, v prvním poli český
lev, ve druhém poli zlatá fontána s tryskající stříbrnou vodou,
ve třetím poli stříbrná zkřížená hornická kladívka na zlatých
topůrkách a pod nimi dvě zlaté zkřížené ratolesti, ve čtvrtém
poli stříbrný korunovaný dvouocasý lev se zlatou zbrojí
vyrůstající ze tří vlnitých stříbrných břeven.

Výkon státní správy v Karlovarském kraji obstarává
7 obcí s rozšířenou působností:
Aš
Ostrov
Cheb
Karlovy Vary
Sokolov
Kraslice
Mariánské Lázně

http://www.muas.cz/
http://www.ostrov.cz/
http://www.mestocheb.cz/
http://www.mmkv.cz/
http://www.sokolov.cz/
http://www.kraslice.cz/
http://www.marianskelazne.cz/
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SAMOSPRÁVA
Rada Karlovarského kraje
PaedDr. Josef Novotný
(ČSSD)
Hejtman

řídí oblast krizového řízení
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Složení Rady Karlovarského kraje
(volební období 2008 – 2012)
ČSSD

6 křesel

KSČM

2 křesla

Doktoři (za uzdravení společnosti)

1 křeslo

Mgr. Martin Havel
(ČSSD)

Ing. Petr Navrátil
(ČSSD)

statutární zástupce hejtmana
náměstek hejtmana pro ekonomiku, legislativu, oblast investic
a informatiku

náměstek hejtmana pro dopravu,
silniční hospodářství a regionální
rozvoj

Mgr. Jaroslav Borka
(KSČM)

Miloslav Čermák
(ČSSD)

náměstek hejtmana pro oblast
majetkoprávní a vnitřních věcí

náměstek hejtmana pro oblast
sociálních věcí

MUDr. Václav Larva
(ČSSD)

Ing. Eva Valjentová
(KSČM)

radní pro oblast zdravotnictví

členka rady kraje pro oblast
kultury, památkové péče,
lázeňství a cestovního ruchu,
uvolněná členka zastupitelstva

PaedDr. Vratislav Emler
(Hnutí Doktoři za uzdravení
společnosti)

Ing. Jaroslav Bradáč
(ČSSD)

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

člen rady kraje pro oblast
životního prostředí a zemědělství,
uvolněný člen zastupitelstva

ZASTUPITELSTVO KARLOVARSKÉHO KRAJE
Složení Zastupitelstva Karlovarského kraje
MUDr. Vít Baloun (vznik mandátu 2. 6. 2011)
Ing. Berka Zdeněk
Bolvari René
Mgr. Borka Jaroslav
Ing. Bradáč Jaroslav
Ing. Bureš Jan
Čermák Miloslav
Černý Václav
PaedDr. Emler Vratislav
Ing. Gold Radomil
Mgr. Havel Bohdan
Mgr. Havel Martin
Mgr. Holan Jiří
Ing. Hora Josef
Ing. Horník Jan
Hozmanová Hana
Mgr. Hybner Tomáš
Ing. Jakobec Karel
Ing. Jakubík Václav
Janát Josef
Ing. Keřka Petr
Ing. Kotek Jiří
Křížová Jana
MUDr. Kubín Stanislav
Kuliš Petr
MUDr. Larva Václav
Ing. Malý Josef
Matějka Milan
Mleziva Václav
Murčo Josef
Ing. Navrátil Petr
Mgr. Novák Radek – zánik mandátu 18. 1. 2011
(na základě odstoupení z funkce)
PaedDr. Novotný Josef
Ing. Orálek Luboš
Pánik Jakub
JUDr. Pavel Josef
Mgr. Petříková Jana
Doc. Dr. Ing. Plevný Miroslav
MUDr. Podzemská Berenika – zánik mandátu 1. 6. 2011
(na základě odstoupení z funkce)
JUDr. Sloup Václav
Stach Dalibor
Ing. Svoboda Tomáš
Ing. Valjentová Eva
Veselý Václav – vznik mandátu 19. 1. 2011
Mgr. Volavková Ellen
Ing. Zborník Jan
Ing. Živný Václav

Komise Rady
Energetická komise
Ing. Jaroslav Fiala CSc. (předseda)
Josef Mráz
Jakub Pánik
Ing. Milan Špička
Ing. František Štěpánek.
Josef Tvarůžek
RSDr. Jan Votruba

Komise dopravní
Ing. Tomáš Svoboda (předseda)
Ljubo Fistr
Ing. Petr Keřka
Pavel Kroupa
Zdeněk Lakatoš
Josef Murčo
JUDr. Václav Sloup
Ing. Zdeněk Suchan
Blanka Zouharová

Komise pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch
Petr Kuliš (předseda)
Mgr. Libor Balák
Ing. Karel Jakobec
PhDr. Oleg Kalaš
Ing. Oldřich Kalenda
Mgr. Petr Masák
PhDr. Mgr. Zdeněk Musil
Jiří Novák
Ing. Marek Poledníček

Komise pro likvidaci nepotřebného majetku
Václav Mleziva (předseda)
Anna Klímová
Bohumil Petrach
Stanislav Pochman
Jiřina Skálová
Ing. Vojtěch Skopový
Ing. Jaroslav Špička
Miroslav Volf
Jiří Brož

Komise pro posuzování žádostí o ﬁnancování
ze státního rozpočtu
Ing. Václav Jakubík (předseda)
Ing. Vladimír Benda
René Bolvari
Ladislava Dubcová
Ing. Jiří Kotek
Jana Křížová
Tomáš Nováček
Ing. Jiří Novák
Ing. Eliška Stránská

Komise pro tělovýchovu a sport
Antonín Lebeda (předseda)
Martin Dědič
Jiří Dietz
Zdeněk Havel
Mgr. Radka Hodačová
Robert Lukáš
Ing. František Nečekal
Miloslav Strnad
Petr Šikýř
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ZASTUPITELSTVO KARLOVARSKÉHO KRAJE
Komise pro vnější vztahy

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje

Václav Černý (předseda)

Hana Hozmanová (předseda)

Viktor David
Oldřiška Dítětová
Miroslav Egert
MUDr. Jana Kašparová
Ing. Michal Pospíšil
Štefan Varga
Václav Veselý
Markéta Wernerová

MUDr. Vít Baloun
Ing. Stanislav Dušek
RNDr. Mikuláš Gangur Ph.D.
Tatiana Kocábová
Jaromír Kuttner
Ing. Vojtěch Plachý
Ing. Vojtěch Seidl
Mgr. Ellen Volavková

Komise pro životní prostředí

Výbor pro národnostní menšiny

RNDr. Pavel Vanoušek (předseda)

Mgr. Jiří Holan (předseda)

František Bartoň
Mgr. Vladimír Melichar
Ing. Luboš Orálek
Ing. Milan Procházka
RNDr. Petr Rojík Ph.D.
RNDr. Jaroslav Růžička
Ing. Ivan Šmat
Barbora Vojtová

Ing. Jiří Behenský
Milan Demeter
Olga Haláková
Krista Hrubá
Jana Jandová
Ing. Le Anh Phong
Alexej Ružejnikov
Stanislav Strmeň
Ing. Peter Surňák
Alexander Vagin
Mykhaylo Vatashchuk
Emil Voráč

Krajská protidrogová komise
Ivan Zajíc (předseda)
Mgr. Jiří Hrubý
Dana Janurová
plk. Mgr. Milan Kubíček
MUDr. Jitka Landová
PhDr. Květoslava Nová
por. Bc. Jaroslav Pakosta

Výbory zastupitelstva
Finanční výbor
Ing. Zdeněk Berka (předseda)
Ing. Jan Koenigstein
Ing. Josef Kubičko
Ing. Josef Malý
Petr Martínek
Ing. Helena Pěnkavová
David Viktor
Ing. Jan Zborník
RNDr. Tomáš Zuckermann

Kontrolní výbor
Mgr. Bohdan Havel (předseda)
Ing. Zdeněk Brantl
Ing. Jan Bureš
Štěpán Cingroš
Ing. Otmar Homolka - členem do 09/2011
Jiří Lébl – členem od 10/2011
František Jurčák
František Nečekal
Jaroslav Smetka
Dr. Jan Votruba
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Výbor pro regionální rozvoj
Mgr. Tomáš Hybner (předseda)
Ing. David Cervan Ph.D.
Ing. Radomil Gold
Ing. Martin Kroupa
Ing. Alexander Martinec CSc.
Miloslav Pospíšil
Dalibor Stach
Olga Zámostná
Ing. Václav Živný

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Milan Matějka (předseda)
Věra Bartůňková
Mgr. Vladimír Hartmann
Mgr. Jiří Holan
RNDr. Jaroslav Kočvara
Bohumila Petříková
Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
Jan Siváň
Ing. Jaroslav Vojta

Výbor pro zdravotnictví a sociální věci
Mgr. Jana Petříková (předseda)
Zdeňka Braunová
Dana Janurová
MUDr. Stanislav Kubín
Ing. Oldřich Nápravník CSc.
Ondřej Ördög
JUDr. Josef Pavel
MUDr. Berenika Podzemská
MUDr. Oldřich Vastl

HOSPODAŘENÍ KARLOVARSKÉHO
KRAJE V ROCE 2011

PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
KARLOVARSKÉHO KRAJE ZA ROK 2011

Rozpočtové hospodaření Karlovarského kraje se v roce
2011 řídilo rozpočtem schváleným usnesením Zastupitelstva
Karlovarského kraje č. ZK 286/12/10 ze dne 9 prosince 2010.

Hospodaření Karlovarského kraje za rok 2011 bylo
přezkoumáno kontrolní skupinou Ministerstva ﬁnancí České
republiky. Přezkoumání se uskutečnilo v období od 1. srpna
2011 do 19. srpna 2011 (1. dílčí přezkoumání) a od 16. ledna
2012 do 27. ledna 2012 a od 19. března 2012 do 23. března
2012 jako 2. dílčí přezkoumání Karlovarského kraje.
Přezkoumání hospodaření probíhalo na základě ustanovení
§ 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.

Za rok 2011 činily celkové příjmy Karlovarského kraje
5 533 153 tis. Kč. Výdaje byly ve výši 5 793 857 tis. Kč.
Na účtech Karlovarského kraje po loňském hospodaření
zůstaly volné ﬁnanční prostředky ve výši 59 172 tis. Kč, které
kraj uspořil v běžném provozu. Z důvodu realizace plánovaných
rozsáhlých investičních akcí, kterými byly výstavba Pavilonu
akutní medicíny a centrálního vstupu a výstavba sídla krajské
záchranky v K. Varech, jenž byly ﬁnancovány z dlouhodobých
úvěrů, překročily výdaje příjmy o 260 704 tis. Kč.
Do státního rozpočtu vrátil Karlovarský kraj při ﬁnančním
vypořádání za rok 2011 částku ve výši 4 075 336,77 Kč.
Celkové ﬁnanční prostředky na účtech Karlovarského kraje (včetně fondů) činily k datu 31. 12. 2011 částku ve výši
1 018 674 094,48 Kč. Z toho částku ve výši 959 502 017,81 Kč
tvořily nevyčerpané účelově vázané prostředky.
O alokaci volných ﬁnančních prostředků ve výši
59 172 076,67 Kč rozhodlo Zastupitelstvo Karlovarského
kraje svým usnesením č. ZK 166/06/12 následujícím
způsobem:

•
•
•
•
•
•

Příspěvek KSÚS na opravy a údržbu silnic a opravu
mostu „Šemnice“
20 000 000,- Kč
Doﬁnancování výstavby sídla Zdravotnické záchranné
služby Karlovarského kraje
6 936 000,- Kč
Doﬁnancování investiční akce „DOZP Sokolík-stavební
úpravy a modernizace“
4 147 348,- Kč
Muzeu Cheb na záchranný archeologický výzkum
200 000,- Kč
Muzeu Karlovy Vary na záchranný archeologický výzkum
200 000,- Kč
Příděl do fondu budoucnosti

27 688 728,67,- Kč

Čerpání výdajů dle oblastí rozpočtu

Hospodaření Karlovarského kraje za rok 2011 bylo
přezkoumáno s následujícím závěrem:
D.I. Při přezkoumání hospodaření Karlovarského kraje
za rok 2011 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly
zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků
zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny.
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že Karlovarský
kraj není povinen na základě této zprávy přijmout
k nápravě chyb a nedostatků opatření podle § 13 zákona
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územně
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění
pozdějších předpisů.
Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2011, včetně
závěrečné zprávy o přezkoumání hospodaření, byl schválen
Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 16. června 2012
usnesením číslo ZK 166/06/12 , a to bez výhrad.
PŘÍJMY:
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace (po konsolidaci)
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

údaje v tis. Kč
1 767 650
467 244
1 805
3 296 454
5 533 153

VÝDAJE:
Běžné výdaje (po konsolidaci)
Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

údaje v tis. Kč
4 256 479
1 537 378
5 793 857
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ZASTOUPENÍ KARLOVARSKÉHO
KRAJE V BRUSELU

MEZINÁRODNÍ PARTNERSTVÍ

Hlavní cíle zastoupení KV kraje v Bruselu:

Partnerské vztahy Karlovarského kraje se zahraničními
regiony a městy

•
•
•
•
•
•

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

Ředitelka stálého zastoupení Karlovarského kraje
v Bruselu: PhDr. Vendula Raymová
Adresa stálého zastoupení:
Zastoupení Karlovarského kraje při EU
Bohemia EU Planners s.r.o.
Czech House
60, Rue du Trone, B - 1050 Brussels

Karlovarský kraj se od počátku své existence logicky zaměřil
v oblasti mezinárodních vztahů na svého bezprostředního
souseda - na Německo. Společná hranice Karlovarského
kraje s Německem měří 232,109 km (132,968 km se Saskem
a 99,141 km s Bavorskem), karlovarský region spojuje
s Německem celkem 8 mezinárodních silničních hraničních
přechodů (5 se Saskem a 3 s Bavorskem). Otázky řešení
společných projektů v příhraničních oblastech byly a jsou
vnímány jako potřebné pro regionální rozvoj, pro lepší
integraci Karlovarského kraje do společného evropského
prostoru. To se týká například budování dalších hraničních
spojení. V současné době jsou již podepsána dvě
společná prohlášení o spolupráci mezi Karlovarským krajem
a sousedními německými spolkovými zeměmi a regiony:
Sasko, Bavorsko
Stejně jako se Saskem a Bavorskem, tak také s městem
Moskva byl podepsán protokol o spolupráci. Kontakty
Karlovarského kraje s Moskvou jsou již dlouholeté.
Rusové měli v oblibě už v carských dobách Karlovy Vary
a jejich okolí. Zájem o návštěvu lázní, ale i investice ve městě
se znovu projevil v 90. letech minulého století. Moskva je jedním
z největších měst v Evropě. Je politickým, hospodářským
a kulturním centrem země s asi 60 univerzitami a množstvím
dalších vysokých škol, kostelů, divadel, muzeí a galerií. Sídlí
zde všechna ministerstva, státní úřady i významné ﬁrmy.
Je také sídlem patriarchy ruské pravoslavné církve.
Na základě Smlouvy o přátelství a spolupráci mezi Ruskou
Federací a Českou republikou z 26. srpna 1993 a na základě
přátelských vztahů, historicky vzniklých mezi regiony, byl
podepsán představiteli jednotlivých stran dne 11. října 2006
v ruské metropoli Protokol o rozvoji spolupráce. V rámci
smlouvy je považováno za prioritní zejména spolupráce
v oblasti ekonomiky, dopravy, vědy a průmyslové politiky,
kulturu, vzdělávání, turismus a zdravotnictví.
Karlovarský kraj podepsal dne 6. března 2007 Prohlášení
o přátelské výměně a spolupráci s Changpingem, správním
obvodem Pekingu. Slavnostní prohlášení bylo podepsáno
na Changpingské radnici hejtmanem Karlovarského kraje
a starostou distriktu Changping. Tímto se obě strany zavázaly, že budou provádět výměny a spolupracovat v oblasti
cestovního ruchu, obchodu, inovací technologií a městské
výstavby. Pro hlavní město jedné ze světových velmoc
se kraj rozhodl mezi několika nabídkami, které kraj obdržel
v posledních letech z čínské strany. Peking jako hlavní město
Číny je pro Karlovarský kraj velmi zajímavým partnerem.
Dohodu o navázání přátelských vazeb podepsali hejtman
Josef Novotný a primátor města Irkutsk Viktor Ivanovič
Kondrashov v první polovině roku 2011. Obě strany se zavázaly
k rozvoji spolupráce v oblasti vzdělávání, kultury a umění,
sportu, lékařství, cestovního ruchu, či zachování objektů
kulturního dědictví. Také za účelem podpoření obchodněekonomických vztahů.
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KRAJSKÝ ÚŘAD
Organizační schéma krajského úřadu Karlovarského kraje
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KRAJSKÝ ÚŘAD
ŘEDITEL

Ing. Lydie STRÁSKÁ
vedoucí odboru kancelář hejtmana
Kontakt: + 420 354 222 141
E-mail: lydie.straska@kr-karlovarsky.cz

________________________
Ing. Dagmar DIVIŠOVÁ
vedoucí ekonomického odboru
Kontakt: + 420 354 222 266
E-mail: dagmar.divisova@kr-karlovarsky.cz

________________________
Ing. Petr KULDA
vedoucí odboru projektového řízení a informatiky KK
Kontakt: + 420 354 222 436
E-mail: petr.kulda@kr-karlovarsky.cz

________________________
Ing. Roman ROKŮSEK

Ing. Stanislava SPRÁVKOVÁ

Ředitel krajského úřadu

vedoucí odboru sociálních věcí

Kontakt: + 420 354 222 120
E-mail: roman.rokusek@kr-karlovarsky.cz

Kontakt: + 420 354 222 240
E-mail: stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz

________________________
VEDOUCÍ ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU
Mgr. Lubomír NOVOTNÝ

________________________
Ing. Martin POSPÍŠIL, Ph.D.
vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství
a cestovního ruchu

zástupce ředitele KÚ
pověřený k zastupování vedoucího odboru stavební úřad

Kontakt: + 420 354 222 230
E-mail: martin.pospišil@kr-karlovarsky.cz

Kontakt: + 420 354 222 125
E-mail: lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz

________________________

Ing. Drahomíra STEFANOVIČOVÁ

Ing. Alena ŠALÁTOVÁ

Kontakt: + 420 354 222 205
E-mail: drahomira.stefanovicova@kr-karlovarsky.cz

pověřená k zastupování vedoucího odboru zdravotnictví
Kontakt: + 420 354 222 420
E-mail: alena.salatova@kr-karlovarsky.cz

________________________
pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku

________________________

________________________

Ing. Miroslav OČENÁŠEK

Mgr. Monika ŠPERGLOVÁ

Kontakt: + 420 354 222 126
E-mail: miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz

vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Kontakt: + 420 354 222 443
E-mail: monika.sperglova@kr-karlovarsky.cz

________________________
Mgr. Martina VRÁNOVÁ

pověřená k zastupování vedoucího odboru kontroly
vedoucí oddělení interního auditu
Kontakt: + 420 354 222 460
E-mail: martina.vranova@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru vnitřních záležitostí

________________________
Ing. Věra TOMSOVÁ
vedoucí odboru investic a grantových schémat
Kontakt: + 420 354 222 432
E-mail: vera.tomsova@kr-karlovarsky.cz

________________________
PhDr. Mgr. Vratislav SMOLEJA

________________________

vedoucího odboru legislativní a právní

Mgr. Vladimír MALÝ
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

________________________

Kontakt: + 420 354 222 461
E-mail: vladimir.maly@kr-karlovarsky.cz

________________________

vedoucí odboru regionálního rozvoje

JUDr. Manfred KRAUS

Kontakt: + 420 354 222 260
E-mail: jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz

________________________

vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení
Kontakt: + 420 354 222 190
E-mail: manfred.kraus@kr-karlovarsky.cz

Kontakt: + 420 354 222 270
E-mail: vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz

Ing. arch. Jaromír MUSIL

Ing. Marie TOMSOVÁ

________________________

vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu

Ing. Daniel MATĚJÍČEK

________________________

vedoucí odboru správních agend a dozoru,
Krajský živnostenský úřad
Kontakt: + 420 354 222 469
E-mail: daniel.matejicek@kr-karlovarsky.cz
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Kontakt: + 420 354 222 313
E-mail: marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz

Ing. Eliška VRŠECKÁ
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Kontakt: + 420 354 222 220
E-mail: eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz

KRAJSKÝ ÚŘAD
Zaměstnanci krajského úřadu
Stav zaměstnanců krajského úřadu k 31.12. 2011

odbor
kancelář hejtmana

počet
zaměstnanců
7

kontroly

21

ekonomický

32

správních agend a krajský živnostenský
úřad
správa majetku

8
8

dopravy a silničního hospodářství

17

sociálních věcí

22

školství, mládeže a tělovýchovy

16

životního prostředí a zemědělství

25

projektového řízení a informatiky KK

13

regionálního rozvoje

17

kancelář ředitele úřadu

19

investic a grantových schémat

19

bezpečnosti a krizového řízení

11

vnitřních záležitosti

16

kultury, památkové péče, lázeňství
a cestovního ruchu

13

zdravotnictví

9

stavební úřad

14

legislativní a právní

9

oddělení interního auditu

2

celkem

298
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KRAJSKÝ ÚŘAD
Zaměstnanci krajského úřadu

Soutěž Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným
příležitostem
Krajský úřad Karlovarského kraje opět bodoval v tradiční
soutěži Úřad roku „Půl na půl“ - respekt k rovným příležitostem
a to třetím místem.
Pátý ročník i letos vyhlásilo pro obce a krajské úřady
ministerstvo vnitra ve spolupráci se společností Gender
Studies. Výběrová komise posuzovala mimo jiné i od kterého
roku úřad zohledňuje problematiku rovných příležitostí žen
a mužů, nebo počet žen ve vedoucích funkcích. Dalšími
hledisky hodnocení byla antidiskriminační opatření uvnitř
úřadu z hlediska např. věku, zdravotního postižení a dalších
aspektů nebo opatření úřadu zaměřená na slaďování
rodinného a pracovního života.

Metodická pomoc obcím a organizacím KK
v roce 2011
Metodická pomoc obcím a organizacím KK v roce 2011 byla
zaměřena především na problematiku vyplývající z novely
zákoníku práce, zákona o veřejných zakázkách a daňového
řádu a dále pak na vstupní vzdělávání úředníků ÚSC.

Rok 2011

Ocenění krajského úřadu
V lednu získal Krajský úřad Karlovarského kraje od Českého
Červeného kříže označení Přátelské místo a certiﬁkát, který
jej opravňuje používat toto označení do konce roku 2016.
Úřad se tak stal jednou z institucí, které jsou vstřícné k seniorům
a handicapovaným, respektují jejich potřeby a mají vyškolený
personál pro kontakt s těmito lidmi.
Lektoři ČČK v uplynulém roce proškolili celkem 21 zaměstnanců krajského úřadu.Ti absolvovali praktické činnosti
zaměřené například na pohyb vozíčkářů v prostorách úřadu
nebo na komunikaci s neslyšícími či mentálně postiženými.
Logem Přátelské je označen vstup do všech tří budov
krajského úřadu. Logo má navíc celkem pět červených
křížků, což znamená nejvyšší míru přístupnosti zařízení
pro osoby se zdravotním handicapem a dostatečný počet
proškolených zaměstnanců. Budovy jsou přizpůsobeny nejen
stavebně, ale i signalizačním zařízením pro nevidomé.
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Počet osob

Vzdělávání úředníků, zaměstnanců
zařazených do KÚ

2 146

Vzdělávání a metodická
úředníkům obcí a PO

1 171

pomoc

z toho vzdělávání volených orgánů
obcí

122

Celkem

3 439

Průměrné náklady na jednodenní
školení zam. KÚ

353

Průměrné náklady na vzdělávání
1 zam. KÚ

575

Zpráva o stavu lidských práv v ČR v roce 2010
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
ženy

muži

celkem

10

3

13

Zastoupení žen v politických a rozhodovacích funkcích
ZKK
RKK
vedoucí úředníci
vedoucí odborů

ženy
5
1
34
7

muži
40
8
35
12

celkem
45
9
69
19

KRAJSKÝ ÚŘAD
eGON Centrum Karlovarského kraje v roce 2011 úspěšně
pokračovalo ve své činnosti. Jednou z hlavních náplní
eGON Centra je vzdělávání zastupitelů Karlovarského kraje,
vzdělávání úředníků Krajského úřadu Karlovarského kraje
a vzdělávání zaměstnanců organizací zřízených Karlovarským krajem. Vzdělávání, které je realizováno převážně
e-learningovou formou, je zaměřeno na dovednosti související
se zaváděním eGovernmentu. V předcházejícím období byla
pozornost zaměřena na Informační systém datových schránek
a elektronické spisové služby. V roce 2011 začala být aktuální
problematika základních registrů a související legislativy.
Velký zájem byl také o kurzy Word a Excel pro začátečníky. Od zahájení projektu v roce 2009 bylo v eGON Centru proškoleno 499 osob. Celkový počet absolventů kurzů
v eGON Centru je na čísle 2749, z čehož v roce 2011 úspěšně
vystudovalo 1558 absolventů. Přehled absolventů jednotlivých
kurzů je uveden v přiložených grafech.
Provoz eGON Centra je ﬁnancován z Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci projektu „Vzdělávání
v eGON Centru KK“ reg.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00025.
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PŘEHLED ČINNOSTÍ ODBORŮ
Odbor stavební úřad
Během roku 2011 se odbor stavební úřad věnoval dalšímu
zkvalitňování práce podřízených 23 stavebních úřadů. Za
tím účelem bylo vydáno 9 metodických stanovisek k různým
problémům v oblasti stavebního práva a správního řádu, byly
uskutečněny 2 porady jak na úseku stavebních úřadů tak
na úseku památkové péče, které byly zaměřeny i na výklad
některých složitých ustanovení zákona včetně přijaté
judikatury správními soudy a bylo provedeno cca 550
individuálních konzultací k jednotlivým problémům na úseku
stavebního práva a památkové péče. Průběžně jsou tato
stanoviska doplňována na Informační portál Karlovarského
kraje v sekci „stavební úřad“ která obsahuje právní názory
KÚ, metodiku ústředních orgánů státní správy, stanoviska
a vyjádření ústředních orgánů státní správy, ostatní právní
názory a stanoviska, Judikaturu, některá stanoviska
ombudsmana.
Na základě požadavku stavebního úřadu zpracovalo
Ministerstvo pro místní rozvoj v říjnu 2011 pro celou republiku
metodiku k „Odpojování od centralizovaného zásobování
teplem“ z důvodu, že stávající platná právní úprava
nedostatečně reaguje na tento problém a tak v důsledku růstu
cen za energie se úměrně tomu zvyšuje počet případů, kdy
se odběratelé snaží vyřešit vysoké náklady na vytápění
budováním svých vlastních zdrojů tepla.
S ohledem na novou judikaturu soudu byla větší pozornost
zaměřena na pomoc jednotlivým oddělením odboru v oblasti
aplikace správního řádu, stavebního zákona a souvisejících
předpisů a některých dalších právních předpisů, podle nichž
odbor rozhoduje.
Porady, které byly v roce 2011 uskutečněny se stavebními
úřady i orgány státní památkové péče byly zaměřeny
ke koordinaci úkolů a zabezpečení kvalitního výkonu
přenesené působnosti v Karlovarském kraji.

Přehled o vyřízených rozhodnutí odborem v odvolacím
řízení za rok 2011
Celkem přezkoumáno 125 rozhodnutí s výsledkem
a) zrušení rozhodnutí

5

b) zrušené a vrácené rozhodnutí k novému projednání 68
c) změněné rozhodnutí

8

d) potvrzené rozhodnutí

37

e) nepřípustné a opožděné

7

Celkem přijato 10 žádostí o přezkumné řízení a obnovu řízení.
Z toho v 8 případech nebylo vyhověno, ve 2 případech bylo
rozhodnutí v přezkumném řízení vydáno.
Dále bylo podáno celkem 5 žádostí o vydání opatření proti
nečinnosti stavebních úřadů z toho ve 3 případech bylo
žádosti vyhověno. Bylo přijato 16 stížností podle ustanovení
§ 175 správního řádu na postup obecných stavebních úřadů
I. stupně, v žádném případě nebylo zjištěno pochybení.
V rámci činnosti stavebního úřadu bylo dále vydáno
8 rozhodnutí o určení stavebního úřadu v případě, kdy stavba
se má uskutečnit ve správním obvodu dvou a více stavebních
úřadů a v I. stupni bylo na úseku speciálního stavebního
úřadu pro pozemní komunikace učiněno celkem 20 rozhodnutí,
souhlasů, osvědčení, prohlídek ( změna stavby 2x, kolaudační
souhlas 3x, stavební povolení 2x, souhlas s ohlášenou stavbou
8x, předčasné užívání 2x, kontrolní prohlídka 1x, osvědčení
k účelu stavby 1x, postoupení věci 1x).
V rámci soudního přezkumu bylo přezkoumáno 8 správních
rozhodnutí stavebního úřadu, z toho 6 žalob proti krajskému
úřadu bylo zamítnuto a 1 odmítnuta.

Nejdůležitější předpisy:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

V rámci kontrolní činnosti ve smyslu ustanovení § 67 odst.
1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ( krajské zřízení)
provedl odbor v roce 2010 celkem 7 kontrol z toho na úseku:
Územního řízení a stavebního řádu - 4 kontroly
Městský úřad Cheb, Kynšperk nad Ohří, Nová Role, Obecní
úřad Kyselka
Památkové péče – 2 kontroly
Městský úřad Aš, Magistrát statutárního města Karlovy Vary
Speciálního stavebního úřadu – pozemní komunikace
- 1 kontrola
Městský úřad Aš
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V rámci úspory pracovních sil byl snížen počet úředníků
ze 13 na 12.

PŘEHLED ČINNOSTÍ ODBORŮ
Odbor legislativní a právní
Rok 2011 byl charakteristický nárůstem práce pro celý
legislativní a právní odbor krajského úřadu: po soustředění
většiny právníků krajského úřadu do tohoto odboru
pokračovalo vedle vlastní práce přebírání dalších právní
činnosti od ostatních odborů krajského úřadu, s odchodem
jednoho pracovníka došlo k rozdělení jeho práce mezi
zbývající pracovníky odboru a nárůst činností byl také
způsoben řadou legislativních změn v průběhu roku, kdy
se na krajský úřad často obraceli zástupci a zaměstnanci obcí
s žádostmi o konzultace a metodickou pomoc v jejich práci.
Obsahem činnosti legislativního a právního odboru zůstala
široká oblast veřejného a soukromého práva, ať už
se jednalo o samostatnou působnost Karlovarského kraje nebo
přenesenou působnost krajského úřadu.
Do působnosti odboru patří tvorba smluv, kontrola návrhů
smluv z jednotlivých odborů krajského úřadu a příspěvkových
organizací, poskytování právních rad a konzultací, vyhotovení
nebo kontrola návrhů vnitřních předpisů Karlovarského kraje
a krajského úřadu, konzultace při vydávání nařízení kraje
a Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje, evidence
a úschova smluv uzavíraných Karlovarským krajem, zajištění
připomínkového řízení k legislativním návrhům vlády a dalších
ústředních orgánů České republiky v rámci krajského úřadu,
publikace usnesení vlády ČR, zajišťování agendy v oblasti
cenové kontroly a evidence cen a soudních řízení kraje
v oblasti soukromého i veřejného práva (zabezpečení všech
úkonů s tím souvisejících), odbor připravuje materiály pro
jednání orgánů kraje, zajišťuje plnění povinnosti Karlovarského
kraje v oblasti evidence podpor malého rozsahu, v okruhu
své působnosti vymáhá pohledávky, podává žalobní návrhy
a zpracovává vyjádření k soudu, pro orgány činné v trestním
řízení při podezření ze spáchání trestního činu apod.
Legislativní a právní odbor působí jako prvostupňový orgán
pro daňové řízení u porušení rozpočtové kázně prostředků
poskytnutých Karlovarským krajem, jako odvolací orgán
pro správní řízení dle zákona o pomoci v hmotné nouzi
a o státní sociální podpoře, obnovy pokojného stavu,
vyvlastňovací řízení, zákona o svobodném přístupu
k informacím nebo pro daňové řízení u rozhodnutí dle zákona
o místních poplatcích. Odbor sice nemá jako zákonnou
povinnost poskytovat metodickou pomoc při řešení problémů
obcí v jejich samostatné působnosti, přesto zejména
pro menší obce poskytli pracovníci odboru řadu konzultací
u konkrétních právních problémů.

V průběhu celého roku 2011 pracovníci odboru museli řešit
řadu problémů, které vyplynuly z překotného přijímání novel
zákona o loteriích. Tyto změny byly často přijímány mimo
řádný proces legislativní tvorby (jako tzv. přílepky nebo změny
textu návrhu zákona proběhly až při vlastním projednávání
zákona, k přijatým změnám zákonů chybí důvodové
zprávy) a při jejich následné aplikaci se obce potýkají
s nesrozumitelností nebo neurčitostí pojmů užitých v novelách,
což se týká např. předmětu místního poplatku. Provozovatelé
loterií této situace hojně využívají (spíše zneužívají) a překotně
tak narůstá počet jejich odvolání proti rozhodnutí
prvostupňových orgánů v jejich řízení dle zákona o místních
poplatcích.
Stále také přetrvává nedostatek zkušeností zejména
u menších obcí s vedením daňového řízení a krajský úřad
jako odvolací orgán musel u některých rozhodnutí prohlásit
nicotnost pro rozpor se zákonem. Ve snaze zvýšit právní
podvědomí v této oblasti uspořádal krajská úřad další školení,
odbor průběžně poskytuje konzultace a na webových
stránkách kraje průběžně zveřejňuje stanoviska a vzory
rozhodnutí, které se vztahují k poplatkové problematice.
Krajský úřad se potýká i nárůstem účelově podávaných,
někdy zcela bagatelních žalob nebo dovolání: zde stačí uvést
žaloba proti krajskému úřadu pro nepřiznání dávky v hmotné
nouzi ve výši 26 Kč na úhradu poštovného nebo 25 správních
žalob podaných jedním žalobcem z důvodu opakovaného
zamítnutí jeho odvolání proti rozhodnutí prvostupňového
orgánu o nepřiznání dávek v hmotné nouzi (a podobný přístup
převzala i jeho dcera). Jako smutné je možné hodnotit
podání žalob Karlovarského kraje proti příjemcům půjčky
na překonání přechodné tíživé situace, kterou poskytl
Karlovarský kraj propuštěným zaměstnancům sklárny,
a 10 z nich půjčku odmítlo přes opakované výzvy k úhradě
vrátit.
Celkově lze konstatovat, že přes nárůst práce došlo
v průběhu roku 2011 k rozšíření kontrolní a metodické činnosti
a prohloubení kvality realizovaných právních úkonů a aktů
kraje a krajského úřadu a současně ke zvýšení rychlosti
při vyřizování požadavků jednotlivých odborů krajského úřadu
i příspěvkových organizací kraje.

V roce 2011 bylo na odboru zaevidováno a uloženo dalších
téměř 2200 smluv v samostatné a přenesené působnosti
a zřizovacích listin, zkontrolováno 15 veřejnoprávních
smluv a udělen souhlas s jejich uzavřením, vedeno 255
připomínkových řízení k legislativním návrhům vlády,
vydáno nebo zkontrolováno 48 vnitřních předpisů a dodatků
kraje, zpracováno stanovisko nebo vytvořeno přes 450 návrhů
smluv nejrůznějších typů pro odbory krajského úřadu
a příspěvkové organizace kraje.
V rámci cenové kontroly a evidence cen provedli pracovníci
odboru 58 kontrol v obcích kraje - v provozovnách služeb
a prodejnách. Zjištěné nedostatky byly většinou drobného
charakteru, byly odstraněny na místě, a tak nebylo zahájeno
žádné správní řízení pro porušení zákona, jehož výsledkem
by bylo udělení pokuty. Z dlouhodobého sledování je patrné,
že klesá počet, v drtivé většině drobných porušení zákona
na úseku cenové kontroly.
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PŘEHLED ČINNOSTÍ ODBORŮ
Odbor informatiky
Rozvoj služeb eGovernmentu na území
Karlovarského kraje
Nárůst rozsahu svěřené problematiky v důsledku
implementace konceptu eGovernmentu, generoval v roce
2011 potřebu přehodnocení přístupu a zaujetí nového
postoje k problematice krajského ICT. Uzavřený informační
systém úřadu s několika jasně deﬁnovanými vazbami na okolí
se začal měnit v komplexní organismus určený k poskytování
služeb pro územní samosprávy, ale i běžné občany.

•
•

Graﬁcká aktualizace webu pro PO KARP Karlovy Vary –
vytvořeno na technologii MS SharePoint Server
Přípravy vytvoření nového samostatného webu Dotace
Vytvoření oﬁciálního proﬁlu na Youtube.com

•

možnost vkládání videí v rámci Otázek týdne
a prezentačních videí Karlovarského kraje

Aktualizace internetových stránek:

S cílem zabezpečit hladký průběh realizace projektu
eGovernmentu bylo na začátku roku 2011 zřízeno samostatné
oddělení rozvoje ICT kraje, do jehož gesce byl projekt
převeden. Realizace byla zahájena v souladu s harmonogramem vyhlášení veřejných zakázek. S ohledem na maximální
transparentnost byly veřejné soutěže vyhlášeny jako otevřené
nadlimitní řízení.
V projektu došlo k určitému zdržení v důsledku čekání
na vydání závazného rozhodnutí o poskytnutí dotace, tzv.
právního aktu (smluvní zajištění dotace). Tento dokument
kraj obdržel v srpnu 2011, kdy neprodleně přistoupil k podpisu
smluv s vítěznými uchazeči.
Do konce roku 2011 byla dokončena I. Etapa komunikační
infrastruktury kraje. V té byly propojeny lokality Karlovy Vary
– Závodní (sídlo KÚKK), Magistrát města Sokolov, Magistrát
města Cheb, Magistrát města Chodov, Karlovy Vary –
Bezručova (sídlo KKN).
Dále byla dokončena I. Etapa výstavby Technologického
centra kraje a to faktickou realizací datového centra v lokalitě
Závodní (sídlo krajského úřadu).
Kromě těchto aktivit byla zpracována analýza v projektu
Integrace se systémem základních registrů, v důsledku
zpoždění při budování centrálních registrů ze strany MVČR,
bude analýza doplněna o nové skutečnosti na počátku roku
2012.
V oblasti digitalizace a ukládání byla zahájena implementace
důvěryhodného archívu pořízením softwarových licencí.
Zřízení digitalizačního pracoviště dodáním potřebného
hardwarového vybavení.
V roce 2012 bude projekt pokračovat. Cílem bude úspěšně
dokončit projekty dle harmonogramu.
Kromě projektu eGovernmentu byly realizovány tyto aktivity.
Aktualizace nového informačního a prezentačního portálu
Karlovarského kraje - 2011

•
•
•
•
•
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aktualizace struktury a graﬁckého řešení informačního
portálu Karlovarského kraje
příprava a realizace překladů popisů cyklotras do německého jazyka na turistickém webu Karlovarského kraje
příprava zásadní obsahové a strukturální změny hlavní
strany cykloportálu
vytvoření Aktualit na hlavní straně cykloportálu dle
jednotlivých tiskových zpráv
Bukovany – příprava a realizace změny graﬁckého
ztvárnění webu, nasazení javascriptové knihovny jQuery
v hlavičce webu

Krušnohorská lyžařská magistrála – přehled strojově
upravovaných tras
Aplikace vznikla na základě požadavku odboru regionálního
rozvvoje, řešit pro veřejnost přehled strojově udržovaných
lyžařských běžeckých tras v přehledné mapové aplikaci. Stav
trasy je možné především udržovat pomocí SMS, kdy rolbař
pouze zašle SMS s číslem trasy a v systému je okamžitě
zaznamenán tento stav, který je vizuálně zobrazen i v mapové
části. Nebo je možné stav tras udržovat pomocí webového
formuláře, který umožňuje nastavit i další parametry. Do
„údržby“ se povedlo zapojit i několik německých rolbařů.

Katalog Cross-Data
V souvislost s příhraničním projektem Cross-data, který
má za úkol sjednotit pohled na data z oblasti územního
plánování a do kterého jsou zapojené mimo Karlovarského,
Ústeckého a Libereckého kraje i organizace státní správy
a plánovacích organizací Německa, byla vytvořena aplikace,
která umožňuje přehledně spravovat a vizualizovat,
obsahově i terminologicky, problematiku územního plánovaní,
porovnává jednotlivé položky. Katalog se tímto stáva
zdrojem dat pro vytváření a zobrazení dat územního
plánování v portálu, vyvýjený Německou stranou. Data
se tímto katalogem a portálem stanou „čitelná“, a to jak pro
laickou, tak odbornou veřejnost.

PŘEHLED ČINNOSTÍ ODBORŮ
Odbor sociálních věcí
I. SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST
Zapojení odboru do projektů ﬁnancovaných
z prostředků EU
Od 1. 8. 2008 je odborem sociálních věcí realizován
„Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast
poskytování služeb sociální prevence v období let 2008
– 2012“. Hlavním cílem projektu je zajištění poskytování
vybraných služeb sociální prevence a jejich dostupnost
osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním
vyloučením na celém území Karlovarského kraje. Cílem
poskytování sociálních služeb je napomoci uživatelům
se plně zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního
života společnosti; zejména pak umožnit jejich návrat na trh
práce, udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám,
které návrat na trh práce umožňují. V rámci projektu jsou
podporovány tyto druhy sociálních služeb: podpora
samostatného bydlení, azylové domy, domy na půl cesty,
intervenční centra, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi, sociálně terapeutické dílny, terénní programy,
sociální rehabilitace.
V období od 1. 5. 2009 do 30. 4. 2011 byl odborem sociálních věcí realizován Individuální projekt Karlovarského kraje
„Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které
jsou kvalitní a dostupné z pohledu uživatele“. Projekt byl
zaměřen na podporu procesu transformace pobytových
zařízení sociálních služeb pro osoby se zdravotním
postižením (zejména osoby s mentálním postižením).
Cílem bylo zlepšit systém poskytování sociálních služeb
osobám se zdravotním postižením a podpořit proces
jejich přechodu z ústavních zařízení do alternativních
služeb (zejména služby chráněného bydlení). Další
důležitou aktivitou projektu bylo vzdělávání managementu,
přímé
péči.
sociálních
pracovníků
a
pracovníkův
Do
projektu
byla
zapojena
zařízení
sociálních
služeb, která zřizuje Karlovarský kraj: Domov pro osoby
se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, Domov
pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, Domov
pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově,
Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově.
Od 1. 5. 2011 je odborem sociálních věcí realizován
Individuální projekt „Udržitelnost dostupnosti krajské
sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“. Projekt
navazuje na Individuální projekt Karlovarského kraje
„Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji,
které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“ tak,
aby byla zajištěna kontinuální návaznost projektových
aktivit. Hlavním cílem projektu je podpořit a prohloubit
transformační proces pobytových zařízení sociálních služeb
v Karlovarském kraji a pokračovat v optimalizaci
sítě sociálních služeb především pro osoby se zdravotním
postižením.
Cílem
je
nastavit
síť
sociálních
služeb v Karlovarském kraji tak, aby osoby se zdravotním,
mentálním postižením, nemusely být přijímány pouze
do domovů pro osoby se zdravotním postižením jako
doposud. Dalším cílem je prosazovat možnost uplatnění
osob se zdravotním postižením na trhu práce.

Karlovarský kraj je rovněž zapojen do individuálního projektu MPSV ČR „Podpora transformace sociálních služeb“,
jehož hlavním záměrem je přispět k realizaci deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice
a podpořit snahy o zkvalitnění, individualizaci a humanizaci
služeb sociální péče. Cílem projektu MPSV je zahájit
proces transformace ve vybraných zařízeních ve všech krajích
a zajistit komplexní metodickou přípravu poskytovatelů,
pracovníků a uživatelů sociálních služeb na proces
transformace do jiných potřebných alternativních služeb.
Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 86/02/07 ze dne
1. 2. 2007 byla do projektu MPSV vybrána za KK zařízení
sociálních služeb Domov pro osoby se zdravotním
postižením v Mariánské a Domov pro osoby se zdravotním
postižením „PATA“ v Hazlově. V návaznosti na výstupy individuálního projektu MPSV byla v roce 2011 zahájena realizace
individuálního projektu Karlovarského kraje na investiční
podporu procesu transformace v rámci Integrovaného
operačního programu.
K 31. 12. 2011 byl ukončen dvouletý Individuální projekt
Karlovarského kraje „Rozvoj péče o osoby s duševním
onemocněním na území Karlovarského kraje“ realizovaný
odborem sociálních věcí. Projekt byl zaměřen na rozvoj péče
o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského
kraje. Hlavním cílem projektu byla podpora přesunu péče
o osoby s duševním onemocněním z velkých pobytových
zařízení do tzv. komunitní péče. Na základě zmapování
stavu péče a potřeb osob s duševním onemocněním a jejich
příbuzných byla zpracována situační analýza stavu péče
o osoby s duševním onemocněním v kraji, která byla následně
podkladem pro vytvoření Koncepce péče o osoby s duševním
onemocněním v Karlovarském kraji. Díky tomuto projektu
pak mohly být zaregistrovány a zprovozněny dvě nejpotřebnější sociální služby, které tato cílová skupina postrádala,
a to služby sociální rehabilitace a sociálně terapeutické
dílny. Služby jsou poskytovány zkušeným poskytovatelem,
o.s. FOKUS Mladá Boleslav, a své zázemí mají zatím jen
v Karlových Varech. Odboru se však podařilo získat ﬁnanční
podporou ze stejných ﬁnančních zdrojů na návazný projekt
a jedním z jeho výstupů bude zajištění služeb i pro okresy
Sokolov a Cheb. Projekt měl velmi dobrý ohlas i díky kampani,
která celý projekt provázela a byla vedena s cílem snižovat
stigma osob s duševním onemocněním a ovlivňovat postoje
veřejnosti mediální prací. Dobře byly hodnoceny i kvalitní
vzdělávací programy pro poskytovatele sociálních služeb
i úředníky sociálních odborů obcí obsahově zaměřené
na problematiku osob s duševním onemocněním, které
pomohly službám profesionalizovat pracovníky v oblasti péče
o osoby s duševním onemocněním.

17

PŘEHLED ČINNOSTÍ ODBORŮ
Odbor sociálních věcí
Činnost odboru v oblasti prevence kriminality
Usnesením Rady Karlovarského kraje č. 179/02/11 ze dne
18.2.2011 byl schválen Plán práce v rámci prevence
kriminality pro rok 2011. Obsahem Plánu práce je popis
činností a postupů vedoucích k naplnění jednotlivých
priorit Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje
na léta 2009 – 2011, včetně způsobu jejich ﬁnančního
zajištění, určení zodpovědných osob a časového harmonogramu.
V rámci Krajského programu prevence kriminality
Karlovarského kraje pro rok 2011 byly podpořeny
neinvestiční projekty následujících obcí: Město Teplá,
Město Sokolov, Město Aš, Město Kynšperk nad Ohří, Město
Hazlov, Město Krásná, Město Rotava.
V roce 2011 bylo již podruhé vyhlášeno dotační řízení pro
nestátní neziskové organizace zabývající se prevencí
kriminality – poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského
kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce
2010. Celkem bylo mezi organizace rozděleno 149.920,- Kč.

V roce 2011 se komise též zabývala hledáním náhradních
prostor pro provoz Kontaktního a poradenského centra
Karlovy Vary, které provozuje o.s. Světlo Kadaň. Další aktivitou
se stala formulace dopisu pod záštitou náměstka pro oblast
sociálních věcí a neziskových organizací, pana Miloslava
Čermáka, určeného samosprávám obcí Karlovarského kraje.
V tomto dopise členové komise informovali představitele
obcí o své činnosti, o činnosti Pracovní skupiny pro realizaci
protidrogové politiky v kraji, jejíž členové jsou odborníci
v dané problematice a také nabídla pomoc formou konzultací
a doporučením v případě řešení problematiky drogových
závislostí v dané obci. Tento dopis byl elektronicky zaslán
představitelům obcí a následně i medializován v Krajských
listech. Setkal se s kladnou odezvou, na kterou v roce 2012
naváží nové aktivity, ve spolupráci s místními protidrogovými
koordinátory a kontaktními pracovníky pro oblast protidrogové
prevence.
K ﬁnancování aktivit zaměřených na protidrogovou politiku
Karlovarským krajem viz dále.

Odborem sociálních věcí byly v průběhu roku 2011 realizovány semináře na téma prevence kriminality:

Komunitní plánování
a) Odborný seminář na téma Romové a etnické menšiny uskutečnil se dne 21. 2. 2011
b) Odborný seminář na téma Nová náboženská hnutí
a sekty- uskutečnil se dne 30. 3. 2011.
c) vzdělávací seminář na téma Prevence kriminality pro
manažery prevence – uskutečnil se dne 3. 5. 2011.
V listopadu 2011 odbor sociálních věcí ve spolupráci s odborem
školství, mládeže a tělovýchovy KÚKK uspořádal II.
Krajskou konferenci prevence kriminality a rizikového chování.
Uskutečnily se také pracovní porady manažerů prevence
kriminality KK a jednání Pracovní skupiny pro realizaci
prevence kriminality v KK, v celkovém počtu 6 setkání.

Činnost odboru v oblasti protidrogové politiky
V rámci protidrogové politiky v kraji se uskutečnila 2 jednání
Pracovní skupiny pro realizaci protidrogové politiky v kraji, kdy
úkolem jednání bylo zhodnocení drogové scény Karlovarského
kraje a realizace protidrogové politiky.
Krajská protidrogová komise v roce 2011 zasedala celkem 5x.
Na svých jednáních se především zabývala hodnocením
aktivit v rámci protidrogové politiky v kraji a činností
poskytovatelů protidrogové prevence. Dále se seznámila
a schválila navržené ﬁnanční podpory projektům protidrogové prevence poskytovatelů v rámci dotačního řízení
Karlovarského kraje - Fondu na podporu nestátních
neziskových organizací na rok 2012. Komise též v roce 2011
projednala a schválila Výroční zprávu o realizaci protidrogové
politiky v Karlovarském kraji za rok 2010, kterou na základě
podkladů subjektů zabývajících se protidrogovou prevencí,
zpracovává krajská protidrogová koordinátorka.
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Průběžně byly plněny aktivity stanovené Plánem práce
na období 2011 – 2012 ke Střednědobému plánu rozvoje
sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 – 2013
(Plán práce byl schválen usnesením Rady KK č. 498/05/11
ze dne 16. 5. 2011).
V roce 2011 proběhla tři jednání Návrhové skupiny složené
ze zástupců obcí s rozšířenou působností, obcí s pověřeným
obecním úřadem a Karlovarského kraje. Obsahem jednání
bylo zejména udržení kontinuity procesu plánování sociálních
služeb v Karlovarském kraji.
Dále pokračovala setkání pracovních skupin poskytovatelů
sociálních služeb v okresech Karlovy Vary, Cheb a Sokolov.
Jednání pracovních skupin byla zajištěna v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje „Rozvoj péče o osoby
s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“.

Odbor sociálních věcí
Podpora činnosti nestátních neziskových
organizací, které poskytují sociální služby
Pro rok 2011 vyhlásil odbor sociálních věcí výzvu pro předkládání žádostí o příspěvek z Fondu na podporu nestátních
neziskových organizací. Poskytovatelé sociálních služeb
žádali do těchto programů:
I.
Podpora aktivit zaměřených na posílení sociálního
začleňování 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
IV.
Podpora aktivit zaměřených na protidrogovou politiku
K termínu určenému pro podávání žádostí o příspěvek
z Fondu na podporu NNO došlo celkem 29 žádostí na 59
sociálních služeb, celkem bylo rozděleno 5.299.400,- Kč:
program I.
program II.
program III.
program IV.

3.743.800,- Kč
35.300,- Kč
1.020.300,- Kč
500.000,- Kč

V rámci programu Podpora aktivit v oblasti začleňování
seniorů do společnosti bylo v roce 2011 podpořeno celkem
8 projektů v celkové výši 199.900,- Kč.
V roce 2011 přijímal odbor sociálních věcí v rámci dotačního
řízení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR také žádosti
poskytovatelů sociálních služeb o dotaci MPSV na rok 2012.
Žadateli byly nejen nestátní neziskové organizace, ale i obce,
fyzické a právnické osoby, příspěvkové organizace obcí
a kraje. Žádost o dotaci podalo celkem 77 poskytovatelů
na 154 sociálních služeb. Žádosti jednotlivých organizací
byly zpracovány do souhrnné žádosti, která byla odeslána
na MPSV, s celkovým požadavkem 296.000.000,- Kč.

Národnostní menšiny
Již od roku 2005 funguje Výbor pro národnostní menšiny
Zastupitelstva Karlovarského kraje (dále jen „Výbor“). Jeho
hlavní náplní je řešení otázek týkajících se národnostních
menšin na území kraje, hájení jejich práv a vytváření prostoru
k prosazování jejich zájmů a potřeb. Ve Výboru je zastoupeno
sedm v kraji nejpočetněji zastoupených národností a šest
zástupců politických stran. V současné době má Výbor
13 členů. Konkrétně jsou v něm zastoupeni příslušníci
slovenské, vietnamské, romské, německé, ruské, běloruské
a ukrajinské národnostní menšiny. Problematika maďarské
menšiny je řešena formou spolupráce s Organizační jednotkou
Svazu Maďarů v Teplicích, která zastřešuje i maďarskou
menšinu v Karlovarském kraji.

Výbor vyvíjí dlouhodobě bohatou a aktivní činnost. V roce
2011 zorganizoval výtvarnou soutěž na téma národnostních
menšin, vyhlášenou pro žáky základních uměleckých škol
v Karlovarském kraji, s názvem „Žijí tu s námi“. Bylo přihlášeno
celkem 31 výtvarných prací. Všechny byly vystaveny
v prostorách krajského úřadu, tři vítězné pak byly oceněny.
Druhou, již tradiční akcí, kterou v roce 2011 Výbor pořádal,
byl již 4.ročník fotosoutěže “Ze života národnostních menšin“
s prezentací výsledků soutěže ve vestibulu krajského úřadu.
Organizátoři obdrželi celkem 26 soutěžních snímků a tři
vítězné snímky byly oceněny.
Do povědomí národnostních menšin i širší veřejnosti
se dostává akce Výboru, jejíž příprava probíhá vždy již
od začátku roku, a tou je Den národnostních menšin. V roce
2011 se uskutečnil již její 3. ročník a záštitu převzal, jako
i v letech minulých, náměstek hejtmana Karlovarského kraje, pan Miloslav Čermák. Finančně akci podpořil Karlovarský
kraj příspěvkem ve výši 70.000,- Kč. Setkání se konalo dne
10. září 2011 v Letním kině v Karlových Varech a na programu
se podílely všechny národnostní menšiny zastoupené
ve Výboru. Na podiu se střídaly soubory, skupiny i sólisté
jednotlivých národnostních menšin. Součástí programu byly
i doprovodné akce, např. výstava fotograﬁí, ukázky a ochutnávka tradičních jídel zúčastněných menšin, ukázky lidových
řemesel, prodejní akce některých tradičních výrobků.
Mezi další činnosti Výboru patří pravidelná komunikace
se zástupci jednotlivých národnostních menšin a také
se zástupci jednotlivých měst a obcí, v jejichž správním
obvodu příslušníci národnostních menšin žijí, setkávání
se zástupci národnostních menšin, poskytovateli sociálních služeb, jejichž cílovou skupinou jsou právě členové
národnostních menšin nebo cizinci.
V roce 2011 se Výbor také intenzivně věnoval aktuální
problematice sociálně vyloučených lokalit v kraji, resp. romské
problematice, s ohledem na události ve Šluknovském
výběžku.
V rámci zajišťování agendy související s problematikou
národnostních menšin žijících na území kraje je na krajském úřadu zřízena pracovní pozice koordinátora pro romské
záležitosti, národnostní menšiny a integraci cizinců. Koordinátor kromě toho, že vykonává pozici zapisovatele pro Výbor,
příležitostně též přednáší na téma národnostních menšin
a multikulturní výchovy na školách v Karlovarském kraji.
Koncem loňského roku řešili zástupci Karlovarského kraje
intenzivně hrozící sociální nepokoj, zejména na Rotavsku.
Koordinátor se aktivně zapojil do řešení situace a s ohledem
na dobrou znalost problematiky pomáhal zklidňovat napětí
mezi Romy a majoritní společností. Dále úzce spolupracoval
s Agenturou pro sociální začleňování, která v našem kraji
působí již v několika městech, a to zejména v Chebu,
Jáchymově, v Teplé a Toužimi a od roku 2011 i v Sokolově.
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PŘEHLED ČINNOSTÍ ODBORŮ
Odbor sociálních věcí
II. PŘENESENÁ PŮSOBNOST

a) plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb
stanovených v § 88 a § 89 Zákona o sociálních službách

Registrace poskytovatelů sociálních služeb
b) kvalita poskytovaných sociálních služeb.
Krajský úřad rozhoduje v souladu se zákonem č.108/2006 Sb.
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „Zákon o sociálních službách“), který nabyl účinnosti dne
1. ledna 2007, o oprávnění k poskytování sociálních služeb, tj.
o registraci sociálních služeb.
V průběhu v roku 2011 bylo vydáno celkem 84 rozhodnutí
týkajících se buď registrace nového poskytovatele sociálních
služeb, nebo změn v rozhodnutí o registraci, případně zrušení registrace. Počet registrovaných poskytovatelů sociálních
služeb v Karlovarském kraji vzrostl v roce 2011 o jednoho
poskytovatele, ze 63 na 64, počet poskytovaných sociálních
služeb v kraji (z hlediska druhů služeb) vzrostl z počtu 131
v roce 2010 na 133 v roce 2011.
S ohledem na velmi časté změny podmínek registrace,
k nimž u poskytovatelů sociálních služeb dochází
(např. změny v personálním zajištění sociální služby,
v kapacitě poskytovaných sociálních služeb, v kontaktních
údajích, při rozšíření nebo snížení počtu poskytovaných
registrovaných služeb, apod.), musí být pracovnice
odboru v neustálém kontaktu s poskytovateli. Všechny
změny musí neprodleně vkládat do elektronicky vedeného
tzv. veřejného registru poskytovatelů sociálních služeb,
který je přístupný veřejnosti na webových stránkách MPSV
http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/registr.
Dle zákona o sociálních službách registrující orgán také
kontroluje plnění podmínek stanovených pro registraci
u poskytovatelů sociálních služeb, kterým vydal rozhodnutí
o registraci. V roce 2011 provedl registrující orgán 17 kontrol
poskytovatelů sociálních služeb v kraji. V 1 případě uložil
registrující orgán pokutu za správní delikt, kterého
se
poskytovatel
sociálních
služeb
dopustil
tím,
že ve stanovené lhůtě nesplnil opatření k odstranění
nedostatků zjištěných při kontrole registračních podmínek.

Inspekce poskytování sociálních služeb
Krajský úřad realizoval, v souladu se Zákonem o sociálních
službách, inspekce poskytování sociálních služeb systematicky
od konce roku 2007. V roce 2011 bylo provedeno celkem
17 inspekcí poskytovaných sociálních služeb, z toho 6x
u pečovatelských služeb a osobní asistence, 8 x v pobytových
sociálních službách, 2x odborného sociálního poradenství
a 1 x inspekce probíhala u poskytovatele tísňové péče.
Z celkového počtu realizovaných inspekcí v r. 2011 splnili
poskytovatelé sociálních služeb 3x standardy kvality
sociálních služeb. Z toho 2x v pobytové sociální službě a 1x
v pečovatelské službě.
Inspekce prováděl inspekční tým, který byl nejméně tříčlenný
a byl složený z pracovníků odboru sociálních věcí (k tomuto
účelu vyškolených) a specializovaných odborníků, externistů,
zapsaných v seznamu inspektorů na MPSV. Na Krajském
úřadu Karlovarského kraje souběžně pracovaly tři inspekční
týmy. Inspekce byla prováděna vždy v místě poskytování
sociální služby u registrovaných poskytovatelů služeb.
Inspekce probíhaly podle plánu kontrol, který je součástí pololetního plánu kontrol v přenesené působnosti krajského úřadu.
Předmětem inspekcí u poskytovatelů sociálních služeb bylo:
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Inspekce prováděné v roce 2011 byly poslední, které prováděl
krajský úřad jako kontrolní orgán. Od roku 2012 přešla
kompetence provádění inspekcí poskytování sociálních
služeb na úřady práce.

Náhradní rodinná péče
Agenda náhradní rodinné péče (dále jen NRP), kterou
zajišťuje krajský úřad, spočívá ve vedení evidence dětí
vhodných do NRP (osvojení a pěstounská péče), evidence
osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, a v následném zprostředkování náhradní rodinné péče dětem, které
mohou být osvojeny nebo svěřeny do pěstounské péče.
Důraz je přitom kladen na vyhledání náhradní rodiny dítěti,
které nemůže vyrůstat ve své biologické rodině, tak, aby
byl pokud možno optimálně zajištěn jeho další vývoj
(nejedná se tedy primárně o řešení problematiky bezdětných
manželských párů či samožadatelů). Výběr vhodné náhradní
rodiny je zajišťován prostřednictvím zvláštního orgánu kraje, kterým je poradní sbor pro náhradní rodinnou péči, který
zřizuje a jehož členy jmenuje hejtman kraje. Poradní sbor
tvoří odborníci působící v oblasti sociálně-právní ochrany
dětí, členkami jsou i obě pracovnice krajského úřadu, které
zajišťují agendu NRP.
Během roku 2011 bylo zařazeno do evidence dětí vhodných
do NRP 60 dětí (z toho bylo 21 vhodných do osvojení, 19
do pěstounské péče a 20 do osvojení i pěstounské péče).
Ve sledovaném roce se podařilo najít rodinu 40 dětem,
z nichž 25 dětí odešlo z dětských domovů do rodin budoucích
osvojitelů a 15 dětí do rodiny budoucích pěstounů.
Během roku 2011 bylo přijato 17 žádostí o zařazení do evidence
osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, 10 z nich
byly žádosti o osvojení, 7 žádostí o pěstounskou péči.
Celkem 14 žadatelů, ať již párů nebo samožadatelů,
bylo během roku 2011 do evidence zařazeno a 11 z nich
se dočkalo také zprostředkování NRP.
V roce 2011 zajišťoval krajský úřad, jako každoročně,
pravidelné konzultace o výkonu pěstounské péče. Dvoudenní
setkání pěstounů a jejich rodin se uskutečnilo na podzim roku
2011v rekreačním zařízení Flora, na Mariánské (u Jáchymova).
Zúčastnilo se ho celkem 12 pěstounských rodin (23 dospělých
osob a 36 dětí). Tentokrát byla pěstounům zajištěna přednáška
zkušené pěstounky, paní Marty Mikulové, členky Sdružení
pěstounských rodin, pobočka Plzeň, na téma „Vzdělávací
možnosti dětí s mentálním postižením, seznámení s konkrétní
výukovou technikou“. Pěstounka má dlouholeté zkušenosti
s pěstounskou péčí u dítěte s mentálním postižením, a tak
její přednáška pěstouny velmi zaujala. Pro děti byly zajištěny
rozmanité volnočasové aktivity, hry, soutěže, sportovní akce,
poznávání přírody apod. V průběhu setkání mají pěstouni
možnost konzultovat své problémy s odborníky na náhradní
rodinnou péči a s psychologem a zároveň si mohou předávat
své zkušenosti z výchovy dítěte v náhradní rodinné výchově
a také si dávat vzájemnou podporu při zvládání mnohdy velmi
nelehkých situací.

Odbor sociálních věcí
Sociálně-právní ochrana dětí

Nepojistné sociální dávky

V oblasti sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD)
má krajský úřad postavení zejména odvolacího orgánu
a vykonává též metodickou, konzultační a kontrolní činnost
ve vztahu k obecním úřadům a organizacím, které vykonávají SPOD na základě pověření k výkonu SPOD dle zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů, vydané Krajským úřadem Karlovarského
kraje (dále jen „pověřené osoby“).

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor sociálních věcí,
rozhodoval v roce 2011 jako odvolací správní orgán v řízeních
o dávkách ze systému pomoci v hmotné nouzi dle zákona
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozd.
předpisů, v řízeních o dávkách státní sociální podpory dle
zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozd.předpisů, a v řízeních o příspěvku na péči dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozd.
předpisů, a dále o dávkách sociální péče pro osoby s těžkým
zdravotním postižením dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou
se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České
národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním
zabezpečení, ve znění pozd.předpisů.

V rámci metodické a konzultační činnosti v roce 2011 uspořádal odbor dva konzultační dny na krajském úřadu určené
pro zaměstnance orgánů SPOD obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností. Dále odbor zajišťoval konzultace
přímo na těchto úřadech, rovněž i telefonicky nebo elektronickou poštou.
Krajský úřad uspořádal v roce 2011 pro zaměstnance orgánů
SPOD obecních úřadů obcí s rozšířenou působností seminář
věnovaný tématu řešení sporů v otázkách výchovy dětí
a rodičovského styku. Lektorsky byl seminář zajištěn
odbornicí na oblast sociálně-právní ochrany dětí, JUDr. Věrou
Novotnou.
V rámci kontrolní činnosti byly provedeny dvě kontroly
se zaměřením na výkon přenesené působnosti v oblasti
SPOD u dvou obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
a jedna kontrola u nestátní neziskové organizace, která
vykonává SPOD na základě pověření k výkonu SPOD,
tj. „pověřené osoby“.
Na odbor sociálních věcí krajského úřadu se opakovaně
obraceli rodiče či rodinní příslušníci, kteří se domáhali
přešetření postupů sociálních pracovnic obecních úřadů
obcí s rozšířenou působností při řešení rodinných sporů
o děti nebo otázek týkajících se výchovy dítěte. V roce 2011
obdržel odbor celkem 6 stížností a podnětů týkajících
se oblasti SPOD. Z toho 1 stížnost byla postoupena věcně
a místně příslušnému orgánu k vyřízení, 5 stížností
prošetřoval krajský úřad. Všechny stížnosti řešené krajským
úřadem v uvedeném roce byly vyhodnoceny jako nedůvodné.
V roce 2011 odbor nadále aktivně spolupracoval
s Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci vládou
schváleného dokumentu Transformace a sjednocení systému
péče o ohrožené děti. Odbor sociálních věcí se také podílel
na připomínkovém řízení rozsáhlé novely zákona č. 359/1999
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, která je v současné
době projednávána sněmovnou a přinese rozsáhlé změny
do oblasti sociálně právní ochrany dětí.

Během roku 2011 poskytoval krajský úřad rovněž metodickou
pomoc a prováděl kontrolní činnost ve vztahu k obecním
úřadům obcí s rozšířenou působností a s pověřeným obecním
úřadem v kraji.
Činnost oddělení sociálních dávek odboru sociálních věcí
Krajského úřadu Karlovarského kraje byla po většinu roku
2011 ovlivňována především přípravnými procesy pro plánovanou Sociální reformu I, jejímž cílem bylo mimo jiné
sjednotit výplatní místa pro všechny nepojistné dávky. Tyto
aktivity spočívaly v opakovaném připomínkování četných
novelizovaných zákonných úprav právních předpisů z oblasti
sociálního zabezpečení, i předpisů s touto oblastí souvisejících. Další významnou aktivitou oddělení sociálních dávek
byla spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí,
v oblastech, které se týkaly především personálních
a technických podmínek jednotlivých dávkových pracovišť
kraje, tak, aby tyto údaje mohly být Ministerstvem práce
a sociálních věcí zapracovány do dokumentů týkajících
se změn, které nastaly v souvislosti se Sociální reformou I.
Od 1. 1. 2012 došlo ke sjednocení výplatního místa pro všechny nepojistné sociální dávky. Obecně to znamená,
že všechny nepojistné dávky jsou poskytovány Úřady práce
ČR na všech kontaktních místech všech jeho krajských
poboček rozmístěných po celé České republice. Odvolacím správním orgánem se od 1. 1. 2012 stal Referát správní
agendy a odvolání Karlovarský kraj Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR, který sídlí dočasně v budově Krajského
úřadu Karlovarského kraje, ul. Závodní 379/84A, 360 06
Karlovy Vary. Právě odvolací činnost zajišťují pracovnice,
které ji vykonávaly na krajském úřadu, což zaručuje kontinuální
přechod agendy a její profesionální zpracování.
V Karlovarském kraji jsou od 1.1.2012 kontaktní místa krajské
pobočky úřadu práce v obcích Aš, Cheb, Karlovy Vary
s detašovanými pracovišti v Nejdku, Toužimi a Žluticích,
Kraslice, Mariánské Lázně, Ostrov a Sokolov s detašovanými
pracovišti v Horním Slavkově, Chodově, Kynšperku nad Ohří
a Lokti.
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III. SOUHRNNÉ ÚDAJE O ROZHODOVÁNÍ
V ROCE 2010
Rozhodování ve II. instanci
(odvolací a přezkumné řízení,
obnova řízení)

Registrace poskytovatelů
sociálních služeb (změny
v registracích)

84

0

Pověřené osoby

1

Občanské sdružení
Khamoro - Romské
integrační centrum

Zařazení do evidence žadatelů
o NRP, sociálně-právní ochrana
dětí

14

0

Dávky sociální
péče pro těžce
zdravotně
postižené občany

1

Město Mariánské Lázně

Vyhledání náhradních rodičů
dítěti *

40

1**

Dávky pomoci
v hmotné nouzi

3

Pověření k výkonu sociálně-práv.
ochrany dětí

Město Loket
Město Žlutice
Město Horní Slavkov

1

0

1

Rozhodování o úhradě za stravu
a za péči u dítěte umístěného
v zařízení na základě nařízené
ústavní výchovy

Státní sociální
podpora

ÚP Sokolov – kontaktní
místo Chodov

-

Příspěvek
na péči

2

Město Mariánské Lázně
Město Sokolov

Předmět rozhodovací
činnosti

2

Kontrolovaný
úsek

Počet kontrol

Rozhodování v I. instanci

(správní řízení zahájená do 31.12.2011)

IV. KONTROLA VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI
OBCÍ, VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY ÚŘADU PRÁCE
V OBLASTI STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY A OSOB
POVĚŘENÝCH K VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ
OCHRANY DĚTÍ

Kontrolovaný subjekt

Sociálně-právní
ochrana dětí
na MěÚ

2

Město Aš
Město Kraslice

* Jedná se o počet dětí, kterým byla zprostředkována
náhradní rodinná péče (v těchto případech se nevydává
správní rozhodnutí).
** Odvolání rodičů do rozhodnutí obecního úřadu obce
s rozšířenou působností o svěření jejich dítěte, kterému byla
zprostředkována náhradní rodinná péče, do péče fyzických
osob, které mají zájem stát se pěstouny.

V. METODICKÁ POMOC
A VZDĚLÁVÁNÍ ZAJIŠŤOVANÉ ODBOREM
Mimo četné individuální (telefonické i osobní) konzultace
problémů, které se běžně vyskytují při výkonu přenesené
působnosti na jednotlivých úsecích (dotazy k aplikaci
zvláštních právních předpisů, správního řádu, zajišťování
odpovědí k problémům souvisejícím s nejednoznačnou právní
Počet
dnů/účast
Oddělení
sociálních věcí

Oddělení
sociálních dávek
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úpravou na MPSV) je metodická činnost poskytována i v rámci
kontrolní činnosti krajského úřadu na obecních úřadech.
Kromě uvedených konzultací byly odborem realizovány samostatné konzultační dny a vzdělávací akce:

Zaměření na cílovou skupinu a úseky činnosti

2/50

Konzultační dny pro pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, kteří
vykonávají sociálně právní ochranu dětí

1/40

Seminář „Řešení sporů v otázkách výchovy dětí a rodičovského styku“ - lektor JUDr. Věra
Novotná

14/60

Pro pracovníky obecních úřadů a úřadů práce, kteří rozhodují o dávkách hmotné nouze,
sociální péče pro zdravotně postižené občany, o příspěvku na péči a o dávkách ze systému
státní sociální podpory byly pořádány konzultační dny přímo v místě poskytování dávek
(na úřadech), což přispělo k větší otevřenosti pracovnic a efektivnosti konzultačního procesu.

PŘEHLED ČINNOSTÍ ODBORŮ
Odbor zdravotnictví
Zdravotnická zařízení,
je Karlovarský kraj jsou:

•
•
•
•

jejichž

zřizovatelem/zakladatelem

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Krajský dětský domov pro děti do 3 let, p.o.
Léčebna dlouhodobě nemocných, p.o.
Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského
kraje, p.o.

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Rok 2011 byl v Karlovarské krajské nemocnici provázen
významnými investičními akcemi, a to zejména realizací
výstavby nové 5-ti podlažní budovy - Pavilonu akutní medicíny
a centrálního vstupu v nemocnici Karlovy Vary, který bude
dokončen v létě 2012 a zkvalitní poskytování zdravotní
péče pro pacienty z celého karlovarského regionu, zejména
v oblasti intenzivní medicíny. V nemocnici Cheb, která je
součástí Karlovarské krajské nemocnice a.s. probíhala v roce
2011 rozsáhlá rekonstrukce pravé části budovy B, kterou
za cca 130 mil. Kč provádí Karlovarský kraj. Výsledkem
rekonstrukce bude výstavba
moderního zdravotnického
zařízení, které plně splňuje požadavky medicíny 21. století.
Významnou událostí pro nemocnici v roce 2011 je rovněž
příchod nového
managementu pod vedením předsedy
představenstva MUDr. Luďka Nečesaného, MBA. Jeho
úkolem je zejména ekonomicky a personálně stabilizovat
Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. Od 1. 1. 2011 dochází
k vyčlenění Nemocnice Sokolov, a to pronajmutím nemocnice společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o. Tato společnost
zejména personálně stabilizovala chod nemocnice a v roce
2011 provedla investiční akce v nemocnici za cca 80 mil. Kč.
Za zmínku určitě stojí rekonstrukce pavilonů F a G, další
investiční akce, vedoucí k modernizaci celého nemocničního
areálu, jsou v přípravě.

Krajský dětský domov pro děti do 3 let, p.o.
Krajský dětský domov v roce 2011 prošel významnými
organizačními změnami. Od 1. 1. 2011 došlo k převodu sociální
služby na Domov pro osoby se zdravotním postižením „Pata“
v Hazlově, kam byly přeloženy všechny zdravotně a mentálně
postižené děti starší 3 let. Dále došlo ke zrušení jeho
pobočky v Aši a zachování provozu pouze v Karlových Varech
o kapacitě 90 lůžek a to z důvodu dlouhodobě nadbytečné
kapacity lůžek, které nebyly využívány. Krajský dětský domov
do 3 let klade dlouhodobě důraz na co nejkratší pobyt dětí
v ústavním zařízení. KDD spolupracuje s biologickými rodiči
a nabízí jim pomoc a radu, jak řešit jejich nepříznivou situaci. Pokud rodiče neprojeví zájem o dítě, jsou činěny kroky,
aby byla dětem nalezena v co nejkratší době nová rodina.
Během roku 2011 bylo do zařízení přijato celkem 62 dětí
a propuštěno 61 dětí, z toho 34 do náhradní rodinné péče
(29 do adopce, 5 do pěstounské péče), 20 dětí zpět do původní
rodiny, 7 dětí bylo přeloženy do jiného zařízení (např.repatriace
na Slovensko).

Léčebna dlouhodobě nemocných p.o.
Léčebna dlouhodobě nemocných v Nejdku disponuje
90-ti lůžky především pro pacienty z Karlovarského kraje.
Ze statistických dat je důležité uvést počet přijatých pacientů
v roce 2011, a to 573, ukončených hospitalizací bylo 578,
průměrnou ošetřovací dobu v roce 2011 , která činila 54 dní
obložnost 94,33%.
Z významných investičních akcí realizovaných v roce
2011, které zvyšují komfort jak pacientům, tak personálu,
je důležité uvést zřízení dalších nadstandardních pokojů,
vybudování místnosti posledního rozloučení, zřízení
společenských místností a recepcí na odděleních, instalaci
kamerového systému a modernizaci kuchyně. I v roce 2011

Léčebna dlouhodobě nemocných provozovala, jako jediné
zdravotnické zařízení v Karlovarském kraji hospicová lůžka,
tzn. lůžka určená pro osoby s nevyléčitelným onemocněním
v posledních fázích jejich života.
Léčebna dlouhodobě nemocných se kromě zdravotnické
činnosti věnuje i mimoškolní výchově a vzdělávání včetně
lektorské činnosti, kdy pořádá odborné konference
pro ošetřovatelský personál a odbornou veřejnost.

Územní zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, p.o.
Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského
kraje provozovala v roce 2011 v rámci Karlovarského kraje
11 výjezdových stanovišť. V oblasti Karlovarska výjezdová
stanoviště s posádkami RLP a RZP v K.Varech, Ostrově,
Toužimi, Nejdku a ve Žluticích, na Chebsku výjezdová
stanoviště v Chebu, M. Lázních a v Aši a v oblasti Sokolovska
výjezdová stanoviště RLP a RZP v Sokolově, Kraslicích
a v Horním Slavkově. Rozmístění výjezdových stanovišť
v kraji představuje pokrytí regionu kraje na 99,4% co do
dostupnosti přednemocniční péče do 15-ti minut od přijetí
tísňové výzvy, za standardních podmínek.
Organizace je členěna na střediska zdravotnické záchranné
služby, dopravu raněných, nemocných a rodiček, lékařskou
službu první pomoci, záchytnou stanici, útvar krizového
managementu a obslužné provozy.
Mezi nejvýznamnější investiční akce, realizované v roce 2011
patří výstavba nového sídla Územní zdravotnické záchranné
služby v K. Varech, kterou ﬁnancuje Karlovarský kraj částkou cca 70 mil. Kč. Jeho výstavbou vznikne nový 4podlažní
objekt, ve kterém své moderní zdravotnické zázemí najde
jak ředitelství zdravotnické záchranné služby, tak i zdravotnický personál výjezdového stanoviště záchranné služby
v K.Varech. Sídlo bude dokončeno v létě 2012. Ke zkvalitnění
provozu zdravotnické záchranné služby přispěje i projekt
Karlovarského kraje ﬁnancovaný v rámci Integrovaného
operačního programu Ministerstva vnitra ČR, a to projekt
s názvem Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového
volání Územní zdravotnické záchranné služby, jehož cílem
je vybudování technologického zázemí pro příjem tísňového
volání v rámci jednotlivých složek IZS a jejich vzájemné
systémové propojení. Do projektu se zapojili, tzn. účastní
se ho, všechny složky IZS v celé ČR. V roce 2011 byla
podána žádost o ﬁnanční podporu, která byla ministerstvem
vnitra schválena. Projekt bude spoluﬁnancován Integrovaným
operačním programem, vyhlášeným ministerstvem vnitra ČR
a jeho rozpočet je 35 mil. Kč. Kraj se podílí 15% této částky.

Podpora kraje na projekty a programy v oblasti
zdravotnictví
Karlovarský kraj i v roce 2011 částkou cca 645 tis. Kč
podpořil žadatele o ﬁnanční podporu na projekty v oblasti
zdravotnictví. Jednalo se o podporu následujících projektů
a akcí: celorepublikový kongres Gerontologické dny, provoz
Centra substituční terapie, které jako jediné v kraji se snaží
o resocializaci drogově závislých , společnost Prima Visus
Cheb s projektem „Koukají na nás správně, v jehož rámci byl
vyšetřen zrak více jak 5 000 předškolákům v mateřských
školách v kraji, dále Český červený kříž, Horská služba i klub
Stomiků a Svaz diabetiků.

LSPP
Karlovarský kraj i v roce 2011 ﬁnancoval lékařskou službu první
pomoci, která je organizována v oborech pro dospělé, pro děti
a dorost a zubní a to v K.Varech, v Sokolově a v Chebu.
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PŘEHLED ČINNOSTÍ ODBORŮ
Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
ODBOR KULTURY
Činnost v oblasti přenesené působnosti

Publikační činnost

Byly provedeny 2 kontroly výkonu státní správy na úseku
kultury na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností.

Oddělení realizovalo vydání čtvrtletní tištěné brožury „Kulturní
kalendář Karlovarského kraje“, která mapuje kulturní dění celého
regionu. Informace o pořádaných akcích zde uveřejňují obce,
příspěvkové organizace a ostatní právnické a fyzické osoby
v Karlovarském kraji. Kalendář je vydáván nákladem 2 500 ks
v češtině, 500 ks německy, 500 ks anglicky a 500 ks rusky.

Činnost v oblasti samostatné působnosti
Program „Děti, mládež a kultura“
Oddělení kultury organizovalo dopolední kulturně vzdělávací
programy pro střední školy, a v roce 2011 rozšířilo tento
program také o mateřské a základní školy.
Kromě divadelních, koncertních, tanečních, ﬁlmových představení, přednášek, soutěží a besed se pravidelně konaly
i další speciální programy muzeí, galerií a knihoven.
Na tento program bylo z rozpočtu kraje vyčleněno
792.000,- Kč.

Kalendář je kromě tištěné podoby podrobněji zveřejňován
a každodenně aktualizován na webových stránkách
Karlovarského kraje.

Seminář kronikářů
Koncem listopadu se v Krajské knihovně Karlovy Vary
uskutečnil 8. ročník krajského semináře kronikářů obcí
a měst Karlovarského kraje. V rámci semináře byly předány
ﬁnanční ceny třem nejúspěšnějším kronikářům, kteří soutěžili
o nejlépe vedenou kroniku obce. Vítězkou se stala Martina
Bečková, kronikářka obce Rotavy.

Dny Evropského dědictví
Ve spolupráci s odd. památkové péče byly uspořádány tradiční
Dny evropského dědictví, tentokrát na hradě Loket. Součástí
programu byl koncert skupiny GIPSY HERY BAND, ukázky
lidových řemesel na nádvoří a divadelní představení pro děti.
Celý výtěžek z dobrovolného vstupného byl v rámci veřejné
sbírky věnován na obnovu historických hrobů na městském
hřbitově v Lokti.

Příspěvky na projekty z oblasti kultury
V rozpočtu kraje byla na tento účel vyčleněna částka
6,791 mil.Kč - z toho na podporu projektů nadregionálního
charakteru 3,975 mil.Kč, na podporu ostatních projektů
částka 1,316 mil.Kč a částka 1,500 mil.Kč na zkvalitnění
kulturní nabídky pro veřejnost, konkrétně na podporu činnosti
profesionálních souborů divadel a symfonických orchestrů
v Karlovarském kraji (Západočeský symfonický orchestr,
Karlovarský symfonický orchestr, Západočeské divadlo Cheb,
Karlovarské hudební divadlo, Klub Paderewski). V roce
2011 bylo podáno celkem 145 žádostí na celkovou částku
17,4 mil. Kč.
Z toho bylo podpořeno 91 projektů:

•
•
•

11 příspěvků přímo z rozpočtu
- podpora nadregionálních projektů
75 příspěvků - ostatní projekty
5 příspěvků - podpora činnosti profesionálních souborů

Seznam příspěvků je uveřejněn na internetových stránkách
kraje.
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Aktualizace internetových stránek:

Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Příspěvkové organizace

Investiční akce v roce 2011

Kraj prostřednictvím oddělení kultury vykonává zřizovatelské
funkce vůči sedmi příspěvkovým organizacím zřizovaných
krajem v oblasti kultury:

Od zřizovatele byly poskytnuty prostředky ve výši
8.500.000,- Kč, zbytek pokryly organizace z vlastních zdrojů.

•

Krajská knihovna Karlovy Vary
Závodní 378/84, 360 01 Karlovy Vary
ředitelka PhDr. Eva Žáková

Krajská knihovna v Karlových Varech - investiční
příspěvek kraje ve výši 800.000,- Kč na akci „Upgrade
40 knihovnických stanic“, realizace červen, červenec
2011. Hodnota realizované zakázky 726.475,- Kč. Vratka
nedočerpané dotace 73.525,- Kč.

Galerie 4 – galerie fotograﬁe
příspěvková organizace
Kamenná 2, 350 22 Cheb
ředitel Mgr. Zbyněk Illek

Muzeum Sokolov - investiční příspěvek kraje ve výši
•500.000,Kč na akci „Oprava střešní konstrukce Muzea

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16, 350 02 Cheb
ředitel Mgr. Marcel Fišer
Galerie umění Karlovy Vary
příspěvková organizace
Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary
ředitel Mgr. Jan Samec
Muzeum Cheb
příspěvková organizace Karlovarského kraje
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb
ředitel Ing. Roman Procházka
Muzeum Sokolov
příspěvková organizace Karlovarského kraje
Zámecká 1, 356 01 Sokolov
ředitel Ing. Michael Rund
Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace Karlovarského kraje
Pod Jelením skokem 30, 360 01 Karlovy Vary
ředitelka Ing. Lenka Zubačová
V roce 2011 pracovalo ve všech sedmi příspěvkových
organizacích celkem 167 zaměstnanců a akce, které
organizace pořádaly, navštívilo 411 856 osob. Z rozpočtu
Karlovarského kraje činily skutečné náklady na činnost
těchto příspěvkových organizací včetně investic celkem
84.620.000,- Kč. Z kapitoly příspěvků cizím organizacím
byla z rozpočtu dále poskytnuta neinvestiční dotace
na regionální funkce knihoven v Sokolově a Chebu ve výši
1.856.000,- Kč.
Hlavní činnost příspěvkových organizací
Hlavní náplní příspěvkových organizací je akviziční činnost,
příprava výstavní činnosti, naplňování koncepce péče
o tradiční lidovou kulturu, konzervace sbírkových předmětů,
archeologická činnost (záchranné archeologické výzkumy,
terénní průzkum, dokumentace a konzervace nálezů),
činnost přírodovědných pracovišť, knižní a publikační činnost,
příprava přednášek, exkurzí, vlastivědných vycházek, oblast
muzejní pedagogiky, mimoškolních aktivit pro děti, seniory
a veřejnost, přednášky ve školách a další kulturní, společenské
a prezentační akce.

Krásno – větrací jáma“. Hodnota realizované zakázky
495.855,- Kč. Vratka nedočerpané dotace 4.145,- Kč.
Investiční příspěvek kraje ve výši 500.000,- Kč na akci „Zámek
Sokolov – oprava kašny“. Hodnota realizované zakázky
409.680,- Kč. Rada Karlovarského kraje usnesením č. RK
1128/11/11 schválila změnu účelu použití části investičních
prostředků ve výši 90.320,- Kč z akce „Zámek Sokolov oprava kašny“ na opravu balkonu sokolovského zámku.
Z vlastních investiční prostředků organizace zakoupila
užitkový vůz Renault Master v hodnotě 499.900,- Kč. Rada
Karlovarského kraje č. 1144/11/10 schválila ﬁnanční prostředky
ve výši 450.000,- Kč na stavební zaměření objektu sokolovského zámku a ﬁnanční prostředky ve výši 350.000,- Kč
na stavebně technický průzkum sokolovského zámku.
Z investičního fondu byla proinvestovaná částka ve výši
865.202,- Kč na akci „Dílčí projekty stavebně montánního charakteru v rámci projektu Česko-Bavorský geopark“.
Muzeum Sokolov zakoupilo pozemek 1600/3 o výměře
1524 m2 v katastrálním území Čistá u Rovné, obec Rovná,
okres Sokolov v hodnotě 45.720,- Kč.
Muzeum Karlovy Vary – investiční příspěvek kraje
•ve výši
5.000.000,- Kč na akci „Rekonstrukce opěrné zdi
Královská mincovna Jáchymov“. Usnesením Rady kraje
č. 1298/12/11 byla investiční dotace navýšena o 132.897,- Kč
na doﬁnancování rekonstrukce. Původně byla částka určena
dle projektu na středovou část opěrné zdi, podařilo se však
za stejné prostředky zajistit opravu celé zdi a k tomu i úpravu
dvora včetně vchodu do podzemí.

•

Galerie výtvarného umění Cheb - v roce 2011 dostala
galerie od svého zřizovatele ﬁnanční příspěvek na tři
investiční akce v celkové výši 515.000,- Kč. Jednalo se o akci
„Úprava centrálního rozvaděče na nižší příkon EP“ ve výši
100.000,- Kč, „Rekonstrukce elektronického zabezpečení
systému (EZS) ve výši 245.000,- Kč a „Generální oprava
topného systému kotelny“ ve výši 170.000,- Kč.
Muzeum Cheb - z ﬁnančního příspěvku od zřizovate•le byly
realizovány investiční akce „Elektroinstalace Milíkov“
ve výši 13.992,- Kč. „Dovybavení Centrálního depozitáře
– pořízení odvlhčovače“ ve výši 47.090,-Kč. Investiční
příspěvek zřizovatele na posílení investičního fondu ve výši
467.638,- Kč byl použit na vrácení vyúčtované akce
z projektu ROP s názvem „Stavební úpravy budovy školy
na Centrální depozitář“.
Galerie umění Karlovy Vary - v roce 2011 byla v galerii
•z ﬁnančního
příspěvku od zřizovatele realizována investiční
akce “Kamerový systém ochrany sbírek I. etapa“ ve výši
450.000,- Kč. Dále byla částečně zrealizována úprava
systému EZS - připojení Becherovy vily na Pult ochrany PČR
v hodnotě 110.000,- Kč, která byla hrazena z prostředků
galerie.
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•

Byl vykonáván státní stavební dohled při obnově
národních kulturních památek – zvláště objektu Císařských
lázní (poskytnuta dotace na obnovu střechy kopule),
hradu Bečov nad Teplou (pokračování obnovy fasád
hradu) a Kláštera Teplá (obnova prelatury a části konventu
– projekt IOP-Integrovaný operační program).

Činnost v oblasti samostatné působnosti
Příspěvky z rozpočtu kraje na obnovu kulturních památek
a památkově hodnotných objektů

Projekty podpořené z fondů EU
Rok 2011 byl zcela mimořádný hlavně pro Galerie umění
Karlovy Vary. Poprvé od roku 1961 rozšířila své prostory
o novou budovu. Díky prostředkům evropských fondů
(ROP NUTS 2 Severozápad) a Karlovarského kraje byla
zrekonstruována historická Becherova vila nacházející se
na území tzv. karlovarském Westendu a k 1. 7. 2011
slavnostně zahájena činnost Interaktivní galerie Karlovy
Vary - Becherovy vily.
Muzeum Sokolov úspěšně realizovalo projekt Česko –
bavorský geopark – přírodní dědictví jako šance pro
region a podalo do ROP NUTS 2 Severozápad žádost
na projekt Česko – bavorský geopark, která byla v rámci
hodnocení vyřazena.
Galerie G4 – galerie fotograﬁe podala neúspěšnou žádost
na projekt Art Centrum galerie 4 do ROP NUTS 2
Severozápad.
Podrobné informace o velmi obsáhlé výstavní, publikační
a další odborné činnosti příspěvkových organizací kultury
a o projektech ﬁnancovaných z EU jsou veřejně přístupné
ve výročních zprávách na webu jednotlivých organizací.

ODDĚLENÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE

V rozpočtu kraje bylo na tento účel pro rok 2011 vyčleněno
5,5 mil. Kč. Příspěvky byly poskytovány vlastníkům objektů
na práce související se zachováním, obnovou a využitím
kulturních památek a památkově hodnotných objektů
nacházejících se na území Karlovarského kraje. Celkem
bylo podáno 111 žádostí (2 neúplné žádosti byly vyřazeny)
s celkovou požadovanou částkou 23 mil. Kč. Bylo poskytnuto
62 příspěvků. Seznam projektů, na které byl poskytnut
příspěvek, je uveřejněn na internetových stránkách kraje.
Byly provedeny dvě veřejnoprávní kontroly užití poskytnutých
příspěvků.

Příspěvky z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
Oddělení památkové péče zajišťovalo administrování
poskytování příspěvků v rámci dotačního titulu vyhlašovaného
Ministerstvem kultury ČR - Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón.
V roce 2011 bylo poskytnuto 10,1 mil. Kč 34 příjemcům.

Dny evropského dědictví (EHD)
Ve spolupráci s oddělením kultury se oddělení památkové
péče podílelo na pořádání Dnů evropského kulturního dědictví
(EHD) v Karlovarském kraji. V rámci této kulturní akce pořádané
Karlovarským krajem dne 11. září byla uspořádána veřejná
sbírka na obnovu historických náhrobků na městském
hřbitově v Lokti. Výtěžek veřejné sbírky činil 10.100,- Kč.

Činnost v oblasti přenesené působnosti

•

•
•
•
•
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Propagační a osvětová činnost – vydávání publikací
Byla vedena správní řízení ve věci vydání 19 závazných
stanovisek/rozhodnutí dle ust. § 14 odst. zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, k obnově
národních kulturních památek (hrad a zámek Bečov nad
Teplou, zámek Kynžvart, Klášter premonstrátů Teplá,
Císařské lázně v Karlových Varech).
Bylo vedeno 1 řízení ve věci vydání rozhodnutí v souladu
s ust. § 18 zákona o státní památkové péči – souhlas
s přemístěním kulturní památky.
Bylo vedeno 1 správní řízení ve věci uložení pokuty
za porušení povinnosti uvedené v ust. § 35 odst. 2 zákona
o státní památkové péči.
Bylo vydáno 6 vyjádření k prohlášení věci za kulturní
památku a 4 vyjádření ke zrušení prohlášení věci
za kulturní památku.
Bylo vydáno 8 stanovisek k územně-plánovacím
dokumentacím obcí.

V roce 2011 oddělení památkové péče připravilo vydání
publikace Vila Becher v Karlových Varech, jejímž autorem
je Mgr. Lubomír Zeman.

Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Iniciativa směřující k zápisu kulturních statků
na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO

ODDĚLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU
A LÁZEŇSTVÍ

Záměr nominace tzv. Západočeského lázeňského
trojúhelníku (částí historických center měst Karlovy Vary,
Mariánské Lázně a Františkovy Lázně)

Veletrhy cestovního ruchu

Karlovarský kraj pokračoval ve své úloze koordinátora
nominace českých měst. V květnu 2011 uspořádal za ﬁnanční
podpory Ministerstva kultury ČR (program Podpora pro
památky UNESCO) Mezinárodní konzultační kulatý stůl
vyzvaných odborníků k porovnání architektonických
a urbanistických hodnot měst Západočeského lázeňského
trojúhelníku a významných lázeňských měst v Evropě,
výstupem vydání sborníku Potenciální série významných
lázní Evropy k zápisu na Seznam světového dědictví
UNESCO. Výstupem z této akce vydání sborníku Potenciální
série významných lázní Evropy k zápisu na Seznam
světového dědictví UNESCO.
Záměr nominace statku „Hornická a kulturní krajina
Krušnohoří/Montanregion Erzgebirge“
V roce 2011 pokračovala iniciativa směřující k nominaci
na zápis „Hornické a kulturní krajiny Krušnohoří/
Montanregion Erzgebirge“ na Seznam světového dědictví
UNESCO,na které spolupracuje kraj s Ústeckým krajem
a dotčenými obcemi. Za Karlovarský kraj budou nominovány oblasti Jáchymovsko, Božídarsko, Hornoblatensko
a Abertamsko- Hřebečná. Spolupráce vyvrcholila v podání
žádosti podepsané hejtmanem Karlovarského a hejtmankou
Ústeckého kraje na Ministerstvo kultury ČR o zápis statku
„Hornická kulturní krajina Krušnohoří“ na Indikativní seznam
statků, které hodlá Česká republika nominovat na zápis
na Seznam kulturního dědictví UNESCO. Statek byl
na seznam zapsán v únoru 2012.

Obnova národní kulturní
v Karlových Varech

památky

Císařské

Oddělením cestovního ruchu byla v roce 2011 zajišťována
prezentace Karlovarského kraje na 19 veletrzích cestovního
ruchu. Většina prezentací byla realizována ve spolupráci
s Českou centrálou cestovního ruchu - CzechTourismem,
částečně také ve spolupráci s Infocentrem Karlovy Vary.
Veletržní stánek Karlovarského kraje se představil samostatně
na dvou veletrzích – v Brně a v Praze.
Příprava na veletrhy cestovního ruchu začíná zpravidla už
cca 6-12 měsíců před konkrétním termínem akce a zahrnuje
v přípravné fázi především vytipování a výběr správného
veletrhu ze široké nabídky a zaslání objednávky a navazující
zajištění adekvátní vystavovatelské plochy. V roce 2011
se tedy pracovalo jak na akcích roku 2011, tak ve druhé
polovině roku částečně i na akcích pro období r. 2012. V průběhu
roku 2011 bylo na podporu účasti a zvýšení zájmu o region
napsáno několik doprovodných článků o našem regionu,
otištěnýchv odborných časopisech. Nedílnou součástí
přípravných prací je vždy zajištění spedice propagačních
materiálů a při účasti na veletrzích s vlastní expozicí
kraje také zajišťování cateringu pro spoluvystavovatele.
Subjekty v oblasti cestovního ruchu je hojně využívána
nabídka zajištění bezplatného prospektového servisu.
Na veletrzích jsou podávány informací o Karlovarském kraji
v češtině, němčině, angličtině, francouzštině nebo ruštině.

lázně

Za ﬁnanční podpory Ministerstva kultury ČR z Programu
záchrany architektonického dědictví byla v roce 2011
uskutečněna 1. etapa obnovy břidličné části střešního
pláště objektu národní kulturní památy Císařských lázní
v Karlových Varech – obnova střední kupole hlavního
průčelí nad Zanderovým sálem - ve výši celkových nákladů
2.875.991,- Kč. Oddělení památkové péče ve spolupráci
s oddělením kultury se podílelo na administrování tohoto
dotačního projektu.

Informační naváděcí systém ke kulturním památkám
Cílem tohoto projektu, který se postupně realizuje od roku
2002, je provedení jednotného informačního a naváděcího
systému k významným a z hlediska cestovního ruchu
atraktivním nemovitým kulturním památkám. V roce 2011 byla
připravována VIII. etapa informačního systému, jejímž cílem
je osadit informační tabulky ke kulturním památkám na území
městské památkové rezervace v Chebu. Městský úřad Cheb,
odbor stavební, který je pověřen výkonem státní správy
na úseku státní památkové péče pro kulturní památky
v Chebu, byl požádán o vydání závazných stanovisek
k umístění jednotlivých informačních tabulek. Dále byly
ve spolupráci s Městským úřadem Cheb připravovány texty
na informační tabulky.

Příspěvky z rozpočtu kraje na podporu aktivit v oblasti
cestovního ruchu
V rozpočtu kraje bylo pro tento účel vyčleněno 1,45 mil. Kč.
Celkem bylo v r. 2011 přijato 66 žádostí s celkovou požadovanou částkou 5,024 mil. Kč. Podpořeno bylo 42 projektů. Seznam projektů, na které byl poskytnut příspěvek, je uveřejněn
na internetových stránkách kraje.
Administrace projektů
Průběžná administrace úspěšných projektů EU
V roce 2011 byl ukončen projekt Veletrhy cestovního
ruchu Karlovarského kraje v roce 2010 a byly administrovány
projekty ve fázi udržitelnosti:
• Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009
• Kroky slavných v Karlovarském kraji
• Prezentace Kulturního dědictví Karlovarského kraje
• Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje
• Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje
• Vizuální prezentace Karlovarského kraje
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ODDĚLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU
A LÁZEŇSTVÍ
Tyto projekty byly podány do 2. a 5. výzvy ROP NUTS 2
Severozápad, do Prioritní osy 4 – udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby
a rozvoje produktů cestovního ruchu. Administrace těchto projektů obnáší psaní monitorovacích zpráv, realizaci
výběrových řízení a přípravu smluv s vítězi výběrových řízení
(ve spolupráci s odborem legislativním a právním), dohled
nad dodržování předepsaných pravidel pro žadatele
a příjemce a sledování rozpočtu akce (kontrolování faktur
v úzké spolupráci s odborem ekonomickým) atd.

Podání nových projektů
Oddělení cestovního ruchu zajistilo podání žádostí o dotaci
z ROP NUTS 2 Severozápad na tyto projekty:
Prezentace Karlovarského kraje – tento projekt byl vyřazen
během hodnocení.
Krajské multimediální informační centrum – projekt byl
doporučen k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, vedení kraje se však rozhodlo projekt nerealizovat a smlouvu
o poskytnutí dotace neuzavírat.

•
•
•
•
•
•
•
•

Další činnosti oddělení cestovního ruchu
a lázeňství v roce 2011

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Zajišťování veškerého doprovodného odborného servisu
(ubytování, program, doprava, průvodcovské služby
a poskytování profesionálních informací o cestovním
ruchu v regionu) pro účastníky Fam-tripů a Press-tripů
organizovaných CzechTourismem a jeho zahraničními
zastoupeními na území našeho kraje
Součinnost s kanceláří hejtmana kraje při zabezpečení
průvodcování, tlumočení, překladů, zajišťování služeb
a programu např. při příležitosti návštěv oﬁciálních hostů
Karlovarského kraje – především v lázeňských městech
našeho regionu
Asistence při akcích pořádaných a zaštiťovaných krajem
Spolupráce s infocentry na území kraje
Zajišťování komisního prodeje publikací vydaných krajem
Příprava a realizace slavnostního večera na Velvyslanectví
ČR v Berlíně u příležitosti oslav výročí vzniku samostatného
československého státu
Tvorba inzercí a prezentačních článků určených k propagaci
kraje do různých periodik (COT, Czech Travelogue, Kam
po česku, Travel Eye, Vítaný host, Relax 2011, TIM magazín,
Všudybyl, Proﬁ Travel, Mladá fronta a další)
Kompletní příprava a zpracování podkladů pro vydávání
propagačních materiálů, aktualizací map apod.
Příprava podkladů pro audiovizuální prezentace kraje
na informačních stanovištích v Karlových Varech
Tlumočení při jednáních k projektům např. Hornická
kulturní krajina Krušnohoří, Silberstrasse

•

Zpracování manuálu pro průvodce „Poznejte regiony ČR
2011“
Rozšíření fotobanky Karlovarského kraje www.kvpoint.cz
o snímky muzejních exponátů
Správa portálu www.kvagro.cz
Příprava materiálů do Rady a Zastupitelstva KK
Korespondence s veřejností (pomoc při zpracovávání
bakalářských a diplomových prací s tématem cestovní
ruch, komunikace s domácími i zahraničními podnikatelskými subjekty)
Péče o sklady,
inventarizace

vedení

agendy

zásob,

provádění

Zajišťování vhodných propagačních předmětů pro potřeby
propagace Karlovarského kraje
Průběžné sledování obsahů webů na území ČR s tématikou
cestovního ruchu
Zjišťování podkladů potřebných pro vstup Karlovarského
kraje do uskupení EHTTA
Účast na republikových a zahraničních jednáních,
seminářích a konferencích s tematikou cestovního ruchu,
propagace regionů, přeshraniční spolupráce, jednání
o možnostech účasti na projektech apod.
Odborný dohled nad praktikanty ze studijních oborů
zaměřených na cestovní ruch

PŘEHLED ČINNOSTÍ ODBORŮ
Odbor kontroly
Oddělení veřejnosprávní kontroly a její metodiky
Oddělení veřejnosprávní kontroly a její metodiky zabezpečuje
úkoly vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o ﬁnanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o ﬁnanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
Veřejnosprávní kontrolou na místě prověřuje hospodaření
s veřejnými prostředky příspěvkových organizací, jejichž
zřizovatelem je Karlovarský kraj, a to v souladu s ustanovením
§ 9 odst. 1 tohoto zákona.
V roce 2011 bylo:
zahájeno oddělením veřejnosprávní kontroly a její metodiky
22 veřejnosprávních kontrol na místě, z toho byly:
- 3 veřejnosprávní kontroly na místě zaměřené na splnění
přijatých opatření z veřejnosprávních kontrol provedených v minulosti
- 5 mimořádných veřejnosprávních kontrol hospodaření
na místě
- 14 plánovaných veřejnosprávních kontrol hospodaření
na místě
ukončeno 21 veřejnosprávních kontrol na místě
ve 2 případech podáno trestní oznámení na neznámého
pachatele
ve 4 případech porušení rozpočtové kázně v celkové výši
1.757.480,66 Kč.

•

Pochybení příjemců mohou vést až k povinnosti vrátit
získané prostředky a k dalším sankcím za porušení
rozpočtové kázně a nedodržení smluvních podmínek
poskytnuté veřejné podpory. Oddělení dále poskytovalo
metodickou pomoc formou metodických dohlídek u probíhajících a nově zahajovaných projektů v rámci globálních grantů
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
– celkem bylo provedeno 34 metodických dohlídek.
V roce 2011 byly zkontrolovány ﬁnanční prostředky uvedené
v grafu v rámci 79 provedených kontrol.

Objem zkontrolovaných ﬁnančních prostředků

•
•
•

Z níže uvedené tabulky je zřejmé, jaký objem v Kč a jaké
procento bylo zkontrolováno v rámci veřejných příjmů
a veřejných výdajů:
vybraný vzorek operací 18.006.000,-- Kč
veřejných příjmů
(tj. 1 % celkových veřejných
u kontrolovaných osob příjmů)
vybraný vzorek operací 226.913.000,-- Kč
veřejných výdajů
(tj. 14 % celkových veřejných
u kontrolovaných osob výdajů)

Oddělení kontroly prostředků z EU
Oddělení vykonávalo v souladu se zákonem o ﬁnanční kontrole veřejnosprávní kontroly na místě průběžné a následné:

EX – POST u příjemců veřejné ﬁnanční podpory poskytnuté
Karlovarským krajem jako zprostředkujícím subjektem
ze strukturálních fondů EU v rámci uplynulého programovacího období 2004 – 2006 a byly zaměřeny na kontrolu
majetku pořízeného v rámci projektů, plnění povinných
následných aktivit a monitorovacích ukazatelů, zejména
vytvořených nových pracovních míst – celkem bylo provedeno 47 kontrol v rámci Společného regionálního operačního
programu.

INTERIM jejichž cílem byla kontrola dodržování povinností
stanovených smlouvami o poskytnutí ﬁnančních prostředků
příjemců veřejné ﬁnanční podpory poskytnuté Karlovarským
krajem jako zprostředkujícím subjektem ze strukturálních
fondů EU v rámci současného programovacího období
2007 – 2013 a stanovených právními předpisy ČR a EU, aby
byla eliminována rizika zneužití poskytnutých prostředků –
celkem bylo provedeno 32 kontrol v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Oddělení přezkoumávání hospodaření
územních celků
Oddělení zajišťuje:
A. přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí
Podle zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
byla prováděna úředníky oddělení přezkoumávání hospodaření územních celků v roce 2011 kontrola celkem u 134
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Přezkoumání hospodaření za rok 2011 vykonává na základě
žádostí u 123 územních samosprávných celků (dále jen
„ÚSC“) a u 11 dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“)
9 zaměstnanců oddělení včetně vedoucí. Dále byla tímto
oddělením zajišťována metodická pomoc při 15 veřejnosprávních kontrolách u příspěvkových organizací, jejímž
zřizovatelem je město nebo obec v Karlovarském kraji formou
osoby přizvané.
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Odbor kontroly
Ke dni 31. 3. 2012 bylo zpracováno celkem 81 závěrečných
zpráv o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO
za rok 2011. V rámci této činnosti bylo vykonáno 107 dílčích
přezkoumání hospodaření, 42 jednorázových přezkoumání
a zpracováno 66 podkladů přípravných prací k jednorázovému
přezkoumání. Celkem k tomuto datu bylo provedeno
215 kontrol.
Tabulka č.1:

Procentuální vyjádření výsledků
přezkoumání hospodaření
dle hodnocení písmenem c) /viz.tabulka č.2/

Souhrnné výsledky přezkoumání hospodaření
ÚSC a DSO za rok 2011 k 31. 3. 2012:
ÚSC a DSO hodnocené
dle odstavce 3 § 10 zákona č. 420/2004 Sb.
písmenem a)
- při přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO
nebyly zjištěny chyby a nedostatky

56

42 %

ÚSC a DSO hodnocené
dle odstavce 3 § 10 zákona č. 420/2004 Sb.
písmenem b)
- při přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO
byly zjištěny chyby a nedostatky, které
nemají závažnost nedostatků uvedených
pod písmenem c)

11

8%

ÚSC a DSO hodnocené
dle odstavce 3 § 10 zákona č. 420/2004 Sb.
písmenem c)
- při přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO
byly zjištěny závažné chyby a nedostatky

14

Zbývá k provedení ke dni 31. 3. 2012

53

Celkový počet přezkoumání hospodaření
ÚSC a DSO za rok 2011

10 %

40 %

134 100 %

Procentuální vyjádření výsledků
přezkoumání hospodaření za rok 2011 k 31. 3. 2012
/dle tabulky č.1/
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Tabulka č.2:

Hodnocení výsledků přezkoumání hospodaření dle
kategorie písmen c) 1 až c) 6 k 31. 3. 2012
ÚSC a DSO hodnocené dle §10
písmenem c) 1
– porušení rozpočtové kázně

0

0%

ÚSC a DSO hodnocené dle § 10
písmenem c) 2
– neúplnost, nesprávnost nebo neprůkaznost vedení účetnictví

10

25 %

ÚSC a DSO hodnocené dle § 10
písmenem c) 3
– pozměňování záznamů a dokladů v rozporu se zvláštními právními předpisy

0

0%

ÚSC a DSO hodnocené dle § 10
písmenem c) 4
– porušení povinností nebo překročení
působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy

17

42,5 %

ÚSC a DSO hodnocené dle § 10
písmenem c) 5
– nebyly odstraněny nedostatky
zjištěné při dílčím přezkoumání nebo
při přezkoumání za předcházející roky

13

32,5 %

ÚSC a DSO hodnocené dle § 10
písmenem c) 6
– nebyly vytvořeny podmínky
pro přezkoumání

0

0%

Celkem

40

100 %

Odbor kontroly
B. vedení centrální evidence a agendy spojené
s přijímáním a vyřizováním petic, stížností, podnětů,
návrhů a připomínek, včetně evidence stížností podle
§ 175 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění
pozdějších předpisů
Krajský úřad Karlovarského kraje přijal v roce 2011 celkem
212 podání občanů, která zahrnovala stížnosti, petice, podněty, anonymy, žádosti, návrhy, připomínky, včetně 51 stížností
na správní řízení. Průměrná doba vyřízení stížností činila
28 dnů od přijetí, přičemž maximální lhůta je 60 dní.

Oddělení interního auditu
Interní audit je nezávislá objektivně ujišťovací a konzultační činnost, kterou zajišťuje oddělení interního auditu jako
speciﬁckou funkci podpory všech řídících úrovní krajského
úřadu tím, že předkládá výsledky prověřování a hodnoceni
přiměřenosti a účinnosti zavedených řídících a kontrolních
mechanismů vnitřního řídícího a kontrolního systému
krajského úřadu.

Objem a vyhodnocení došlých podání v roce 2011
vyjma stížností na správní řízení

Uvedenou činnost oddělení zajišťuje prostřednictvím výkonu
interních auditů a auditních zakázek, které jsou plánované či
na vyžádání, a metodickou a konzultační činnosti. Oddělení
se podílí na připomínkování vnitřních předpisů a jiných
dokumentů a pořádá pravidelné porady útvarů interního
auditu a zaměstnanců v oblasti ﬁnanční kontroly měst
Karlovarského kraje.

Vyhodnocení

V září 2011 byla vedoucí oddělení interního auditu pověřena
zároveň vedením odboru kontroly.

Tabulka č.3:

Podání *

důvodné

24

částečně důvodné

15

nedůvodné

83

postoupené
/nebylo v kompetenci krajského úřadu/

39

celkem

161

* stížnosti, petice, podněty, anonymy, žádosti, návrhy,
připomínky

Objem a vyhodnocení došlých podání v roce 2011
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PŘEHLED ČINNOSTÍ ODBORŮ
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Činnost oddělení
za rok 2011

silničního

hospodářství

V roce 2011 bylo oddělením silničního hospodářství v rámci
přenesené působnosti dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákona“), vydáno celkem 187 rozhodnutí v prvním stupni.

prokazatelné ztráty ve výši 195,597 mil. Kč. V rámci Aktualizace
strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy Karlovarský
kraj poskytl ﬁnanční příspěvek ve výši 0,2 mil. Kč na provozní
náklady spojené s provozem cyklobusů společnosti Autobusy
Karlovy Vary, a.s., a rozpočtu odboru dopravy a silničního
hospodářství byl též uhrazen členský příspěvek za členství
v Kooperačním svazu EgroNet ve výši 5.100,-€.

Z toho bylo vydáno:

2. Licence ve veřejné linkové dopravě

•
•
•
•
•
•
•
•

6 rozhodnutí dle ustanovení § 10 zákona (připojení silnice
a sousední nemovitosti),
47 rozhodnutí dle ustanovení § 24 (uzavírky),
103 rozhodnutí dle ustanovení § 25 zákona (zvláštní
užívání),
6 rozhodnutí dle ustanovení §§ 31 a 32 zákona (stavba
v ochranném pásmu),
10 rozhodnutí dle ustanovení § 3 zákona (změny v silniční síti),
69 řízení dle ustanovení § 40 odst. 3 písm. h) zákona
(nízkorychlostní vážení)
3 žádosti byly postoupeny pro nepříslušnost dle ustanovení
§ 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) a
2 řízení byla zastavena dle ustanovení § 66 správního
řádu

V roce 2011 bylo vedeno 19 odvolacích řízení proti rozhodnutí
prvoinstančních správních orgánů a 3 přezkumná řízení
pravomocných rozhodnutí v rámci působnosti silničních
správních úřadů.
V roce 2011 bylo vydáno:

•
•

72 stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy
dle ustanovení § 124 zákona č. 361/2000Sb. o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
14 stanovení místní úpravy provozu na silnici I. třídy dle
ustanovení § 124 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Činnost oddělení veřejné dopravy
v roce 2011
1. Dopravní obslužnost
K zajištění dopravní obslužnosti v roce 2011 uzavřel
Karlovarský kraj s jednotlivými dopravci dodatky ke smlouvám
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
v celkovém objemu dopravního výkonu 6,733 mil. km, přičemž
celková prokazatelná ztráta, kterou Karlovarský kraj těmto
dopravcům uhradil, činila 135,286 mil. Kč. V segmentu
drážní dopravy má kraj uzavřeny dlouhodobé smlouvy
s dopravci, kteří realizovali v roce 2011 své dopravní výkony
v rozsahu 2,657 mil. vlakových kilometrů s objemem
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V roce 2011 dopravní úřad zpracoval 16 stanovisek, vydal 29
rozhodnutí o udělení licence k provozování linkové dopravy,
63 rozhodnutí o změně licence, dále rozhodl v 8 případech
o odejmutí licence a v 3 případech bylo řízení zastaveno.
K datu 31. 12. 2011 bylo v platnosti 146 licencí k provozování veřejné linkové dopravy a 10 licencí k provozování linkové
dopravy zvláštní.

3. Státní odborný dozor
Za sledované období provedl dopravní úřad v rámci
státního odborného dozoru 18 kontrol, které byly zaměřeny
na veřejnou linkovou dopravu. Dále pracovníci oddělení
veřejné dopravy provedli 1 kontrolu u Městského úřadu
Sokolov, zaměřenou na výkon funkce dopravního úřadu.

4. Integrovaná doprava – IDOK
Rozvoj systému Integrované dopravy Karlovarského kraje
(IDOK) pokračoval prací na návrhu úprav tarifního systému
IDOK a redeﬁnicí (přezónováním) stávajícího systému IDOK
coby možné varianty k již schválenému zónově-relačnímu
prostředí IDOK včetně přípravy návrhu možného způsobu
rozdělení tržeb z předplaceného jízdného mezi dopravce
na základě nabízené přepravní kapacity s důrazem
na speciﬁka intermodální interakce s městskými hromadnými
dopravami. Návrhy byly zpracovávány s ohledem na začlenění
významných systémů městských hromadných doprav,
zejména dosud neintegrované MHD Karlovy Vary a to
včetně spolupráce na zpracovávání záměru prostorového
rozmístění a možností konstrukce vzájemné substituce
dopravního výkonu v intravilánu města. Součástí prací
na systému bylo i zpracování fundamentální části „Plánu
dopravní obslužnosti Karlovarské kraje na léta 2012-2018“.

5. Dopravní terminály
V oblasti budování intermodálních dopravních terminálů
se činnost soustředila zejména na dostavbu Dopravního
terminálu Sokolov (stavba byla dokončena dne 4.8.2011).
Po předání nájemci (Autobusy Karlovy Vary, a.s.) byl
DT Sokolov uveden do zkušebního a následně do plného
provozu. Dne 14. 12. 2011 Karlovarský kraj přijal na základě
uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace ﬁnanční prostředky
od Regionální rady regionu Soudržnosti NUTSII Severozápad
ve výši 91,7 mil. Kč.
U projektů Dopravní terminál Cheb a Mariánské Lázně byla
činnost zaměřena na předání stavenišť jednotlivým zhotovitelům a následnému zahájení prací na výstavbě. U stavby
DT Mariánské lázně bylo v roce 2011 provedeno odstranění
stávajících povrchů a pokládka kanalizace.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Činnost oddělení dopravy v roce 2011
Oddělení dopravy provádí výkon přenesené působnosti
v oblastech silniční dopravy, podmínek provozu vozidel
na pozemních komunikacích a provozu na pozemních
komunikacích.
Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů, byly provedeny zkoušky odborné
způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby
u 53 žadatelů, bylo vydáno živnostenským úřadům obecních úřadů obcí s rozšířenou působností 530 stanovisek
ke koncesi a dopravcům bylo vydáno 686 potvrzení o ﬁnanční
způsobilosti. Dále bylo vydáno dopravcům pro provozování
mezinárodní nákladní a osobní dopravy 59 eurolicencí,
456 opisů k eurolicencím a 9 osvědčení pro řidiče ze třetích
zemí.
V rámci výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě
bylo zkontrolováno 17 942 pracovních dnů řidičů. Z toho počtu
bylo zkontrolováno:

•
•

5 331 pracovních dnů řidičů přímo na silnicích, a to
ve spolupráci s Policií České republiky, Celními úřady
a Centrem služeb pro silniční dopravu,
12 611 pracovních dnů řidičů v provozovnách dopravců
nebo na Krajském úřadu Karlovarského kraje, odboru
dopravy a silničního hospodářství (dokladové kontroly).

Dále bylo zpracováno 382 správních rozhodnutí o uložení
pokuty dopravcům na základě výkonu státního odborného
dozoru v silniční dopravě a došlých oznámení od Policie
České republiky a Celních úřadů. Na pokutách bylo uloženo
1 412 600 Kč. Dále Policie České republiky a celní úřady
vybraly od 90 zahraničních dopravců kauce, ve 24 případech
bylo vedeno správní řízení o pokutě. Na kaucích bylo vybráno
1 325 000 Kč.
Dle ustanovení § 81 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve zněn
pozdějších předpisů, byly provedeny dvě kontroly v rámci
státního odborného dozoru nad činností stanic technické
kontroly.

Činnost oddělení dopravně správních agend
v roce 2011
Ve sledovaném období roku 2011 bylo příslušnými pracovníky
ODSA zpracováno a vyřízeno celkem 274 podání, z toho
223 v odvolacím a 51 v přezkumném řízení ve věcech
dopravních přestupků a bodového hodnocení řidičů
a vyřízeno 50 podnětů ve věci udělování řidičských
oprávnění a následného vydávání řidičských průkazů
obecními úřady obcí s rozšířenou působností cizím
státním příslušníkům, zejména pak občanům Spolkové
republiky Německo.
Dle ustanovení § 21 až 24 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání
a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, byli oddělením dopravně správních agend, jakožto
komisí, vyzkoušeni 3 žadatelé o vydání profesního osvědčení
učitele autoškoly.
V rámci své kontrolní činnosti provedlo oddělení dopravně
správních agend v roce 2011 kontrolu výkonu přenesené
působnosti u 1 obecního úřadu obce s rozšířenou působností
(Městský úřad Aš), v jednom případě byl dále proveden státní
odborný dozor v akreditovaném školicím středisku (František
Brozman, Karlovy Vary).
V roce 2011 byly vydány čtyři akreditace k provozování
školicích středisek pro výuku a výcvik v rámci zdokonalování
odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti
řidičů a v jednom případě byla, z důvodu úmrtí držitele
akreditace, akreditace k provozování školicího střediska
odňata.
V roce 2011 se uskutečnily dvě metodicko-konzultační
pracovní schůzky vedoucích pracovníků ODSH s vedoucími
odborů dopravy pověřených obcí, kdy na jedné byli
zástupci obcí mimo jiné seznámeni s výstupním protokolem
kontroly MD ČR, provedené na odboru dopravy a silničního
hospodářství v měsíci únoru roku 2011 a jedna byla
zaměřena na problematiku dokazování přestupků proti
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, spočívající v provádění výslechů svědků – policistů.
Současně provedlo oddělení dopravně správních agend
jedno metodické shromáždění v lednu 2011, jež bylo
provedeno ještě pro období roku 2010 pro úředníky obecních
úřadů obcí s rozšířenou působností vykonávajících agendu
na úseku přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích.

Podle § 43 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, bylo třem subjektům vydáno pro 12 vozidel povolení
z omezení jízdy některých vozidel.
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Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „OŠMT“)
vykonává koncepční práci při realizaci regionální školské
politiky a rozvoje sítě škol a školských zařízení v kraji,
samostatnou a přenesenou působnost v oblasti regionálního
školství. Obsah činnosti je vymezen především jednotlivými
ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„školský zákon“).

Samostatná působnost
Zřizovatelské kompetence
Karlovarský kraj zřizuje 49 příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení, a to konkrétně
27 středních škol, 4 vyšší odborné školy, 6 základních škol,
4 mateřské školy, 4 základní umělecké školy a 1 jazykovou
školu s právem státní jazykové zkoušky, ze školských zařízení
pak 6 dětských domovů, 11 domovů mládeže, 21 zařízení
školního stravování, 4 školní družiny, 1 dům dětí a mládeže,
1 školní statek, 1 školní polesí, 1 školní hospodářství, 1 krajské
středisko ekologické výchovy, 3 pedagogicko-psychologické
poradny, 1 speciálně pedagogické centrum a 1 zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
V této souvislosti OŠMT zpracovává veškeré podklady
k rozhodování orgánů kraje ve věci zřizování a rušení
příspěvkových organizací, organizačních a jiných změn včetně
úprav oborové struktury středních škol, připravuje zřizovací
listiny a jejich změny, organizuje konkurzní řízení na obsazení
pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací, vykonává
činnosti v souvislosti s jejich jmenováním, odvoláváním
a stanovováním veškerých platových náležitostí apod. Dále
připravuje podklady pro rozhodování zřizovatele při přijímání
opatření na základě výsledků inspekční činnosti a veřejnosprávní
kontroly v příspěvkových organizacích zřizovaných krajem.
Významnou akcí v roce 2011 se stalo obnovení tradice Dne
učitelů za účelem zvýšení prestiže učitelského povolání,
u jehož příležitosti bylo oceněno 25 pedagogů.

Nejvýznamnějšími realizovanými projekty příspěvkových
organizací byly Centrum technického vzdělávání při Střední
průmyslové škole Ostrov, Revitalizace centra vzdělávání
při Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov,
Zřízení Německo-českého jazykového a komunikačního
centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb a Výstavba kooperační
sítě v oblasti automatizace za účelem zvýšení ekonomicko-technické úrovně v sasko-české oblasti podpory - AKONA.
Dále v roce 2011 podala Integrovaná střední škola Cheb
investiční projekt s názvem Centrum odborného a praktického
vzdělávání ISŠ Cheb. Jedná se o projekt do Regionálního
operačního programu NUTS 2 Severozápad. Ve sledovaném
období a byly také stavebně dokončeny projekty z Operačního
programu Životní prostředí.
V roce 2011 pokračovala realizace projektu UNIV 2 KRAJE
– Proměna škol v centra celoživotního učení ﬁnancovaného
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož nositelem je Národní ústav odborného
vzdělávání. Do tohoto projektu je zapojeno celkem
12 příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních
škol.
Celkem 9 příspěvkových organizací vykonávajících
činnost středních škol uspělo v roce 2011 se svojí žádostí
do globálních grantů Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost.

Sport a volnočasové aktivity
Karlovarský kraj každoročně vyčleňuje ze svého rozpočtu
částku převyšující 10 mil. Kč a těmito ﬁnančními prostředky
podporuje sport a volnočasové aktivity dětí a mládeže
v kraji. V roce 2011 tato částka činila celkem 10,5 mil. Kč,
přičemž požadovaná částka z žádostí o poskytnutí příspěvku
překročila 25 mil Kč. 97,5 % z přidělené částky bylo
rozděleno na sportovní akce a činnost mládeže a zbylá 2,5 %
na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Celkem bylo
podáno 249 žádostí o poskytnutí dotace od 166 žadatelů
a uspokojeno bylo 115 žádostí.

Karlovarský kraj napomáhá školám se získáním odborné
kvaliﬁkace nekvaliﬁkovaných učitelů, a to zejména nastavením
spolupráce s Fakultou Západočeskou univerzitou v Plzni
včetně spoluﬁnancování studia a zavedením ﬁnanční podpory
studujících učitelů.

Projekty
V roce 2011 pokračovala realizace tří individuálních
projektů Karlovarského kraje v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, a to Zvyšování kvality
vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů
ve školách, Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků a Inovace školského portálu
Karlovarského kraje. Všechny projekty probíhají v souladu
s harmonogramem.
Příspěvkové organizace Karlovarského kraje vykonávající
činnost škol a školských zařízení podaly a realizovaly
v roce 2011 řadu projektů z různých operačních programů
(Regionální operační program NUTS 2 Severozápad,
Cíl 3 Operační program příhraniční spolupráce ČR - Sasko
a ČR - Bavorsko, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Operační program Životní prostředí aj.).
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Hry V. letní olympiády dětí a mládeže ČR
– Olomoucký kraj 21. - 26. 6. 2011
www.olympic.cz/odm2011
Do Olomouckého kraje odjela 215 členná výprava soutěžících
a trenérů v disciplínách: atletika, basketbal, box, cyklistika,
fotbal, golf, házená, judo, kanoistika, karate, nohejbal,
orientační běh, plavání, sportovní gymnastika, tenis, volejbal,
zápas, zpěv POP a street dance. Nezúčastnili jsme se soutěží
v baseballu, triatlonu a soutěží zdravotně postižených.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Sportovci z Karlovarského kraje získali celkem 20 medailí
(7-10-3) a ziskem 163 bodů obsadili v neoﬁciálním bodovém
hodnocení krajů celkové 13. místo.

Vyhlášení nejlepších sportovců Karlovarského kraje
za rok 2011
Karlovarský kraj každoročně vyhlašuje anketu o nejlepšího
sportovce. V rámci 11. ročníku ankety bylo nominováno
celkem 77 sportovců a 18 sportovních kolektivů, z nichž bylo
v rámci slavnostního večera v hotelu Richmond v Karlových
Varech oceněno 18 jednotlivců a 5 kolektivů. Cenu hejtmana
opakovaně obdržel Lukáš Bauer, sportovními legendami
se stali Luboš Zahradníček a Štěpán Sláma.

Přenesená působnost
Vzdělávání

Vyhlášení nejúspěšnějších žáků Karlovarského kraje
za školní rok 2010/2011
Keramické sovy, pamětní listy a další dárky převzala 26. ledna
2012 ve výstavním sále Galerie umění Karlovy Vary téměř
šedesátka žáků základních, základních uměleckých
a středních škol z našeho regionu. Oceněni byli za úspěšnou
reprezentaci školy a kraje ve školních předmětových,
uměleckých a sportovních soutěžích ve školním roce
2010/2011.
Mezi soutěžícími bylo již tradičně oceněno družstvo Gymnázia
Cheb, jemuž se podařilo uspět mezi týmy z celého světa
na Turnaji mladých fyziků v Teheránu (Írán). Vyhlášení
nejúspěšnějších žáků sledovali ředitelé a zástupci škol,
nechyběli ani rodiče. Akci zpestřila vystoupení oceněných
žákyň ve hře na klavír.

OŠMT zajišťuje v oblasti vzdělávání mimo jiné následující
činnosti
zpracování dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy v kraji
zpracování výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací
soustavy v kraji
plnění úkolů v oblasti prevence rizikového chování u dětí
a mládeže
udělování souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga,
třídy s upraveným vzdělávacím programem, se zřízením
přípravné třídy nebo přípravného stupně
rozhodování o odvolání proti rozhodnutí ředitele školy
nebo školského zařízení či rozhodnutí obce
rozhodování o žádosti o přezkoumání průběhu a výsledků
vzdělávání
rozhodování o uznání rovnocennosti a nostriﬁkaci
vysvědčení vydaných zahraničními školami
jmenování předsedů zkušebních komisí pro maturitní
a závěrečné zkoušky a absolutoria
vyjadřování se k organizování kurzu pro získání základního
vzdělání a kurzu pro získání základů vzdělání
poskytování metodické pomoci
vydávání zápisových lístků uchazečům o střední
vzdělávání a zveřejňování volných míst v jednotlivých
školách a oborech vzdělání pro další kola přijímacího řízení

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ostatní organizační a správní činnosti
OŠMT dále zajišťuje zejména následující činnosti
vedení rejstříku škol a školských zařízení za krajský úřad
a zpracování stanovisek k žádostem o zápisy v části,
kterou vede MŠMT
zpracování statistického výkonového výkaznictví a výkazů
o pracovnících a mzdových prostředcích za školy a školská
zařízení zřizovaná krajem a jinou právnickou či fyzickou
osobou
organizace pracovních porad a seminářů ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem, obcí, dobrovolným
svazkem obcí a jinou právnickou či fyzickou osobou
účast v konkursních komisích na obsazení pracovních míst
ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem
a obcí
vyřizování žádosti bývalých zaměstnanců škol a školských
zařízení v kraji o potvrzení doby zaměstnání a dosaženého
výdělku
zpracování stanovisek k návrhům obecně závazných
a prováděcích norem
kontrola přenesené působnosti obcí v oblasti přestupků
na úseku školství
poskytování rozsáhlé odborné a konzultační pomoci
v problematice školství školám a školským zařízením,
obcím i veřejnosti
šetření petic, stížností a podnětů
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Životní prostředí
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
kofinancování vodohospodářských akcí zařazených
do ﬁnancování MZe krajem (10%)
opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi
hospodaření v lesích
pořádání přehlídky mysliveckých trofejí
podporu včelařství

V roce 2011 bylo na tyto účely poskytnuto žadatelům cca ………28,5 mil. Kč.
Příspěvky

Částka v Kč

Nestátním neziskovým organizacím na úseku environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2011

900 000,-

14

Nestátním neziskovým organizacím na úseku ochrany životního prostředí
v roce 2011

918 400,-

15

14 400 000,-

7

4 570 000,-

4

250 000,-

1

21 038 400,-

41

Na drobné vodohospodářské a ekologické akce v roce 2011
Koﬁnancování vodohospodářských akcí zařazených do ﬁnancování
MZe krajem (10%) 2011
Opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi
Celkem
Příspěvky na hospodaření v lesích 2011

Příspěvek na podporu včelařství 2011

Příspěvky na hospodaření v lesích

Částka Kč

„A“ příspěvek na obnovu lesů
postižených imisemi

274 053,-

„B“ příspěvek na obnovu
zajištění a výchovu porostů

3 982 214,-

„D“ příspěvek na ekologické a k přírodě
šetrné technologie

1 661 709,-

CELKEM

5 917 976,-

Příspěvky na přehlídky mysliveckých trofejí 2011
Příspěvky na přehlídky mysliveckých
trofejí 2011

Částka Kč

Okresní myslivecký spolek Karlovy Vary

5 000,-

Okresní myslivecký spolek Cheb

3 643,-

Okresní myslivecký spolek Sokolov

5 000,-

CELKEM
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Počet schválených
žádostí

13 643,-

Příspěvky na podporu včelařství

Částka Kč

Počet žadatelů 104 (začínající 56,
stávající 48)

1 432 900,-

CELKEM

1 432 900,-

Příspěvek na vydávání mysliveckého zpravodaje
Příspěvek na vydávání mysliveckého
zpravodaje

Částka Kč

Okresní myslivecký spolek Karlovy Vary

60 000,-

CELKEM

60 000,-

Životní prostředí
Příspěvek na pořádání 2. Českoněmeckých mysliveckých
slavností
Příspěvek na pořádání českoněmeckých
slavností

Částka Kč

Okresní myslivecký spolek Cheb

10 000,-

CELKEM

10 000,-

V programu odstranění ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností byly v roce 2011
meziresortní komisí schváleny 2 projekty obcí a měst v Karlovarském kraji v nákladech cca 523 mil. Kč bez DPH.
Žadatel

Název stavby

Náklady v Kč bez DPH

Obec Lomnice

Cyklostezka na rekultivovaných výsypkách

28 554 864,-

Karlovarský kraj

Revitalizace území Sokolov, Svatava – II. etapa (II/210
Západní obchvat Sokolov – Svatava)

494 300 239,-

Celkem

522 855 103,-

V rámci plnění Radonového programu ČR za rok 2011 bylo v Karlovarském kraji poskytnuto prostřednictvím krajského úřadu na:
a) vyhledávací program

Počet rozmístěných
stopových detektorů
radonu

Počet měřených
objektů trvalého
bydlení nebo škol

Z toho škol
(mateřské školy)

Počet sejmutých
stopových detektorů
radonu

Poskytnuté ﬁnanční
prostředky

223

57

33

50

Již se neposkytují

Poznámka:
Státní ústav radiační ochrany (SÚRO) požádal v tomto roce krajské úřady o součinnost při proměřování objemové aktivity radonu
(OAR) v mateřských školách v ČR. Důvodem je možná změna tohoto parametru v souvislosti se zateplováním objektů MŠ –
příklad MŠ z Pardubic. Odbor ŽPaZ ve spolupráci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy oslovil s bezplatnou nabídkou
měření všechny MŠ v kraji, respektive jejich zřizovatele. Ty, které projevily zájem, byly vybaveny stopovými detektory radonu,
které budou rozmístěny po celý školní rok 2011-2012. Na konci školního roku budou exponované detektory staženy a předány
k vyhodnocení. Výsledky měření OAR budou MŠ oznámeny, včetně doporučení či přímo dotační a metodické pomoci v rámci
Radonového programu ČR, pakliže by se takové případy vyskytly. Pro následující školní rok se počítá s opětovným oslovením MŠ,
které první nabídku nevyužily. SÚRO v další etapě též počítá s měřením OAR v základních školách v celé ČR.
b) provedená protiradonová ozdravná opatření v objektech trvalého bydlení nebo ve školách (POO)

Počet dokončených
POO

Z toho POO
ve školách

Celková dotace
na provedená POO

Počet
rozpracovaných
POO

Z toho škol

2

-

269 180,- Kč

9

-

Společný projekt Karlovarského kraje a společnosti
EKO-KOM, a.s.
V rámci již šestého ročníku podpořil Karlovarský kraj tento
společný projekt ﬁnanční částkou 1.860.000,- Kč. Pokračovala
soutěž obcí „Liga odpadů“ ve sběru využitelných odpadů.
Vítěznými obcemi v kategorii do a nad 1 000 obyvatel byla
Obec Otovice a Město Františkovy Lázně.
V rámci projektu „Školy – ekologická výchova“ byly pro školy
uspořádáno 78 exkurzí pro 3118 dětí do Centra environmentálního vzdělávání odpadového hospodářství v Černošíně, kde
se seznámily se zařízením, které třídí, zpracovává, využívá

nebo odstraňuje odpady. V šesti kategoriích byla vyhlášena
a vyhodnocena výtvarná soutěž pro žáky mateřských
a základních škol na téma třídění odpadů, kde žáci a školy
obdržely hodnotné dárky, které si sami přály.
Pro děti nižšího stupně základních škol bylo určeno představení Karlovarského hudebního divadla s ekologickou tematikou, dále Pouliční divadlo Viktora Braunreitera s pohádkou
„O Čisté planetě“ a v mateřských školách si zahrála „Popelnička
JÁJA“ – unikátní hra vytvořená společnostíAB AKCIMA, s.r.o.
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Odbor životního prostředí a zemědělství
Další příspěvky a projekty
Karlovarský kraj v roce 2011 hradil náklady na dopravu ve výši
500.000,- Kč školám z Karlovarského kraje, které navštívily
Ekofarmu Kozodoj, Biostatek ve Valči a Kladskou. Těchto 110
exkurzí se zúčastnilo 4500 dětí.
V roce 2011 se v Karlovarském kraji podruhé udělovalo
ocenění „Regionální potravina“, kterou v sedmi kategoriích
získali Pivovarský chléb Chyše (Karlovarská pekárna TREND,
s.r.o.), Pralinka Varyáda (Miroslav Marek, Originál – Karlovarský
marcipán), BIO selský jogurt bílý (HOLLANDIA Karlovy Vary,
a.s.), Nežichovský zrající sýr (Pavla Kalčicová), Golf, bylinná hořká (ARNIKA – Josef Šmerda a synové spol. s r.o.),
Český med krémový – pastovaný (Jiří Sirotek), Doupovská
uzená kýta – klasik (Josef Pelant – Termosklady Žalmanov).
Karlovarský kraj společně s Regionální agrární komorou kraje
Karlovy vary a Svazem ekologických zemědělců PRO – BIO
uspořádal třikrát v roce 2011 Krajské farmářské trhy v areálu
Krajského úřadu. Trhů se zúčastnilo 22 výrobců z Karlovarského kraje a prodávaly se především výrobky pekařské,
cukrářské, masné, mléčné, alkoholické a nealkoholické nápoje,
ryby, včelí produkty aj.

provedení inventarizačních průzkumů, zpracování plánů péče,
geodetické vytyčení a značení hranic. V rámci propagace akce
bude pořízen osobní automobil, notebook, fotoaparát, GPSa
zálohovací zařízení. Projekt bude dokončen 31. 12. 2013.
Celkové uznatelné náklady obou projektů činí 20,996 mil Kč,
z toho je příspěvek Evropské unie (ERDF) 19,538 mil. Kč (85%),
příspěvek SFŽP ČR/státního rozpočtu 1,458 mil. Kč (15%).
EVL lokality:
Blažejský rybník, Borecké rybníky, Kaňon Ohře, Lomnický rybník, Nadlesí, Ostrovské rybníky, Rudné, Střela, Teplá
s přítoky a Otročínský potok, Týniště, U sedmi rybníků, Vladař,
Vysoká Pec, Vysoký kámen, Prachomety, Mokřady u Těšetic,
Hřivínovské pastviny, Krušnohorské plató, Doupovské hory,
Louky u Dlouhé Lomnice, Na Pilské šachtě, Mokřady u Javorné,
Jezerský vrch, Za Údrčí, Klínovecké Krušnohoří, Ramena
Ohře, Matyáš, Mechové údolí, U jedlové, Štítarský rybník,
Pernink, Šibeniční vrch, Tisovec, Pískovna Erika.
Dalším projektem do Operačního programu Životní prostředí je
„Aktualizace dPP Karlovarského kraje s podrobností do území
ORP Aš, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov a Ostrov“. Realizovaným projektem bylo vytvořeno 5 nových povodňoých plánů obcí s rozšířenou působností a původní digitální povodňový plán Karlovarského kraje prošel kompletní aktualizací
včetně softwarové aktualizace. Všechny plány byly zpracovány
v moderní technologii WEBMAP digitálního povodňového
plánu, která výrazně zvyšuje uživatelskou dostupnost dokumentů povodňové ochrany občanům. Důležitou součástí bylo
zajištění jednotného softwaru evidence ohrožených nemovitostí u obcí s rozšířenou působností. Dále byla provedena
modernizace hlásných proﬁlů „B“ na řece Ohři v Chebu a na
vodním toku Rolava v Nejdku, současně pořízen a instalován
výstražný varovný systém bezdrátového městského rozhlasu
v Sokolově včetně GPS a záložních zdrojů pro povodňovou
komisi v Chebu a Sokolově. Celý projekt přispěje k další
výrazné optimalizaci systému povodňové ochrany v našem
kraji. Projekt bude dokončen 31.5.2012. Celkové uznatelné
náklady na akci činí 3,002 mil Kč, z toho je příspěvek
Evropské unie 2,552 mil. Kč (85%), příspěvek SFŽP ČR/státního rozpočtu 0,150 mil. Kč (5%) a příspěvek Karlovarského
kraje (příjemce podpory) 0,300 mil. Kč (10%).
Karlovarský kraj začal v roce 2011 na přípravě dalšího projektu
„Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“.
V rámci přípravy bude provedeno mapování výskytu invazních
druhů rostlin, tedy bolševníku velkolepého, křídlatky
a netýkavky žláznaté a digitalizace výstupů mapování. Zakázka
je rozdělena na 9 částí: Cheb – sever, Cheb – jih, Žluticko,
Teplá, Karlovarsko/Nejdecko, Sokolovsko – jih, Ostrovsko,
Sála a Kraslicko. Dalším krokem bude příprava informačního
systému, který zajistí zpracování všech digitalizovaných dat
z mapování v terénu. Poté budou probíhat jednání s vlastníky
pozemků, na nichž se vyskytují invazivní rostliny. Nakonec
proběhne faktická likvidace chemická nebo mechanická.

Karlovarský kraj dále spoluﬁnancuje projekty z Operačního
projektu Životní prostředí.
V roce 2011 probíhaly práce v rámci dvou žádostí na projektu
„Implementace a péče o území soustavy Natura 2000
v Karlovarském kraji“, ve kterém je předmětem podpory
implementace vybraných území soustavy NATURA 2000
v Karlovarském kraji. V rámci realizace akce budou připraveny
podklady pro vyhlášení 34 evropsky významných lokalit zahrnující
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Karlovarský kraj v roce 2011 založil spolu s městy Karlovy
Vary, Sokolov, Ostrov, Chodov, Skalná a Nová Role
KOMUNÁLNÍ ODPADOVOU SPOLEČNOST, a.s. Možnosti
zapojení do společnosti využili další obce Dalovice, Hory,
Kraslice, Děpoltovice, Mírová, Nově Sedlo, Bečov nad Teplou,
Bublava, Královské Poříčí, Vintířov, Plesná, Božičany, Nové
Hamry, Horní Slavkov, Josefov, Nebanice, Chlum Svaté Maří
a Stříbrná. Společnost bude připravovat výběrové řízení
na službu, která by zajistila likvidací odpadu od obcí zapojených ve společnosti dle platné legislativy a dle požadavků
Evropské unie ve vtahu k limitům snížení biologicky
rozložitelného komunálního odpadu.

PŘEHLED ČINNOSTÍ ODBORŮ
Odbor správa majetku
V roce 2011 odbor správa majetku Krajského úřadu
Karlovarského kraje (dále jen „OSM“), za úzké spolupráce
s ostatními zřizovatelskými odbory úřadu, příspěvkovými
organizacemi Karlovarského kraje a obchodními společnostmi
zřizovanými Karlovarským krajem, průběžně aktualizoval
seznam nepotřebných či nevyužitých nemovitostí (pozemků,
budov) včetně návrhu na jejich další využití (např. prodej,
převedení na jinou příspěvkovou organizaci, pronájem
z důvodu využití v dalších letech…); a současně připravoval
podklady pro rozhodování orgánů Karlovarského kraje s jeho
dalším nakládáním.
Nepotřebný nemovitý majetek Karlovarského kraje je uveřejněný na internetových stránkách Karlovarského kraje http:
//www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/cinnosti/prodej_majetku/
a současně na webových stránkách realitního serveru
Západočeské reality http://zapado.ceskereality.cz/.
V první polovině roku 2011 Zastupitelstvo Karlovarského
kraje schválilo úplatné a bezúplatné nabytí bytových jednotek
v Horním Slavkově pro potřeby příspěvkové organizace
Dětský domov Horní Slavkov. Důvodem pořízení bytových
jednotek je umístění rodinné skupiny dětí (8 dětí) v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy
nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních...,ve znění
pozdějších předpisů, kdy současný stav ubytování dětí
ve stávajících budovách dětského domova je nevyhovující
a kraj na potřebnou přestavbu nemá dostatek ﬁnančních
prostředků (cca 25 mil. Kč). Pro naplnění citovaného zákona
je nutné pokračovat v přechodu z internátního typu výchovy
na typ rodinné výchovy.
V návaznosti na probíhající projekt Karlovarského kraje
„Cyklostezka Ohře“ ve spolupráci Agenturou projektového
a dotačního managementu Karlovarského kraje OSM
připravoval materiály příslibů majetkoprávních vypořádání
s vlastníky pozemků, jejichž části mají být dotčeny výstavbou a
provozem komunikace zřizované v rámci uvedeného projektu
cyklostezky.

K dalším majetkovým převodům - prodejům došlo ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje,
příspěvkovou organizací, kdy pokračovalo vypořádávání částí
pozemků, které neslouží k činnosti příspěvkové organizace
a jsou pro ni nepotřebným majetkem, např. v k. ú. Krásný
Jez, Všeborovice, Potočiště, Háje u Chebu, Dražov. Ve spolupráci s dalšími příspěvkovými organizacemi byly realizovány
prodeje nepotřebného nemovitého majetku v k. ú. Toužim,
Dřenice u Chebu, Hranice u Aše, aj.
Čistý výnos z prodeje nemovitého majetku za minulý rok činil
více než 1.947 tis. Kč.
V roce 2011 byl na odboru správa majetku spuštěn
geograﬁcký informační systém Misys, který pracuje
se vzájemně provázanými graﬁckými a popisnými daty
ve spravovaném území. Systém byl spuštěn za účelem
zpřehlednit a usnadnit nakládání s nemovitým majetkem
Karlovarského kraje.
Součástí správy majetku Karlovarského kraje je také

•
•
•
•

zajištění činností ve vztahu k daňovému správci, zejména
řádný a včasný odvod příslušných daní,
v souladu s vnitřními předpisy odsouhlasení nakládání,
popř. příprava podkladů pro nakládání s movitým majetkem příspěvkových organizací a krajského úřadu,
zajištění činností v oblasti kácení dřevin ve vlastnictví
Karlovarského kraje a
vyjadřování stanovisek Karlovarského kraje v řízeních
státních orgánů.

Součástí péče o majetek je také jeho zabezpečení pro případ
jeho poškození nahodilou událostí, která je kryta pojištěním.
Karlovarský kraj kryje svůj majetek a činnost pojištěním
majetku a odpovědnosti, zákonným a havarijním pojištěním
vozidel.

Ve spolupráci s obcemi Karlovarského kraje, společnostmi
KSB spol. s r.o., Sedlecký kaolín a.s., BS-kovoobrábění s.r.o.,
KALESPOL REALITY s.r.o., Povodní Ohře státní podnik, Alois
Zimmermann spol. s r.o., VIA CAPRI s.r.o., aj., byla schválena
budoucí a dokončená majetkoprávní vypořádání částí pozemků
(zastavěných stavbami silnic, okružních křižovatek, mostů,
opěrných zdí, včetně všech součástí a příslušenství), staveb
silnic, mostů …, v k. ú. Hroznětín, Bystřice u Hroznětína,
Kamenný Dvůr, Zlatá u Kynšperka, Arnoltov, Rudolec
u Březové, Dobroše, Obilná, Kraslice, Skalná, Krásné Údolí,
Háje u Chebu, Sokolov, Pstruží u Merklína, Stříbrná, Rotava,
Nové Sedlo u Lokte, Loučky u Lokte, Dolní Chodov,
v souvislosti s dokončenými s rekonstrukcemi krajských
silnic (mj. „II/221 Silniční obchvat Hroznětín“, „II/210 –
Západní obchvat Sokolova - Svatava“, „Rekonstrukce mostů
ev.č. 218-014a a ev.č. 218-014b přes potok u Nancy“, „II/221
Modernizace silnice Merklín – Pstruží“, „II/214 Jihovýchodní
obchvat Cheb“, „Silnice II/217 obchvat Hranice – Ebmath“, aj.).
Stejně jako v minulých letech, byly na základě žádostí obcí
bezúplatně převedeny do jejich majetku části pozemků
zastavěných stavbami obecních chodníků a místních
komunikací, případně silnic, které byly vyřazeny ze silniční sítě, včetně všech součástí a příslušenství, např.
v k. ú. Čichalov, Horní Blatná, Toužim, Třebeň, Sokolov,
Krajková, Ostrov nad Ohří, Dolní Žďár u Ostrova.
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PŘEHLED ČINNOSTÍ ODBORŮ
Odbor bezpečnosti a krizového řízení
Krizové řízení
Orgány krizového řízení Karlovarského kraje
Orgány krizového řízení Karlovarského kraje se v roce 2011
aktivně zabývaly dalším zdokonalováním připravenosti kraje
na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Přijaly
preventivní i konkrétní opatření v rámci monitorování situace
a účasti na koordinaci záchranných a likvidačních prací při
řešení krizových situací a mimořádných událostech vzniklých
na území Karlovarského kraje v důsledku velkého oteplení,
vydatných srážek a vysoké sněhové pokrývky byl v lednu 2011
vyhlášen na některých tocích v Karlovarském kraji 3. SPA.
Povodňová komise Karlovarského kraje nepřetržitě řídila
zabezpečovací práce při povodni. Jednalo se o zajištění
mechanizace, písku, pytlů, pracovních sil a odborníků
na energetiku.

•
•

Odbor bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu
Karlovarského kraje

•

Odbor bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu
Karlovarského kraje (dále jen „úřad“ a „odbor“) v roce 2011:

•

•

•

•
•
•
•

•
•
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zajistil výkon přenesené působnosti podle zákona
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
a o změně některých zákonů, zákona č. 241/2000 Sb.,
o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně
některých souvisejících zákonů, zákona č. 222/2000 Sb.,
o zajišťování obrany České republiky, vyhlášky
MO č. 280/1999 Sb., zákona č. 585/2004 Sb., o branné
povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), nařízení
vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu,
organizoval 6 jednání Bezpečnostní rady Karlovarského
kraje z toho 3 jednání mimořádné k personální situaci
v Karlovarské krajské nemocnici v souvislosti s výzvou
LOK „Děkujeme, odcházíme“, organizoval 2 jednání a 2
jednání organizovaných HZS kraje s obcemi s rozšířenou
působností Karlovarského kraje se zúčastnil. Všechna
jednání s ORP byla zaměřena k plnění aktuálních úkolů
k zajišťování krizové připravenosti území. Další pracovní
jednání proběhla s jinými subjekty, zejména s právnickými
osobami zařazenými do krizového plánu kraje jako
například jednání se zástupci mobilních operátorů k řešení
nedostatečného pokrytí vybraných lokalit Karlovarského
kraje signálem mobilních operátorů apod.
poskytoval metodickou pomoc obcím na vyžádání podle
konkrétních požadavků průběžně,
účastnil se všech porad organizovaných ÚSÚ, zejména
Úřadem vlády ČR, SSHR, MO ČR a dalšími institucemi.
Poznatky byly předávány průběžně dalším subjektům
včetně ORP,
spolupracoval s MO Sekcí obranné politiky a strategie
na zpracování analýzy ke Koncepci přípravy občanů
k obraně státu,
připravil a organizoval cvičení Krizového štábu
Karlovarského kraje na téma „Železniční nehoda
2011“ a účastnil se praktického prověřování využití IS
Krizkom při vyžadování a řešení požadavků na věcné
zdroje pořádaného SSHR a připravil a organizoval výše
uvedené prověřování pro RP,
provedl ve spolupráci s ORP kompletní revizi IS Argis
a plnil další úkoly vyplývající ze zaměření činnosti
krajských úřadů v oblasti hospodářských opatření
pro krizové stavy,
podílel se společně s HZS Karlovarského kraje na průběžné
aktualizaci Krizového plánu Karlovarského kraje a započal

•

•

dle harmonogramu zpracovávat nový Krizový plán Karlovarského kraje dle nové metodiky MV ČR a nově zpracované
analýzy rizik. Aktualizace a zpracování byla realizována
prostřednictvím koordinační skupiny pro zpracování
krizového plánu, kde jsou zastoupeny základní složky
integrovaného záchranného systému,
plnil činnosti spojené se zajištěním bezpečnosti informač
ního systému krajského úřadu a ochrany utajovaných
informací, byla realizována analýza rizik se zaměřením
na ochranu informací,
podílel se na rozdělování státní neinvestiční dotace
a příspěvku kraje obcím, které zřizují jednotky sboru
dobrovolných hasičů a zajišťoval administraci spojenou
s přidělováním těchto ﬁnančních prostředků. Příspěvek
kraje činil 1 000 000,- Kč, státní dotace činila
2 552 311,- Kč. Celkem dotace činily 3 552 311,- Kč.
Přehled obcí, kterým byla dotace a příspěvek kraje
poskytnut, včetně její výše jsou uvedeny na webových
stránkách kraje (www.kr-karlovarsky.cz),
podílel se na zajištění cvičení IZS Karlovarského kraje –
ﬁnanční zajištěné poskytnuté Karlovarským krajem
v celkové částce 200.000,- Kč,
provedl kontroly u všech obcí s rozšířenou působností
v Karlovarském kraji zaměřené na připravenost obce
s rozšířenou působností na řešení mimořádných událostí
a krizových situací, jako výkon přenesené působnosti,
podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému a o změně některých zákonů, zákona č. 241/2000
Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
a o změně některých souvisejících zákonů, zákona
č. 222/2000 Sb., o zajišťování obrany České republiky,
vyhlášky MO č. 280/1999 Sb., zákona č. 585/2004 Sb.,
o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon),
nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu,
zajistil v rámci projektu Clara II. - „Studie bezpečnostního
systému Karlovarského kraje a Vládního kraje Oberfranken“
a „Studie bezpečnostního systému Karlovarského kraje
a Vládního kraje Chemnitz“, jednání s partnery projektu
a podílel se na zpracování první etapy studie, která
je podkladem pro zpracování „Bezpečnostní strategie
Karlovarského kraje“,
v souvislosti s optimalizací rozlohy Vojenského újezdu
Hradiště se odbor podílel na přípravě podkladů k realizaci
převodu katastrálních území a majetku pod územní
samosprávu obcí.

Odbor správních agend a krajský
živnostenský úřad
Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad sestává
ze dvou oddělení. Vzhledem k tomu, že jednotlivá oddělení
se svou náplní výrazně liší, je zpráva členěna dle činnosti
jednotlivých oddělení.

ODDĚLENÍ SPRÁVNÍCH AGEND
Oddělení vykonává státní správu na úseku matrik a státního
občanství, na úseku přestupkové agendy, zejména přestupků
proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a proti
majetku, na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů
a cestovních dokladů a na úseku voleb. V roce 2011 bylo
na úseku matrik a státního občanství vydáno 5 547 osvědčení
o státním občanství ČR, 75 potvrzení o státním občanství
České republiky, 31 potvrzení ze sbírky listin, ověřeno 192
matričních dokladů do ciziny, nabráno 129 žádostí o udělení
státního občanství České republiky, zajištěno složení 56
státoobčanských slibů, zpracováno 8 pozbytí státního

PŘEHLED ČINNOSTÍ ODBORŮ
Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad
občanství ČR a bylo vedeno 14 prvoinstančních, odvolací
řízení nebylo žádné. Dále bylo založeno 1329 dokladů
do sbírky listin a 11 povoleno nahlédnutí do sbírky listin.
Na úseku přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému
soužití a proti majetku bylo vedeno celkem 46 odvolacích
řízení, z toho bylo ve 13ti případech odvolání zamítnuto
a rozhodnutí prvoinstančního orgánu potvrzeno, ve čtyřech
případech bylo odvolání zamítnuto jako opožděné
či nepřípustné. Ve 23 případech pak bylo rozhodnutí zrušeno
a věc vrácena k novému projednání a v šesti případech bylo
rozhodnutí zrušeno a řízení ve věci zastaveno. Bylo vydáno
37 souhlasů s vrácením (postoupením) spisu. Byly řešeny
3 stížnosti, z toho jedna oprávněná.
V odvolacím řízení na úseku evidence obyvatel bylo řešeno
celkem 8 případů rušení údaje o místu trvalého pobytu
a jedno řízení z důvodu žádosti předsedy sdružení vlastníků
bytových jednotek o poskytnutí osobních údajů osob
přihlášených k trvalému pobytu. Dále bylo provedeno jedno
odvolací řízení na úseku občanských průkazů. Ve dvou
případech se jednalo o opožděné odvolání, v pěti případech
bylo rozhodnutí zrušeno a věc vrácena k novému
projednání a ve třech případech bylo odvolání zamítnuto
a rozhodnutí potvrzeno.

Odvolací
řízení

Prvoinstanční
řízení

Vydaná
osvědčení

Přehled vydaných osvědčení a rozhodnutí v I. a II. stupni
na jednotlivých úsecích je uveden v následující tabulce:

Matriky a st.občanství

0

14

5 547

Evidence obyvatel, obč.
průkazy a cest.doklady

10

0

0

Přestupky

46

0

0

Celkem

56

14

5 547

Úsek

Na úseku voleb se oddělení správních agend podílelo
zejména na přípravě a dohledu nad průběhem voleb nových
a doplňovacích voleb do obecních zastupitelstev v obci Valy
a Prameny. Kontrolní činností nebyly zjištěny závady, žaloby
u soudu nebyly podány.
V obci Prameny byly vyhlášeny dodatečné volby na 2. 7. 2011
– tyto se neuskutečnily z důvodu nesestavení kandidátních
listin. Další termín byl vyhlášen na 10. 12. 2011. V tomto
případě byla zaregistrována jedna kandidátní listina, ovšem
kandidáti v den voleb nebyli přihlášeni k trvalému pobytu
v obci Prameny, proto jim volbou nevznikl mandát člena
zastupitelstva obce.
Kontrolní činnost oddělení:
V rámci kontrolní činnosti oddělení bylo v roce 2011 dle plánu
kontrol uskutečněno celkem 19 kontrol výkonu přenesené
působnosti na příslušných obcích, se závěrem, že výkon
státní správy na jednotlivých úsecích byl v převážné většině na dobré úrovni, zjištěné méně závažné nesprávnosti
či drobné formulační nedostatky byly vždy projednány
se zpracovateli agend a vyřešeny přímo na místě. Závažné
nedostatky, které způsobovaly nezákonnost rozhodnutí, byly
odstraněny v přezkumném řízení.
Na úseku matrik bylo provedeno 7 kontrol matriční agendy
na úřadech s rozšířenou působností KK (Aš, Cheb, Karlovy
Vary, Kraslice, Mariánské Lázně, Ostrov a Sokolov). Na úseku

přestupkové agendy bylo provedeno 8 kontrol výkonu
přenesené působnosti na příslušných obcích. Opatření
uložená při předchozích kontrolách byla splněna. Žádná nová
opatření uložena nebyla. Proti 2 protokolům o kontrolách byly
vzneseny námitky, o kterých bylo následně řádně rozhodnuto.
V roce 2011 byly dle plánu kontrol uskutečněny celkem
4 kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku evidence
obyvatel. V jednom případě bylo uloženo opatření (Bochov)
ke způsobu evidování přihlašovaných osob. Následnou
kontrolou bylo zjištěno odstranění závady. Byla vznesena
jedna námitka vůči protokolu (Bochov), námitkám bylo
vyhověno pouze v dílčí části kontrolního protokolu.
Metodická činnost a odborná pomoc:
V rámci metodické pomoci obcím byly během roku 2011
na každém úseku pořádány porady nebo konzultační dny.
Na úseku přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému
soužití a proti majetku byl uspořádán 1 konzultační den
se zaměřením na přípravu rejstříku přestupků a 1 konzultační den se zaměřením na využití obrazových a zvukových
záznamů v přestupkové agendě.
Úsek matrik a státního občanství uspořádal 2x konzultační
den zaměřený na problematiku matričních úřadů Karlovarského kraje. Pro výkon matričních činností byla také nově
proškolena 1 matrikářka obecního úřadu a bylo proškoleno
a odzkoušeno na úseku vidimace a legalizace 4 úřednic
obecních úřadů.
Na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů byla metodická činnost zaměřena zejména
na způsob přihlašování obyvatel k trvalému pobytu,
na správní řízení ve věcech úředního rušení údaje o místu
trvalého pobytu a na vedení evidencí a zákonné využívání
údajů z těchto evidencí. Odborná pomoc spočívala hlavně
v poskytování individuálních stanovisek obecním úřadům
na tomto úseku činnosti. V rámci metodiky byla dvakrát
uskutečněna konzultační setkání s pracovníky na ohlašovnách
a na úseku OP a CD.
Dále v rámci metodické pomoci byly na webových stránkách
krajského úřadu poskytovány informace a metodika jak odboru,
tak pokynů z příslušných ministerstvech, týkající se výše
uvedených agend.

ODDĚLENÍ KRAJSKÝ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Oddělení vykonává státní správu na úseku činností, které jsou
příslušnými právními předpisy stanoveny Krajskému živnostenskému úřadu (dále jen KŽÚ). V průběhu roku 2011 rozhodoval KŽÚ celkem v 13 případech odvolání proti rozhodnutí
Obecních živnostenských úřadů (ObŽÚ) Karlovarského kraje.
Z toho 3 rozhodnutí o zrušení a zastavení řízení, 2 rozhodnutí
o zrušení a vrácení věci k novému projednání, 2 rozhodnutí
změněna a ve zbytku potvrzena, 5 rozhodnutí potvrzeno
a 1 opožděné odvolání - rozhodnutí potvrzeno.
Kontrolní činnost oddělení:
V roce 2010 byla provedena jedna kontrola výkonu státní správy
na úseku živnostenského podnikání, a to u ObŽÚ Mariánské
Lázně. Jednalo se o řádnou kontrolu podle plánu kontrol
Krajského úřadu Karlovarského kraje. Závady nebyly zjištěny.
Metodická činnost a odborná pomoc:
Metodickou činnost vůči ObŽÚ Karlovarského kraje vykonával
KŽÚ především formou dvou konzultačních dnů a metodických setkání ke konkrétním problémům jednotlivých ObŽÚ,
které se konaly v kanceláři vedoucího oddělení. Další
metodika byla poskytovaná písemnou formou, jako odpovědi
na dotazy k problémům v činnosti ObŽÚ.
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Oddělení přípravy a oddělení realizace investic
1. Investiční akce Karlovarského kraje organizované OIGS
a zadávací řízení Karlovarského kraje za účasti OIGS
v roce 2011

b) Počet realizovaných zadávacích řízení Karlovarského
kraje za metodické pomoci oddělení přípravy a oddělení
realizace investic:
Počet zadávacích řízení

ﬁnanční objem veřejných
zakázek v tis. Kč

80

379.615

a) Vybraná realizovaná investiční akce z hlediska objemu
ﬁnančního plnění a významnosti:
Název akce

rozpočet
v tis. Kč

Karlovarská krajská nemocnice, a.s. –
Pavilon akutní medicíny a centrálního
vstupu

617.281

Karlovarská krajská nemocnice, a.s. –
Rekonstrukce pavilonu B nemocnice v
Chebu

137.935

ÚZZS KK – Oblastní středisko KV, Sídlo
ZZS KK

75.144

2. Investiční akce příspěvkových organizací a zadávací
řízení příspěvkových organizací za metodické podpory
OIGS v roce 2011
a) Vybrané realizované investiční akce z hlediska objemu
ﬁnančního plnění a významnosti:
Oblast PO

rozpočet
v tis. Kč

Název akce
SOŠ stavební Karlovy Vary – Výměna oken domova mládeže

Školství

Kultura

Dětský domov Aš – Stavební úpravy objektu dětského domova

1.718

Gymnázium Ostrov – Dodatečné zateplení objektu

5.972

Domov mládeže a ŠJ Karlovy Vary – Výměna oken

843

Dětský domov Mariánské Lázně – Odvlhčení budovy

2.295

ISŠ Cheb – Zateplení ISŠ Cheb

8.389

OA, VOŠ cestovního ruchu KV – Rekonstrukce budovy – oprava střechy, výměna oken,
oprava fasády

19.000

Gymnázium Cheb – Přístavba jazykového a komunikačního centra

29.160

Muzeum Karlovy Vary – Rekonstrukce opěrné zdi mincovny Jáchymov

Sociální péče

DPS Skalka – Oprava vnější izolace a odvlhčení západní strany objektu

Zdravotnictví

LDN Nejdek – Oprava střešní konstrukce a pláště LDN Nejdek

b) Počet realizovaných zadávacích řízení příspěvkových
organizací za metodické pomoci oddělení přípravy a oddělení
realizace investic:
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565

5.429

483

5.375

Počet zadávacích řízení

ﬁnanční objem veřejných
zakázek v tis. Kč

54

329.352

Odbor investic a grantových schémat
Fotodokumentace

ISŠ Cheb – Zateplení ISŠ Cheb

Dětský domov Mariánské Lázně – Odvlhčení budovy

Muzeum Karlovy Vary
– Rekonstrukce opěrné zdi mincovny Jáchymov

Domov pro seniory Pernink
– Modernizace koupelen a hygienických zařízení

Dětský domov Aš
– Stavební úpravy objektu dětského domova

SOŠ stavební Karlovy Vary – Výměna oken domova mládeže
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Oddělení grantových schémat
Implementace Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost (OP VK)
1) Výzvy vyhlášené v roce 2011 Karlovarským krajem v rámci
OP VK:
Alokace výzvy
(v mil. Kč)

Počet přijatých
žádostí o
ﬁnanční podporu

Počet
schválených
žádostí

21. 2. 2011 – 4. 4. 2011

3,7

3

0

4.

21. 2. 2011 – 4. 4. 2011

16,4

9

2

1.3

4.

21. 2. 2011 – 4. 4. 2011

9,5

8

0

1.1

5.

24. 10. 2011 – 5. 12. 2011

5,1

10

0*

1.2

5.

24. 10. 2011 – 5. 12. 2011

13,9

9

0*

1.3

5.

24. 10. 2011 – 5. 12. 2011

12,5

15

0*

3.2

3.

7. 11. 2011 – 19. 12. 2011

70

35

0**

Oblast
podpory

Pořadí
výzvy

1.1

4.

1.2

Období vyhlášení výzvy

*schvalovací proces bude ukončen v dubnu 2012
**schvalovací proces bude ukončen v červnu 2012

2) Semináře a konference pořádané odborem investic
a grantových schémat v roce 2011:

•
•
•
•
•
•
•

23. 2. konference Příklady dobré praxe;
8. 3. seminář pro žadatele ze 4. kola výzvy, Prioritní osy 1;
20. 4. seminář pro příjemce z 3. kola výzvy, Prioritní osy 1;
25. 5. seminář pro žadatele z 1. kola výzvy, globální granty
II, Prioritní osa 1;
10. seminář pro příjemce z 2. kola výzvy, oblast podpory
3.2;
23. 11. seminář pro žadatele z 5. kola výzvy, Prioritní osy
1 a 3. kola výzvy pro oblast podpory 3.2;
14. -15. 11. seminář pro příjemce ze 4. kola výzvy, Prioritní
osy 1.

3) V průběhu roku 2011 bylo uzavřeno 24 nových
Smluv o realizaci grantového projektu v rámci OP VK
s úspěšnými žadateli o ﬁnanční podporu v celkovém
objemu 51 924 066,69 Kč.
4) Odbor investic a grantových schémat zpracoval v závěru
roku 2011 tři nové návrhy projektů Technické pomoci
OP VK Karlovarského kraje v oblastech podpory:

• 5.1
•
•

Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení
globálních grantů OP VK v KK II v plánované výši
6 750 544,- Kč;
5.2 Informovanost a publicita GG OP VK v Karlovarském
kraji II v plánované výši 515 675,31 Kč;
5.3 Zvýšení absorpční kapacity GG OP VK v Karlovarském kraji II v plánované výši 270 645,- Kč.

Návrhy těchto tří projektů byly ze strany Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy následně schváleny.
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PŘEHLED ČINNOSTÍ ODBORŮ
Odbor regionálního rozvoje
1. DOTAČNÍ POLITIKA

•

Program obnovy venkova

Na příspěvky z Programu obnovy venkova bylo celkem
rozděleno 20, 3mil. Kč, uspokojeno bylo celkem 102 žádostí.

•

Cyklo dotace

V rámci Programu podpory rozvoje cyklistické infrastruktury bylo ve dvou kolech rozděleno celkem 2,252.150,-Kč
na 8 projektů.

•

Dotace na běžecké trasy

V závěru roku bylo schváleno rozdělení 12 příspěvků
pro sezónu 2011 – 2012 v celkovém objemu 855.000,-Kč.

•

Cykloztezka Ohře

Podpora pořizování územních plánů

V rámci dotačního titulu Karlovarského kraje „Podpora územně
plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ bylo v roce
2011 přijato celkem 48 žádostí (43 obcí), vyhověno bylo 46
oprávněným žádostem (40 obcím), tj. bylo uspokojeno 93,0%
zájemců. Celkem bylo požadováno 3.081.896,00 Kč, na dotace
bylo rozděleno 2.629.632,00 Kč tj. 85,3 % z požadované
částky. (Pozn. jedna z obcí poskytnutou dotaci vrátila
a tyto peníze byly využity v dotačním titulu rozpočtu oddělení
regionálního rozvoje.) Finální částka, která byla poskytnuta
obcím, činí tedy 2.529.632,- Kč.

•

Další poskytnuté příspěvky:
- příspěvek Klubu českých turistů Praha na zajištění
značení a údržby cyklistických stezek a tras v Karlovarském kraji ve výši 300 000,- Kč
- příspěvek Českým drahám na realizaci projektu
„Cyklopůjčovny v Karlovarském kraji“
- příspěvek městu Cheb na zpracování projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí projektu Cyklo
stezka Cheb

2. STRATEGICKÉ DOKUMENTY KARLOVARSKÉHO
KRAJE, ANALÝZY

•

Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013

Proběhla čtvrtá aktualizace Akčního plánu a Realizačního
manuálu Programu rozvoje Karlovarského kraje. Byla dokončena vnější evaluace programu.

•

Program rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2020

V roce 2011 započala příprava podkladů pro nový
Program rozvoje Karlovarského kraje 2014 – 2020.
Do konce roku 2011 byla zpracována Analýza priorit
mikroregionů a rozvojových center a dále předﬁnální
návrh Analýzy rozvojových charakteristik a potenciálu
Karlovarského kraje. Oba materiály dále slouží pro zpracování
strategické části nového Programu rozvoje Karlovarského
kraje v roce 2012.

- Waldsassen III. etapa ve výši 168 240,-Kč
- příspěvek městu Chodov na zajištění Konference
Budoucnost ve výši 50.000,- Kč

Statistika jednotlivých dotačních titulů
Počet
podaných
žádostí

Požadovaná
dotace

Uspokojené žádosti

Program obnovy venkova

130

32.411.789,-

102

78,46 %

20.307.850,-

62,66 %

Pořizování ÚPD

48

3.081.896,-

46

95,8 %

2.529.632,-

82,08 %

Podpora rozvoje cyklistické
infrastruktury

9

2.252.150,-

8

88,89%

2.149.150,-

95,43%

Podpory budování a údržby
lyžařských a běžeckých tras

12

855.000,-

12

100%

855.000,-

100%

Celkem

199

38.600.835,-

168

90,79%

25.841.632,-

85,04%

Dotační titul
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Dotace
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•

Strategie rozvoje konkurenceschopnosti
Karlovarského kraje

Bylo pokračováno v realizaci Strategie rozvoje konkurenceschopnosti
Karlovarského
kraje
prostřednictvím
jednotlivých dílčích projektů a aktivit. Zejména pokračovala příprava projektu Vědeckotechnického parku
Karlovarského kraje (VTP KK). Na tento projekt bylo
během
roku
2011
Karlovarským
krajem
získáno
rozhodnutí o umístění stavby a souhlasné stanovisko
s ﬁnancováním projektu ze strany Ministerstva průmyslu
a obchodu ČR, které je řídícím orgánem Operačního
programu Podnikání a inovace, ze kterého bylo požádáno
o dotaci na projekt. V souladu se strategií se KARP
v průběhu roku účastnila rovněž přípravy nebo realizace
dalších projektů, a to investičního i neinvestičního
charakteru (více viz informace o činnosti KARP). V souladu
se strategií navázala KARP rovněž spolupráci s řadou
místních, regionálních, národních či zahraničních subjektů.

•

Internetové stránky pro investory

V roce 2011 byla provedena aktualizace stávajících dat, kontrola funkčnosti odkazů a propagace stránek. Byly zahájeny
kroky vedoucí k efektivnější správě stránek ve spolupráci
Karlovarského kraje a KARP, tento proces by měl pokračovat
během roku 2012.

•

4. SOUTĚŽ VESNICE ROKU
V rámci Programu rozvoje venkova se uskutečnila
tradiční soutěž Vesnice roku 2011, které se v krajském
kole zúčastnilo 22 obcí. 8 z nich byla poskytnuta ﬁnanční
odměna v celkové výši 190.000,- Kč. U příležitosti
10 výročí založení krajů byla vyhlášena soutěž Vesnice
desetiletí Karlovarského kraje, které se zúčastnilo 15 obcí.
12 obcí bylo odměněno ﬁnančním darem v celkové výši
420.000,- Kč.

5. VÝSTAVY A VELETRHY
V roce 2011 byly aktivity odboru a Karlovarského kraje
prezentovány na několika výstavách: na veletrhu Urbis
Invest v Brně investiční příležitosti, na výstavě v SaaleOrla-Schau v Pösnecku prezentace aktivit kraje a rozvojových projektů zejména z oblasti rozvoje a cestovního ruchu,
na výstavě Má vlast v Praze na Vyšehradě činnosti mikroregionů, MAS, krajské kolo soutěže Vesnice roku a Vesnice
desetiletí a na výstavách FOR BIKES v Praze a BIKE Brno
projekty a aktivity v cyklistice a v cestovním ruchu
(cyklostezka Ohře, cykloportál, cyklopůjčovny, Egronet,
cyklobusy, cyklistická mapa kraje).

Univerzitní kampus

Projekt Univerzitního kampusu je dlouhodobě připravován
již od roku 2009. Byly ukončeny práce na vytvoření
objemové studie Univerzitního kampusu, který má přímou
vazbu na připravovaný Vědeckotechnický park (VTP)
a dále projektová dokumentace pro územní řízení. O projektu
se intenzivně diskutuje se zainteresovanými vysokými
školami a dalšími aktéry v regionu. Nicméně doposud
se návrh nepřipravuje k fyzické realizaci.

3. PŘÍPRAVA NOVÉHO PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ
EU 2014 - 2020
V roce 2011 byla zahájena příprava na nové programové
období EU 2014 - 2020. V rámci této přípravy probíhá
tvorba, respektive aktualizace základních strategických
dokumentů kraje (Program rozvoje Karlovarského kraje
2014 - 2020, Strategie rozvoje konkurenceschopnosti
Karlovarského kraje). Součástí je dále aktivní účast
zástupců ORR v pracovních skupinách pro přípravu
nového období na národní a regionální úrovni (Meziregionální poradní skupina MMR pro budoucnost kohezní
politiky, Externí pracovní skupina Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad pro přípravu příštího programového období 2014 – 2020). Pracovníci ORR
se svými připomínkami a náměty aktivně podílejí
na přípravě Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020
a dalších strategických dokumentů na národní úrovni.
Součástí příprav je i organizace setkání s regionalisty
měst Karlovarského kraje a zástupci mikroregionů
a Místních akčních skupin.

Týden inovací 2011 Praha

CTV Ostrov
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6. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje
Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje byly
vydány Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 16. 9. 2010.
Po nabytí účinnosti Zásad územního rozvoje Karlovarského
kraje probíhalo jejich uplatňování a implementace do územních plánů obcí.

Pořizování územně plánovacích podkladů
V roce 2010 bylo započato pořizování Územní studie horských oblastí. Zhotovitel této studie, ﬁrma Mott MacDonald
Praha spol. s r.o. zpracovala analytickou část tj. první etapu
díla „Průzkumy a rozbory“. Ve druhé polovině roku 2011 bylo
v rámci studie uskutečněno veřejné projednání, jehož
výsledky byly zahrnuty do druhé etapy díla „Zpřesnění
zadání“. V rámci zpracovávání územní studie uskutečnil
pořizovatel spolu se zhotovitelem v roce 2011 několik jednání
se starosty obcí a měst, s aktivními aktéry v území a dalšími
subjekty. Současně byla uskutečněna dvě jednání se saskými
starosty. Po ukončené etapě zpracovatel započal zpracovávat
třetí etapu „ Návrh řešení“.
V 1. polovině roku 2011 byla zpracována „Analýza
Krušnohorské lyžařské magistrály“ (KLM), jejímž cílem
bylo analyzovat a po projednání s dotčenými subjekty,
stabilizovat trasu KLM tak, aby bylo možné její trasu
převzít v rámci aktualizace do Zásad územního
rozvoje Karlovarského kraje. Tato analýza s výslednou
variantou Krušnohorské lyžařské magistrály byla projednána
v
Zastupitelstvu
Karlovarského
kraje.
Dále
byla
dokončena Územní studie části velkého obchvatu
Karlových Varů, jako jeden z úkolů stanovených
Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje. Tato studie
byla také projednána v Zastupitelstvu Karlovarského
kraje. Oba dokumenty jsou zásadním podkladem
pro aktualizaci Zásad územního rozvoje Karlovarského
kraje. Ve druhém pololetí roku 2011 byly započaty
práce na Koncepci běžeckého lyžování v Krušných horách
na území Karlovarského kraje.

Pořizování aktualizace územně analytických podkladů
V roce 2011 byl naplňován projekt „Koordinovaného
pořízení a správy územně analytických podkladů
Karlovarského kraje“ (KOPaS), který je potvrzen smlouvou
o spolupráci mezi Karlovarským krajem a obcemi
s rozšířenou působností (Aš, Cheb, Mariánské Lázně,
Karlovy Vary, Kraslice, Sokolov a Ostrov). V rámci
projektu KOPaS se uskutečnily tři jednání pracovní
skupiny ÚAP a řada konzultací. Činnosti se v rámci tohoto
projektu zaměřili zejména na metodickou pomoc úřadům
územního plánování se zpracováním úplné aktualizace
ÚAP obcí, a to v podobě pracovních a metodických
pomůcek, technické pomoci, konzultací a společné přípravy
dat.
V rámci územně analytických podkladů oddělení
územního plánování zpracovalo, v rámci dvouleté periodicity,
dokumentaci 1. aktualizace Územně analytických podkladů
Karlovarského kraje 2011. Pro její první část „Podklady
rozboru udržitelného rozvoje“ byla aplikována metodika
vyvinutá v předchozím roce v rámci projektu KOPaS.
Pro druhou část „Rozbor udržitelného rozvoje“ byla
koncipována a použita nová upravená metodika.
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Činnost nadřízeného správního orgánu územního
plánování
V rámci činnosti nadřízeného správního orgánu územního
plánování pro obce bylo vydáno celkem 69 stanovisek
a sdělení k pořizovaným územním plánům a jejich
změnám. Byly průběžně prováděny další povinné
činnosti
nadřízeného
správního
orgánu
územního
plánování, například evidence územně plánovací činnosti.
Zároveň probíhala intenzivně metodická činnost vůči
obcím, pořizovatelům a projektantům územně plánovací
dokumentace.

7. ODDĚLENÍ PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ
Hlavní náplní tohoto oddělení byly úkoly spojené
s administrací programů přeshraniční spolupráce Cíle 3 ČR
– Sasko a ČR - Bavorsko na období 2007 - 2013. Přeshraniční program Cíl 3 ČR – Bavorsko byl vyhlášen 24. 1. 2008.
Přeshraniční program Cíl 3 ČR – Sasko byl vyhlášen
31. 7. 2008.

V programu Cíl 3 ČR – Bavorsko 2007-2013
V programu Cíl 3 ČR – Bavorsko se v roce 2011 konaly
dva Monitorovací výbory, kde bylo schváleno 10 projektů
(2x Lead partner z KK, 8x partner z KK). Žadatelům
z Karlovarského kraje byla v roce 2011 poskytnuta
dotace ve výši 1,225 mil. EUR.

V programu Cíl 3 ČR – Sasko 2007-2013
V programu Cíl 3 ČR – Sasko proběhly 4 Monitorovací
výbory schvalující projekty, kde bylo schváleno žadatelům
z Karlovarského kraje 4 projekty (1x Lead partner z KK,
3x partner z KK).
Žadatelům z Karlovarského kraje byla v roce 2011 poskytnuta
dotace ve výši 1,941 mil. EUR.
Celkem na oddělení v průběhu roku proběhlo cca 42 osobních
konzultací k projektovým záměrům nebo hodnoceným
projektům. V programu Cíl 3 ČR – Sasko se v průběhu
celého roku 2011 hodnotilo cca 15 projektů, v rámci
programu Cíl 3 ČR – Bavorsko 16 projektů. Pravidelně
1x měsíčně probíhaly i společné konzultace s kolegy
z JTS Drážďany. Pravidelně každý měsíc probíhaly
i společné konzultace s kolegy z JTS Drážďany.
Oddělení přeshraničních projektů v průběhu roku zastávalo
následující úkoly: aktivní akvizice projektů, konzultacese
žadateli, příjem a hodnocení žádostí, spolupráces dalšími
subjekty implementační struktury, opatřenív oblasti publicity
- semináře, zveřejňování na internetovýchstránkách, účast
na Monitorovacích výborech atd. Jednalose o průběžné
výzvy, což v praxi obnáší kontinuální prolínání všech výše
uvedených činností v rámci saského i bavorského programu.
Pracovníci OPP se také aktivně podíleli na přípravě nového
programovacího období 2014-2020.
Mezi další činnosti oddělení patřila aktivní účast na zasedáních
a hodnocení projektů v Dispozičním Fondu Cíl 3 ČR –
Bavorsko a Fondu malých projektů Cíl 3 ČR - Sasko.
OPP zajišťovalo administraci a úkoly spojené s funkcí
tajemníka Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva KK.
OPP je aktivně zapojeno v Národním výboru ČR v rámci
Nadnárodní, Meziregionální spolupráce a ESPON 2013.

Odbor regionálního rozvoje
V roce 2011 se realizoval program Švýcarské ﬁnanční pomoci,
oddělení PP zajišťuje informovanost o programu a publicitu
na webových stránkách kraje.

3) „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální
služby“ – žádost podána dne 14. 7. 2011, projekt
schválen k realizaci od 1. 3. 2012,

V rámci dodatečné výzvy Blokového grantu Finančních
mechanismů EHP/Norsko byl na konci roku 2011 realizován
projekt „Politika životního prostředí na Islandu – výměna
zkušeností“.

4) „Podpora
sociálního
začleňování
příslušníků
sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“
- žádost podána dne 11. 8. 2011, projekt vrácen
k přepracování,

V rámci přeshraničních programů se realizovaly
projekty na čerpání ﬁnančních prostředků Technické
pomoci Cíle 3 určené zejména na administrativní
a personální výdaje vzniklé při hodnocení projektů
a publicitu programu.

5) „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním
onemocněním na území Karlovarského kraje“ –
žádost podána dne 29. 8. 2011, projekt schválen
k realizaci od 1. 5. 2012.

8. ČINNOST AGENTURY PROJEKTOVÉHO A DOTAČNÍHO
MANAGEMENTU KARLOVARSKÉHO KRAJE, P. O.

V roce 2011 v rámci programu Leonardo da Vinci, ETPRO,
projekt „Pracovníci v odborném vzdělávání a přípravě“
jsme navštívili jednu evropskou zemi (týdenní studijní cesta
v březnu 2011). V tomto roce byl projekt ukončen a vyúčtován.

Agentura
projektového
a
dotačního
managementu
Karlovarského kraje p.o. (dále APDM), zajišťuje přípravu
a realizaci vybraných projektů Karlovarského kraje resp.
jeho
příspěvkových
organizací
spoluﬁnancovaných
ze Strukturálních fondů EU, státního rozpočtu a dalších
veřejných rozpočtů.

Dále se APDM jako neﬁnanční partner podílela na realizaci
projektů KK (individuální projekty) a PO zřizovaných KK
(grantové projekty) schválených v rámci OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost:

Grantové projekty:
Hlavní těžiště práce v roce 2011 spočívalo v řízení realizace
projektů, zahájených již v předchozím roce a v jejich
dotačním managementu. Jednalo se o investiční projekty
Dopravní terminál Sokolov, Dopravní terminál Mariánské
Lázně, Dopravní terminál Cheb, Interaktivní galerie
Karlovy Vary „Becherova vila“, Centrum technického
vzdělávání (CTV) Ostrov, projekt revitalizace Centra
vzdělávání ISŠTE Sokolov, Cyklostezka Ohře, dále
o neinvestiční projekty spoluﬁnancované z ESF „Individuální
projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb
sociální prevence v období let 2008 – 2012“, „Poskytování
sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné
a kvalitní z pohledu uživatele“, „Udržitelnost dostupnosti
krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“ a „Rozvoj
péče o osoby s duševním onemocněním na území
Karlovarského kraje“.
Zároveň v tomto roce byly některé investiční projekty
úspěšně ukončeny a vyúčtovány. Jednalo se o projekty
Interaktivní galerie Karlovy Vary „Becherova vila“, Dopravní
terminál Sokolov, Centrum technického vzdělávání (CTV)
Ostrov a Cyklostezka Ohře. Dále byl ukončen a vyúčtován
neinvestiční projekt „Poskytování sociálních služeb
v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu
uživatele“.
APDM pokračovala v přípravě invesičního projektu
„Cyklostezka Ohře II“.

Dále APDM zpracovala a podala v rámci neinvestičních projektů ﬁnancovaných z ESF - OP LZZ žádosti
na tyto individuální projekty Karlovarského kraje:
1) „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb
Karlovarského kraje“ – žádost podána 31. 3. 2011,
projekt schválen a v realizaci od 1. 5. 2011,
2) „Podpora sítě sociálních služeb v Karlovarském
kraji“ – žádost podána dne 17. 5. 2011, nebyl přijat
z důvodu uzavření oblasti výzvy z důvodu nedostatku
ﬁnančních prostředků. APDM v roce 2011 dále
pracovala na jeho přípravě/přepracování v důsledku
plánované změny výzvy.

„Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP)
v Chebu“, „DVPP v Sokolově“, „DVPP v Karlových Varech“

Individuální projekty:
„Krajské vzdělávací centrum pro DVPP“, „Inovace školského
portálu Karlovarského kraje“

9. KARP P.O.
V roce 2011 byla KARP personálně doplněna jedním projektovým manažerem. Pracovníci KARP pokračovali
v navazování a rozvíjení kontaktů s místními, regionálními
a národními subjekty např. hospodářskými komorami
v Karlovarském kraji, regionální kanceláří Czechinvestu,
Agenturou projektového a dotačního managementu,
některými středními a vysokými školami, místními podniky,
externími odborníky a dalšími subjekty. Pracovníci
KARP pokračovali ve vzdělávání s ohledem na požadavky,
které na ně byly kladeny v oblastech projektového
řízení, problematiky inovací, dotačních programů, výběrových
řízení apod. KARP pokračovala v rozvoji vztahů
s národními institucemi zabývajícími se podporou
inovací a podnikatelského sektoru (síť Enterprise Europe
Network, Asociace inovačního podnikání ČR, Česká
asociace rozvojových agentur) a navázala vztahy
s dalšími subjekty (např. se stala členem Společnosti
vědeckotechnických parků ČR). V rámci přípravy
jednotlivých dílčích projektů, na nichž se KARP aktivně
podílí jako partner, byla navázána spolupráce s dalšími
subjekty, přičemž se počítá s dalším prohlubováním této
spolupráce tak, jak budou projekty postupně realizovány.
Internetové stránky agentury byly dále rozšiřovány,
upravovány a doplňovány podle přibývajících projektů,
aktuálních potřeb a podnětů. Pro publicitu byly využívány
rovněž Krajské listy, časopis Inovační podnikání & transfer
technologií, regionální tisk a internetové stránky partnerů.
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V průběhu roku 2011 byla zahájena realizace neinvestičních projektů, kde KARP působí jako partner:
Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami
a praxí (UNIPRANET) v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (příjemcem Západočeská univerzita Plzeň);
CluStrat v rámci Operačního programu Nadnárodní
spolupráce Střední Evropa (vedoucím partnerem SteinbeisEuropa-Zentrum der Steinbeis Innovation, Německo; projekt
je zaměřen na podporu klastrů).
Jako partner působí KARP u dalších neinvestičních
projektů, které se v roce 2011 teprve připravovaly
a jejichž realizace začne v roce 2012:
ROZVOJ West Bohemia – rozvoj partnerství v územní
působnosti Ústeckého, Plzeňského a Karlovarského kraje
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (příjemcem Vysoká škola ﬁnanční a správní);
Working4Talent - Lidský kapitál a inovace v rámci
Operačního programu Meziregionální spolupráce (vedoucím
partnerem agentura Fomento de San Sebastián, Španělsko).
Nejvýznamnější projektovou aktivitou bylo v roce 2011 získání
rozhodnutí o umístění stavby pro projekt Vědeckotechnického parku Karlovarského kraje (VTP KK) a souhlasného
stanoviska k ﬁnancování projektu z Operačního programu
Podnikání a inovace Dále byla zpracována a podána žádost
o dotaci na projekt Informačně – vzdělávacího střediska
Karlovarského kraje (IVS KK) v rámci Integrovaného operačního programu.
Budoucí VTP byl prezentován na veletrhu URBIS v Brně,
na kongresu a výstavě Euregia v SRN v Lipsku a na mezinárodním Týdnu inovací 2011 v Praze.

Seminář KARP

10. INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY REALIZOVANÉ
ODBOREM REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Odbor regionálního rozvoje se podílel na monitorování
již ukončených krajských projektů (PPB1, PPB2, ITACA)
a zároveň probíhala příprava a realizace nových projektů:

•

V průběhu roku KARP připravila systém přidělování
inovačních voucherů z rozpočtu Karlovarského kraje
pro podporu spolupráce regionálních ﬁrem a vědeckovýzkumných institucí (VŠ).
Ve spolupráci s odborem školství se KARP podílela na organizaci
diskusí (kulatých stolů) na téma vzdělávání v Karlovarském
kraji.
Významnou aktivitou byla organizace 3 seminářů pro podnikatele v Karlovarském kraji (Cheb, Žlutice, Karlovy Vary),
na které se KARP podílela spolu s OHK Cheb, regionální
pobočkou CzechInvestu a Regionální rozvojovou agenturou
Ústeckého kraje. Zástupci podnikatelské sféry zde získali
informace o různých dotačních zdrojích.

Projekt CROSS-DATA
Projekt CROSS-DATA je přeshraničním projektem
uskutečňovaným v rámci programu Cíle 3 se Saskou
stranou, kterého se za českou stranu účastní
Karlovarský kraj, Ústecký kraj a Liberecký kraj.
Realizace projektu byla zahájena ve druhém pololetí
2010. Projekt je rozdělen do několika pracovních
celků, v rámci nichž byly oddělením územního plánování
v roce 2011 uskutečněny tyto činnosti:
- byla vytvořena dvojjazyčná publikace
česko-saské prostorové plánování,

popisující

- byl vytvořen katalog dat a položek,
- byly ujednoceny požadavky na informační systém
projektu CROSS-DATA,
- byly uskutečněny jednání a související činnosti
týkající se přeshraniční výměny dat v oblasti
územního plánování.
V rámci stanovování technických podmínek a v oblasti
informačních technologií bylo úzce spolupracováno
s odborem projektového řízení a informatiky KK.
V roce 2011 bylo v rámci projektu CROSS-DATA uskutečněno
výběrové řízení na nákup propagačních předmětů,
jejichž dodání bylo posléze realizováno. Z důvodu výměny
zkušeností se v roce 2011 v rámci projektu CROSS-DATA
uskutečnila studijní cesta.

•

„Clara II: Rozvoj společné partnerské spolupráce
veřejné správy v česko-saském regionu“ a „Clara II:
Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné
správy v česko-bavorském regionu“, které navazují

Seminář Cheb KARP
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na projekt CLARA@eu („Spolupráce místních a regionálních
úřadů v kraji Karlovarském, Chemnitz a Oberfranken
v období rozšiřování EU) realizovaný v letech 2005-2006.
Oba projekty jsou realizovány již od konce roku 2010.
Proběhl úvodní meeting a jsou realizovány dílčí workshopy
zaměřené na široké spektrum okruhů hospodářství.

ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ
KARLOVARSKÝM KRAJEM

Odbor regionálního rozvoje

•V

Projekt Medard

rámci projektu Medard byly průběžně aktualizovány
webové stránky www.medard-lake.eu, které poskytující
informace o vývoji v území a o návrhu řešení vyžití
území dle platných územně plánovacích podkladů Krajského
úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje.

Příspěvkové organizace a obchodní
společnosti kraje
Oblast školství

V rámci těchto projektů byla zajištěna administrace, hodnocení
přeshraničních projektů a publicita obou programů.

• Dětský domov Aš
• Gymnázium a střední odborná škola Aš
umělecká škola Josefa Labitzkého
• Základní
Bečov nad Teplou

•

odborná škola logistická a střední odborné učiliště
• Střední
Dalovice

•

Technická asistence Cíl 3 ČR – Sasko, Cíl 3 ČR Bavorsko

•

Projekt „Politika životního prostředí na Islandu –
výměna zkušeností“

V rámci spolupráce s městem Reykjavík proběhla na konci
září 2011 studijní cesta pracovníků institucí veřejné správy
a samosprávy. Odborné přednášky byly zaměřeny na oblast
životního prostředí (městská zeleň, problematika odpadů,
místní Agenda 21 aj.)

•

Projekty „Budoucnost uprostřed Evropy –
možnosti přeshraniční spolupráce v česko –
saském pohraničí“ a „Budoucnost uprostřed
Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce
v česko – bavorském pohraničí“

V roce 2011 byla zahájena ve spolupráci se saskými
(Vogtlandkreis, Erzgebirgskreis), durynskými (Landkreis Greiz)
a bavorskými (Landkreis Hof, Landkreis Wunsiedel i.F.,
Landkreis Tirschenreuth) partnery příprava 2 projektů,
jejichž cílem je zpracování studií o budoucnosti příhraniční
spolupráce. Hlavní cíle
projektů: 1. Vyhledání témat
vhodných
pro
budoucí
přeshraniční
spolupráci
(pro budoucí projekty) 2. Návrh organizačního řešení
jednotlivých témat. Financování projektů se předpokládá
z Fondu malých projektů Programu Cíl 3/Ziel 3
Česká republika - Svobodný stát Sasko 2007 – 2013,
respektive Dispozičního fondu Programu Cíl 3 / Ziel 3 Česká
republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013).

VTP KK
•Vědeckotechnický

• Střední zemědělská škola Dalovice
• Dětský domov Horní Slavkov
• Odborné učiliště Horní Slavkov
• Dětský domov Cheb
• Gymnázium Cheb
• Integrovaná střední škola Cheb
• Pedagogicko-psychologická poradna Cheb
• Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb
• Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb
• Gymnázium a obchodní akademie Chodov
• Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary
• Dům dětí a mládeže Karlovy Vary
VOŠ cestovního ruchu a jazyková škola s právem
• OA,
státní jazykové zkoušky Karlovy Vary
• Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary
• První české gymnázium v Karlových Varech
odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší
• Střední
odborná škola Karlovy Vary

park Karlovarského kraje je jedním
ze zásadních výstupů realizace Strategie rozvoje
konkurenceschopnosti Karlovarského kraje. V roce 2010
byla podána žádost o dotaci na tento projekt
a v roce 2011 byl ze strany OP Podnikání a inovace
odsouhlasen k ﬁnancování. V roce 2011 byly zahájeny
práce na výběru dodavatele projektové dokumentace
pro stavební povolení a pro provedení stavby. Vydání
stavebního povolení se předpokládá v roce 2012. Podrobnější
informace o projektu jsou k dispozici na www.karp-kv.cz

• Střední odborná škola stavební Karlovy Vary
• Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary
• Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary
zdravotnická škola a vyšší odborná škola
• Střední
zdravotnická Karlovy Vary

IVS KK
•Projekt
Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje

• Základní škola a mateřská škola při nemocnici Karlovy Vary
škola, mateřská škola a praktická škola
• Základní
Karlovy Vary

má přímou souvislost s realizací projektu Věděckotechnického parku. Samotná stavba IVS KK má sloužit
po jejím dokončení, v polovině roku 2014, k rozšíření
nabídky Úřadu práce, k možnosti rekvaliﬁkací, vzdělávání
nezaměstnaných,
informování
vzdělávacích
zařízení
a podnikatelů. Žádost o dotaci na realizaci projektu
byla podána koncem roku 2011 a to do Integrovaného
operačního programu. Podrobnější informace o projektu
jsou k dispozici na www.karp-kv.cz

škola a mateřská škola při Lázeňské léčebně
• Základní
Mánes Karlovy Vary

• Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary
škola a mateřská škola při dětské lázeňské
• Základní
léčebně Lázně Kynžvart
škola a mateřská škola při dětské lázeňské
• Základní
léčebně Lázně Kynžvart

• Střední průmyslová škola Loket
• Dětský domov Mariánské Lázně
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• Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně
• Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně
• Hotelová škola Mariánské Lázně
• Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek
• Základní umělecká škola Nová Role
• Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov
• Gymnázium Ostrov
• Střední průmyslová škola Ostrov
• Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov
• Dětský domov Plesná
• Gymnázium Sokolov
• Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
• Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov
• Střední škola živnostenská Sokolov
• Střední odborné učiliště Toužim
• Střední lesnická škola Žlutice
• Základní škola praktická Žlutice
• Základní umělecká škola Žlutice
Oblast kultury
4 - galerie fotograﬁe, příspěvková organizace
• Galerie
Karlovarského kraje
výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace
• Galerie
Karlovarského kraje

• Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
• Krajská knihovna Karlovy Vary
• Císařské lázně, příspěvková organizace
umění Karlovy Vary, příspěvková organizace
• Galerie
Karlovarského kraje
Karlovy Vary, příspěvková organizace
• Muzeum
Karlovarského kraje

Sociální služby, příspěvková organizace
pro seniory v Lázních Kynžvart,
• Domov
příspěvková organizace
pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“
• Domov
v Mnichově, příspěvková organizace
se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku,
• Domov
příspěvková organizace
pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské,
• Domov
příspěvková organizace
pro osoby se zdravotním postižením v Radošově,
• Domov
příspěvková organizace

• Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace
pro osoby se zdravotním postižením v Lubech,
• Domov
příspěvková organizace
pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“
• Domov
v Sokolově, příspěvková organizace

Oblast zdravotnictví
dětský domov pro děti do 3 let,
• Krajský
příspěvková organizace

• Karlovarská krajská nemocnice a.s.
zdravotnická záchranná služba
• Územní
Karlovarského kraje, příspěvková organizace
dlouhodobě nemocných Nejdek,
• Léčebna
příspěvková organizace

Oblast dopravy
integrovaného dopravního systému
• Koordinátor
Karlovarského kraje, příspěvková organizace

• Letiště Karlovy Vary s.r.o.
• Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
• Krajská
příspěvková organizace

Sokolov, příspěvková organizace
• Muzeum
Karlovarského kraje

Oblast regionálního rozvoje

Oblast sociální

agentura rozvoje podnikání, příspěvková
• Karlovarská
organizace

pro osoby se zdravotním postižením „PATA“
• Domov
v Hazlově, příspěvková organizace

• Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace
pro seniory „SKALKA“ v Chebu,
• Domov
příspěvková organizace
pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu,
• Domov
příspěvková organizace

• Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace
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projektového a dotačního managementu
• Agentura
Karlovarského kraje, příspěvková organizace

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SUBJEKTU
IČO: 70891168
Obchodní jméno: Karlovarský kraj
Adresa sídla: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Právní forma: Kraj
Datum vzniku: 12.11.2000, ústavní zákon č. 347/1997 Sb.,
o vytvoření vyšších územních samosprávných celků,
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

Kontakty:
Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
tel.: 353 502 111 (ústředna)
fax: 353 331 509 (podatelna)
e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz

