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Úvodní slovo hejtmana Karlovarského kraje

Získali jsme 138 milionů z evropských fondů na obnovu lůžek
a přístrojů pro nemocnice v Karlových Varech, Sokolově
a v Chebu. Kraj pronajal sokolovskou nemocnici s cílem
vyvést ji z ekonomických potíží a zlepšit kvalitu zdravotní
péče. Věřím, že se za pomoci Sokolovské uhelné ukáže
tento krok jako nejlepší řešení pro pacienty i zaměstnance
nemocnice.
Zahájili jsme program na omezení výskytu bolševníku a dalších
invazních rostlin na území kraje. Proběhly komunální volby
a řada obcí má ve svém vedení nové tváře.
Letní povodně zasáhly ničivou silou některé české kraje.
Okamžitě jsme jim přispěchali na pomoc, kraj vyhlásil ﬁnanční
sbírku a předal hasičům z postižených regionů nové uniformy.
Největší sportovní událostí roku bylo pro kraj bezesporu
ﬁnále MS v basketbalu žen, které probíhalo v KV Areně. Češky
ohromily skvělým výkonem a podařilo se jim získat stříbrné
medaile. V té době se na náš region upřela pozornost celého
nejen sportovního světa.
V roce 2011 budou v našem kraji pokračovat akce, které jsme
před časem zahájili. Odstartovala rekonstrukce hlavního
pavilonu B nemocnice v Chebu. Bude dokončena přestavba
Becherovy vily v Karlových Varech na interaktivní galerii.
Cyklistům začnou sloužit tři nové úseky páteřní Cyklostezky
Ohře na Sokolovsku a Chebsku. V září by měli zasednout
do lavic žáci nově vybudovaného Centra technického vzdělávání v Ostrově. Finalizovat budou také práce na modernizaci
Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově.
V plánu je také výstavba nového sídla Územní zdravotnické
záchranné služby nebo 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.

Vážení čtenáři, milí spoluobčané,

předkládáme Vám Výroční zprávu Karlovarského kraje za rok
2010, která detailně informuje o veškerých činnostech kraje
v jednotlivých oblastech života. Byl to rok, v němž se i přes
probíhající hospodářskou krizi podařilo pokračovat v realizaci
probíhajících projektů a zahájit nové akce.
Zpočátku roku, v únoru 2010, kraj otevřel zmodernizovaný
pavilon B Domova pro seniory v Kynšperku nad Ohří. Rekonstrukce za 50 milionů korun umožnila lidem, kteří tam žijí,
bydlet v příjemném a komfortním prostředí.
V areálu karlovarské nemocnice začala stavba nového pavilonu akutní 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.
Kraj podepsal historicky první smlouvu o spolupráci s nestátními
neziskovými organizacemi a přislíbil podporu jejich
aktivitám. Ke květnovým volbám do Poslanecké sněmovny
sice nepřišlo tolik lidí, aby měl náš kraj více než pět poslanců.
Společně jsme zahájili boj o finance na dostavbu páteřní
rychlostní silnice R6, kterou vláda přesunula mezi dopravní
stavby s nejnižší prioritou. Podařilo se alespoň získat příslib
prostředků na projektovou dokumentaci a výkup pozemků
v úsecích R6 směrem na Prahu.

PaedDr. Josef Novotný
hejtman Karlovarského kraje
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Základní informace o Karlovarském kraji

Symbolika kraje:

Karlovarský kraj
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.

Rozloha
Počet obyvatel
Nejvyšší bod
Nejvýznamnější řeka
Okresy
Počet obcí
Počet obcí s rozšířenou působností
Krajské město
Průměrná měsíční mzda
Nezaměstnanost

Vlajka Karlovarského kraje
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
p o l i s e d m v o d o r o v n ý c h p r u h ů , s t ř í d av ě č e r ve n ý c h
a bílých. Bílé pruhy jsou vlnité, z horního vyrůstá bílý
dvouocasý korunovaný lev se zlatou zbrojí.

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%

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.

Struktura hospodářství regionu je velmi pestrá. V okresech
Karlovy Vary a Cheb je hlavní prioritou lázeňství a cestovní ruch.
Okres Sokolov se vyznačuje koncentrací těžby hnědého uhlí,
energetickou, chemickou a strojírenskou výrobou. V kraji mají
své nezanedbatelné postavení tradiční odvětví, jako je výroba
skla, porcelánu, lihovin (Becherovky), minerálních vod, hudebních nástrojů a textilu.Vnitřní potenciál kraje, přírodní a kulturní
podmínkyi historická tradice celé oblasti jsou předpokladem
budoucího úspěšného rozvoje celého regionu.
Nejvyšším bodem kraje je Klínovec (1 244 m n.m.) v Krušných
horách, nejnižší místo (320 m n.m.) leží na hranicích kraje
v okrese Karlovy Vary.

•

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 9členná rada kraje, v jejímž čele stojí hejtman

Logo Karlovarského kraje

•

Symbolizuje vřídlo a vyvěrající vodu jako symboly lázeňského
kraje, logo je zároveň stylizací písmene K, je v barvách
Karlovarského kraje - v červené a modré.

Krajský úřad zajišťuje výkon státní správy v regionu
a také plnění úkolů daných zastupitestvem a radou
Výkon státní správy v Karlovarském kraji obstarává 7 obcí
s rozšířenou působností:
Aš
Ostrov
Cheb
Karlovy Vary
Sokolov
Kraslice
Mariánské Lázně

www.muas.cz
www.ostrov.cz
www.mestocheb.cz
www.mmkv.cz
www.sokolov.cz
www.kraslice.cz
www.marianskelazne.cz

3

Samospráva

Rada Karlovarského kraje
Složení Rady Karlovarského kraje (volební období 2008 – 2012)

PaedDr. Josef Novotný (ČSSD)
hejtman

ČSSD
KSČM
Doktoři (za uzdravení společnosti)

6 křesel
2 křesla
1 křeslo

řídí oblast krizového řízení
a oblast investic

Mgr. Martin Havel (ČSSD)
statutární zástupce hejtmana

Ing. Petr Navrátil (ČSSD)

náměstek hejtmana pro ekonomiku,
legislativu 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

Ing. Jaroslav Bradáč (ČSSD)

MUDr. Václav Larva (ČSSD)

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

člen rady kraje pro oblast zdravotnictví

Ing. Eva Valjentová (KSČM)

PaedDr. Vratislav Emler
(Hnutí Doktoři za uzdravení
společnosti)

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

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

Složení Zastupitelstva Karlovarského kraje
Česká strana sociálně demokratická
Občanská demokratická strana
Komunistická strana Čech a Moravy
ALTERNATIVA
Doktoři (za uzdravení společnosti)
Koalice pro Karlovarský kraj

16
9
8
5
4
3

Ing. František Štěpánek.
Josef Tvarůžek
RSDr. Jan Votruba

křesel
křesel
křesel
křesel
křesla
křesla

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

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 – vznik mandátu dnem 4. 3. 2010
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
PaedDr. Novotný Josef
Ing. Orálek Luboš
Pánik Jakub
JUDr. Pavel Josef
Mgr. Petříková Jana
Doc. Dr. Ing. Plevný Miroslav
MUDr. Podzemská Berenika
JUDr. Sloup Václav
Stach Dalibor
Ing. Svoboda Tomáš
MUDr. Pavel Štál – zánik mandátu dnem 25. 2. 2010
Ing. Valjentová Eva
Mgr. Volavková Ellen
Ing. Zborník Jan
Ing. Živný Václav

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
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

Komise Rady

Antonín Lebeda (předseda)
Martin Dědič
Jiří Dietz
Zdeněk Havel
Mgr. Radka Hodačová
Robert Lukáš
Ing. František Nečekal
Miloslav Strnad
Petr Šikýř

Energetická komise
Ing. Jaroslav Fiala CSc. (předseda)
Josef Mráz - zástupce odborů
Jakub Pánik
Ing. Milan Špička
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Zastupitelstvo Karlovarského kraje

Komise pro vnější vztahy

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje

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

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

Mgr. Jiří Holan (předseda)
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

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

Výbory zastupitelstva
Finanční výbor

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

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

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

Kontrolní výbor

Výbor pro zdravotnictví a sociální věci

Mgr. Bohdan Havel (předseda)
Ing. Zdeněk Brantl
Ing. Jan Bureš
Štěpán Cingroš
Ing. Otmar Homolka
František Jurčák
František Nečekal
Jaroslav Smetka
Dr. Jan Votruba

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
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Hospodaření Karlovarského kraje
v roce 2010

Přezkoumání hospodaření
Karlovarského kraje za rok 2010

Hospodaření Karlovarského kraje se v roce 2010 řídilo rozpočtem schváleným usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje
č. ZK 293/12/09 ze dne 10. prosince 2009.

Hospodaření Karlovarského kraje za rok 2010 bylo přezkoumáno kontrolní skupinou Ministerstva financí České
republiky. Přezkoumání se uskutečnilo v období od 26. července
2010 do 20. srpna 2010 (1. dílčí přezkoumání) a od 10. ledna
2011 do 21. ledna 2011, dále od 7.března 2011 do 11. března
2011 a od 11. dubna 2011 do 15. dubna 2011 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.

Schválený rozpočet Karlovarského kraje na rok 2010
počítal s překročením výdajů nad příjmy o 1 605 119 tis. Kč.
Schodkový rozpočet byl tvořen v souvislosti s předﬁnancováním a spoluﬁnancováním projektů z fondů EU a jako
zdroj ﬁnancování těchto výdajů se do rozpočtu roku 2010
zapojovaly nasmlouvané úvěry v souhrnné výši 1 520 mil.
Kč a ﬁnanční prostředky z minulých let (převážně ze zdrojů
fondu budoucnosti). Skutečný výsledek rozpočtového
hospodaření Karlovarského kraje za rok 2010 tvořil
schodek ve výši 322 786 618,58 Kč.
Účetní výsledek hospodaření Karlovarského kraje za rok 2010
skončil ziskem ve výši 153 814 132,18 Kč.

Hospodaření Karlovarského kraje za rok 2010 bylo
přezkoumáno s následujícím závěrem:

Do státního rozpočtu vrátil Karlovarský kraj při finančním
vypořádání za rok 2010 částku ve výši 2 285 913,07 Kč.

D.I. Vzhledem k tomu, že drobný nedostatek uvedený
v bodě A.1. bude v letošním roce napraven, není nutno
k tomuto přijímat další opatření k nápravě.

Celkové ﬁnanční prostředky na účtech Karlovarského
kraje (včetně fondů) činily k datu 31.12.2010 částku ve výši
686 288 706,17 Kč. Z toho částku ve výši 662 765 211,60 Kč
tvořily nevyčerpané účelově vázané prostředky.

D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit
ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní
dopad na hospodaření územního celku v budoucnu.

Krajský úřad Karlovarského kraje ve třech případech při uplatnění
nároku na náhradu škody vyřídil žádosti poškozených ve lhůtě
delší, než stanoví § 10 odst. 3 zákona č. 115/2000 Sb.,
o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště
chráněnými živočichy. Podle ustanovení § 10 odst. 4 tohoto
zákona, pokud příslušný orgán nezaplatí náhradu škody
ve lhůtě podle odst. 3, může se poškozený domáhat přiznání
náhrady škody podle tohoto zákona u soudu, a to nejpozději
do 1 roku ode dne, kdy příslušný orgán žádost poškozeného o náhradu škody obdržel.

Alokaci volných ﬁnančních prostředků ve výši
23 523 494,57 Kč schválilo Zastupitelstvo Karlovarského
kraje svými usneseními č. ZK 142/06/11 následujícím
způsobem:

• Muzeu Cheb na záchranný archeologický výzkum
300 000,-Kč

Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2010, včetně
závěrečné zprávy o přezkoumání hospodaření, byl schválen
Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 16. června a 1. července
2011 usnesením číslo ZK 142/06/11, a to bez výhrad.

• Muzeu Karlovy Vary na záchranný archeologický výzkum
150 000,-Kč

• Karlovarské krajské nemocnici na opravy velkého rozsahu
(střechy, kanalizace) a na vybavení nadstandardních pokojů
8 050 000,-Kč

• Příděl do fondu budoucnosti

PŘÍJMY:
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace (po konsolidaci)
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

údaje v tis. Kč
1 55 500
247 040
4 223
3 397 534
5 404 297

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

údaje v tis. Kč
4 263 595
1 463 488
5 727 083

15 023 494,57 Kč
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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

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.

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

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 považována za prioritní zejména spolupráce
v oblasti ekonomiky, dopravy, vědy a průmyslové politiky,
kulturu, vzdělávání, turismus a zdravotnictví.

• 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 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
velmocí se kraj rozhodl mezi několika nabídkami, které obdržel
v posledních letech z čínské strany. Peking jako hlavní
město Číny je pro Karlovarský kraj velmi zajímavým
par tnerem.

Budova Českého domu v Bruselu
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Akce 10 let Karlovarského kraje

V roce 2010 slavil Karlovarský kraj 10 let od svého vzniku.
U příležitosti výročí nechal navrhnout logo, vydal pohlednici
a byly vyhlášeny akce spojené s oslavami 10 let vzniku:

Do soutěže se přihlásilo celkem 18 autorů nápadů s 20 projekty.
Nápady posuzovala šestičlenná porota, kterou tvořili členové
vedení kraje a Agentury projektového a dotačního managementu.
Každý nápad mohl získat od 1 do 10 bodů. Odborná komise
poté vybrala po jednom vítězném nápadu z obou kategorií.
Oba výherci získali ﬁnanční odměnu 10 tisíc korun.

Logo:

V kategorii A zvítězil nápad jedenáctileté Báry Steinmüllerové
ze Sokolova vybudovat hřiště pro psy - získal mezi malými
projekty 52 bodů z 60 možných.
V kategorii B dala porota nejvíce bodů nápadu Petra Krásy
a Petra Adamce, kteří do detailu zpracovali projekt zoologické
zahrady a vytipovali čtyři lokality v regionu, kde by ji bylo možné
vytvořit. Svou vizi zpracovali jak po stránce odborného zajištění,
tak i ﬁnancování, plánu výnosů a nákladů.

Kancelář hejtmana oslovila studenty Střední školy keramické
a sklářské v Karlových Varech se zadáním vytvořit logo oslav
10. výročí vzniku Karlovarského kraje.
Z došlých návrhů byla vybrána práce osmnáctileté studentky
Nguyen Le Viet Thuong ze 2. ročníku oboru Propagační graﬁka
Střední průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech.

Vesnice desetiletí v Karlovarském kraji za období
2001-2010
U příležitosti 10. výročí založení Karlovarského kraje byla vyhlášena soutěž „Vesnice desetiletí v Karlovarském kraji za období
2001 – 2010“. Cílem soutěže Vesnice desetiletí bylo připomenutí
a zviditelnění aktivit obyvatel obcí a venkova na rozvoji jejich
domovů, zveřejnění rozmanitosti a pestrosti při uskutečňování
programů obnovy venkova a upozornění široké veřejnosti
na význam venkova.

Pohlednice:

Soutěž byla organizována ve dvou kolech v rámci ankety Vesnice
desetiletí. V 1. kole komise na základě obdržených anketních
lístků hodnotila a z 6 nominovaných obcí vybrala 3 vítězné
nominace, které postoupily do 2. kola.
Podle předem schválených pravidel a podmínek soutěže,
vítězové krajských kol soutěže Vesnice roku v letech 2002
– 2010 nebyly v 1. kole hodnoceny a měly zajištěnu účast
ve 2. kole automaticky.
Hodnotitelská komise pracovala ve složení:
Ing. Petr Navrátil, Karlovarský kraj, náměstek hejtmana
– předseda hodnotitelské komise
Jitka Kočová, Ministerstvo zemědělství ČR, AZV Karlovy Vary
Mgr. Marie Mudrová, Svaz knihovníků a informačních
pracovníků, Městská knihovna Cheb
Ing. Milena Nováková, Ministerstvo životního prostředí ČR,
Spol. pro zahradní a krajinářskou tvorbu
Ing. Štěpánka Bergerová, Spolek pro obnovu venkova,
Sdružení místních samospráv ČR
Mgr. Jana Horváthová, Ministerstvo kultury ČR,
Národní památkový ústav, územní pracoviště Loket
Ing. Milan Zukal, Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje

Karlovarský kraj vydal pohlednice s logem 10 let. Pohlednice
v počtu 12 500 kusů byly zdarma k dispozici ve 23 infocentrech
napříč regionem a v Krajské knihovně Karlovy Vary – Dvory.
Pohlednice zobrazuje známá a atraktivní místa i události
v kraji. Konkrétně hrad Loket, klášter v Chlumu sv. Maří,
statek Bernard v Královském Poříčí, kostel sv.Mikuláše
v Chebu, cenu udělovanou každoročně na MFF v Karlových
Varech, zámek Bečov nad Teplou, řeku Ohři, fontánu
v Mariánských Lázních, c h e b s k ý Š p a l í č e k , ko l o n á d u
ve Františkových Lázních i pohled na lázeňské centrum
Karlových Varů.

Přihlášené obce
Hodnocení v obou kolech bylo provedeno 7 člennou odbornou
komisí dle kritérií, jaká platí pro soutěž Vesnice roku. Do 1. kola
se přihlásilo nebo bylo nominováno celkem 6 obcí; Dolní
Žandov, Hájek, Jenišov, Křižovatka, Smolné Pece, Vintířov.
Ve druhém kole tedy bylo hodnoceno 12 obcí. Podkladem
pro hodnocení soutěžících obcí bylo stručné hodnocení aktivit
za období 2001 -2010 doložené písemně starostou jako součást
nominace do soutěže. Dále prezentace obcí jejich zástupci
při návštěvě krajské hodnotitelské komise. Součástí hodnocení
byly také prohlídky obcí.

Další akce spojené s oslavami 10. výročí:
10 let Karlovarského kraje s kulturními památkami
Soutěž 10 let Karlovarského kraje s kulturními památkami zaujala příznivce putování po historickém dědictví z různých koutů
regionu i mimo něj. Podmínky klání splnilo 38 soutěžících, z nichž
byli vylosováni výherci cen v celkové hodnotě 100 tisíc korun.
Soutěžící měli za úkol navštívit 20 památek - hrady, zámky či kláštery
- a získat zde samolepky. Těch museli nashromáždit a na předtištěný arch nalepit celkem 28, přičemž obrázek relikviáře
sv. Maura z hradu a zámku Bečov byl rozdělen na osm částí.

VÝSLEDKY:
1. místo Merklín
2. místo Lomnice
3. místo Tři Sekery

Nejlepší nápad desetiletí
Lidé mohli od počátku července zasílat své nápady a projekty
malého i velkého rozsahu. Soutěžilo se ve dvou kategoriích,
přičemž do kategorie A mohli lidé přihlásit svůj tip nebo nápad,
nemělo by se jednat o rozsáhlý projekt. Pro větší a obsáhlejší
projekty byla určena kategorie B. Zúčastnit se mohl každý
zájemce z Karlovarského kraje bez omezení věku.

ﬁnanční dar v Kč
120.000
80.000
40.000

Na 4. – 12 místě bez určení pořadí a podle abecedy jsou:
Březová u Sokolova, Drmoul, Jenišov, Královské Poříčí,
Křižovatka, Skalná, Šabina, Velká Hleďsebe, Vintířov
Obce na 4. – 12. místě obdržely ﬁnanční dar á 20.000,-Kč
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Krajský úřad

Organizační schéma krajského úřadu Karlovarského kraje
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Ředitel a vedoucí odborů
Ing. Roman ROKŮSEK
ředitel krajského úřadu

Ing. Ivan KOCMICH
vedoucí odboru informatiky
Kontakt: + 420 353 502 363
E-mail: ivan.kocmich@kr-karlovarsky.cz
Ing. Stanislava SPRÁVKOVÁ
vedoucí odboru sociálních věcí
Kontakt: + 420 353 502 240
E-mail: stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz

kontakt: + 420 353 502 120
E-mail: roman.rokusek@kr-karlovarsky.cz

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

Mgr. Lubomír NOVOTNÝ
zástupce ředitele KÚ
pověření k zastupování vedoucího odboru stavební úřad

Kontakt: + 420 353 502 230
E-mail: martin.pospisil@kr-karlovarsky.cz

Kontakt: + 420 353 502 125
E-mail: lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz

Ing. Drahomíra STEFANIČOVÁ
pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku

Bc. Joža LOKAJÍČEK
vedoucí odboru zdravotnictví

Kontakt: + 420 353 502 205
E-mail: drahomira.stefanicova@kr-karlovarsky.cz

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

Mgr. Martina VRÁNOVÁ
vedoucí oddělení interního auditu

Mgr. Monika ŠPERGLOVÁ
pověřená k zastupování vedoucího odboru školství,
mládeže a tělovýchovy

Kontakt: + 420 353 502 460
E-mail: martina.vranova@kr-karlovarsky.cz

Kontakt: + 420 353 502 443
E-mail: monika.sperglova@kr-karlovarsky.cz

Bc. Miroslav OČENÁŠEK
vedoucí odboru vnitřních záležitostí

Mgr. Jaromír KRUTÁK
vedoucí odboru kontroly

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

Kontakt: + 420 353 502 466
E-mail: jaromir.krutak@kr-karlovarsky.cz

Ing. Věra TOMSOVÁ
vedoucí odboru investic a grantových schémat

Mgr. Vladimír MALÝ
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Kontakt: + 420 353 502 432
E-mail: vera.tomsova@kr-karlovarsky.cz

Kontakt: + 420 353 502 461
E-mail: vladimir.maly@kr-karlovarsky.cz

PhDr. Mgr. Vratislav SMOLEJA
vedoucí odboru legislativního a právního

JUDr. Manfred KRAUS
pověřený k zastupování vedoucího odboru bezpečnosti
a krizového řízení

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

Kontakt: + 420 353 502 190
E-mail: manfred.kraus@kr-karlovarsky.cz

Ing. arch. Jaromír MUSIL
vedoucí odboru regionálního rozvoje

Ing. Daniel MATĚJÍČEK
pověřený k zastupování vedoucího odboru správních agend
a dozoru, Krajský živnostenský úřad

Kontakt: + 420 353 502 260
E-mail: jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz

Kontakt: + 420 353 502 469
E-mail: daniel.matejicek@kr-karlovarsky.cz

Ing. Marie TOMSOVÁ
vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu

Ing. Lydie STRÁSKÁ
vedoucí odboru kancelář hejtmana

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

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

Ing. Eliška VRŠECKÁ
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Ing. Dagmar DIVIŠOVÁ
vedoucí ekonomického odboru

Kontakt: + 420 353 502 220
E-mail: eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz

Kontakt: + 420 353 502 266
E-mail: dagmar.divisova@kr-karlovarsky.cz
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Zaměstnanci krajského úřadu, stav k 31.12.2010
odbor
kancelář hejtmana

počet zaměstnanců
7

kontroly

21

ekonomický

34

správních agend a krajský
živnostenský úřad

9

správa majetku

9

dopravy a silničního hospodářství

17

sociálních věcí

25

školství, mládeže a tělovýchovy

18

životního prostředí a zemědělství

25

informatiky

12

regionálního rozvoje

18

kancelář ředitele úřadu

16

investic a grantových schémat

20

bezpečnosti a krizového řízení

12

vnitřních záležitostí

16

kultury, památkové péče,
lázeňství a cestovního ruchu

15

zdravotnictví

10

stavební úřad

14

legislativní a právní

10

oddělení interního auditu
celkem

3
311
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Metodická pomoc obcím a organizacím
Karlovarského kraje v roce 2010

Zaměstnanci krajského úřadu, stav k 31.12.2010

Metodická pomoc obcím a organizacím Karlovarského kraje
v roce 2010 byla zaměřena na školení nově zvolených starostů.
Další metodické pomoci byly prováděny v oblasti ekonomické,
se zaměřením na daňový řád, rozpočet ÚSC a inventarizace.

Další školení a semináře probíhaly v oblasti sociálních služeb,
stavebních úřadů, interního auditu a kontroly a pro žadatele
ﬁnanční podpory v rámci OP VK.

Kraj nadále poskytuje zaměstnancům obcí Karlovarského kraje
možnost účasti na akreditovaném vstupním vzdělávání úředníků
ÚSC dle zvláštního zákona.

rok 2010

Utajené hodnocení zaměstnanců
krajského úřadu
Po dvouleté přestávce v průběhu roku 2010 proběhlo utajené
hodnocení způsobu chování a vystupování zaměstnanců
krajského úřadu k návštěvníkům – občanům. Celkem bylo
uskutečněno 52 osobních návštěv, 156 telefonických hodnocení
a 50 hodnocení elektronické korespondence.
Kritéria, která byla předmětem hodnocení, vycházela především
z vnitřních norem a etického kodexu zaměstnanců Krajského
úřadu Karlovarského kraje. Hodnocení proběhlo podle předem
připravených dotazů, které zohledňovaly agendy řešené
jednotlivými odbory.
Výsledky utajeného hodnocení vyzněly pro zaměstnance
krajského úřadu velmi pozitivně.
Obecně lze konstatovat (dle hodnotící společnosti), že zaměstnanci Krajského úřadu Karlovarského kraje si udržují
d l o u h o d o b ě ve l m i v y s o k ý s t a n d a r d ve v y s t u p o v á n í
a v d o držování pracovních norem a principů.
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počet osob

Vzdělávání zaměstnanců zařazených
do krajského úřadu

1538

Vzdělávání a metodická pomoc
zaměstnancům obcí a příspěvkových
organizací

2429

Vzdělávání a metodická pomoc voleným
orgánům obcí

129

Celkem

4096

Průměrné náklady na vzdělávání jednoho
zaměstnance krajského úřadu

443,-

Krajský úřad

Zpráva o stavu lidských práv v ČR v roce 2010
bod 5.2.1 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
ženy
7

muži
3

celkem
10

Počet absolventů kurzů z příspěvkových
organizací kraje v roce 2010

bod 6.3.1 Zastoupení žen v politických a rozhodovacích funkcích

ZKK
RKK
vedoucí úředníci
vedoucí odborů

ženy
6
1
40
8

muži
39
8
32
11

celkem
45
9
72
19

eGON Centrum Karlovarského kraje
vzniklo počátkem roku 2009 s cílem
koordinovat a především aktivně
se podílet na zavádění eGovernmentu
na území Karlovarského kraje. V červenci
2009 zahájila činnost vzdělávací část
eGON Centra. 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. V nabídce eGON Centra je pestrá škála kurzů
rozšiřujících eGovernmentové dovednosti, např: Informační systém datových
schránek, Zaručený elektronický podpis, Spisová služba AthenA
– manuál pro práci uživatele. Vzdělávání je realizováno buď
formou eLearningových kurzů nebo prezenční formou. Od zahájení
projektu v červenci 2009 bylo proškoleno 298 zaměstnanců
Krajského úřadu Karlovarského kraje a 8 zastupitelů Karlovarského kraje. Stranou nezůstávají ani zaměstnanci příspěvkových
organizací Karlovarského kraje. Kurzy absolvovalo 137 zaměstnanců z 69 organizací. Největší zájem byl o prezenční kurz Úvod
do elektronických spisových služeb, praktická práce s ESS.
Přiložené grafy zobrazují počet absolventů kurzů v roce 2010.

Počet absolventů kurzů – zaměstnanci Krajského úřadu Karlovarského kraje v roce 2010
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Přehled činností odborů
Stavební odbor

V roce 2010 až do 1. prosince, vykonával odbor všechny
kompetence jako v roce 2009. V důsledku změny zákona
o vodách, který stanovil, že povolení k nakládání s vodami,
které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla, je možné
vydat jen současně se stavebním povolením k takovému
vodnímu dílu ve společném řízení, došlo dnem 1. prosince
2010 k vyčlenění speciálního stavebního úřadu v oblasti
vodních děl z odboru stavební úřad a jeho začlenění
zpět na odbor životního prostředí.

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 10 kontrol z toho na úseku:

V průběhu roku byla maximální pozornost odboru zaměřena
na zkvalitňování práce podřízených stavebních úřadů, za tím
účelem bylo vydáno 11 metodických stanovisek k různým
problémů v oblasti stavebního práva a 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.
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.

- 2 kontroly / Městský úřad Mariánské Lázně, Ostrov

Územního řízení a stavebního řádu
- 4 kontroly / Městský úřad Aš, Městský úřad Horní Slavkov,
Městský úřad Toužim, Magistrát města Karlovy Vary
Památkové péče

Speciálního stavebního úřadu – pozemní komunikace
- 2 kontroly / Městský úřad Mariánské Lázně, Ostrov
Speciálního stavebního úřadu v oblasti vodních děl
- 2 kontroly / Ostrov, Městský úřad Kraslice

Přehled o vyřízených rozhodnutí odborem v odvolacím
řízení za rok 2010

Větší pozornost byla zaměřena rovněž na pomoc jednotlivým
oddělením odboru v oblasti aplikace správního řádu, stavebního
zákona a souvisejících předpisů a některých dalších právních
předpisů, podle nichž odbor rozhoduje.

Celkem přezkoumáno 122 rozhodnutí s výsledkem
a) zrušení rozhodnutí 9
b) zrušené a vrácené rozhodnutí k novému projednání 58

Byla uskutečněna porada s vedoucími odborů stavebních
úřadů a památkové péče obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností ke koordinaci úkolů na úseku přenesené působnosti, zvlášť byla provedena porada se zaměstnanci orgánů
státní památkové péče obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností a dále setkání se všemi stavebními úřady Karlovarského kraje, jejichž smyslem bylo zabezpečení kvalitního
výkonu přenesené působnosti v Karlovarském kraji.

c) změněné rozhodnutí 12
d) potvrzené rozhodnutí 43

Celkem přijato 9 žádostí o přezkumné řízení. Z toho v 7 případech nebylo vyhověno, v 1 případě bylo rozhodnutí zrušeno
a vráceno, v 1 případě bylo využito zkráceného přezkumného
řízení.
Nebyla podána žádná žádost účastníků správních řízení na vydání
opatření proti nečinnosti stavebních úřadů. Bylo přijato 11 stížností
podle ustanovení § 175 správního řádu na postup obecných
stavebních úřadů I. stupně, z toho ve 4 případech bylo zjištěno
pochybení.

Nejdůležitější předpisy:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Dále bylo podáno a vyřízeno 14 opožděných a nepřípustných
odvolání.

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

V rámci činnosti stavebního úřadu bylo v I. stupni vydáno
celkem 32 rozhodnutí ( stavební povolení, kolaudační
rozhodnutí, prodloužení platnosti rozhodnutí).

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
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Odbor informatiky

Odbor informatiky
Přizpůsobení graﬁky titulní strany portálu k výročí
10 let KK

Realizace nového informačního a prezentačního portálu
Karlovarského kraje - 2010
• vytvoření zásadní změny struktury řešení informačního portálu
Karlovarského kraje a jeho grafického řešení vzhledem
ke vzniku nových požadavků na jeho funkce a jejich realizací
datum spuštění – 1.4.2010

Vytvoření samostatného webu k výročí desetiletí kraje
• Graﬁcké využití Flash technologie

Změny titulní strany portálu – 2010:

• Graﬁcké využití Flash technologie v hlavičce titulní strany
Levá strana:

• Témata
• Doporučujeme
• Kontakty
• Informační portály
• Firmy a služby v kraji
• Počasí

Vytvoření samostatného webu s názvem
Karlovarský kraj - 2010

Střed:

• Aktuálně - mimořádné aktuality
• Přehled dění v kraji - první tři zprávy z Krajských listů
• Výběr dalších zpráv - informační okénko Českých novin (4 zprávy)
• Ku l t u r a , s p o r t , z a j í m av o s t i - v ý b ě r z a j í m av ý c h a k c í

• Hejtman
• Rada
• Zastupitelstvo
• Komise
• Výbory
• Základní informace
o kraji
• Krajské zřízení
• Správní členění kraje
• Symbolika kraje
• Obce a mikroregiony
• Organizace
spravované KK
• Rozpočet KK
• Dokumenty KK
• Poskytování symbolů
a záštit
• Zahraniční vztahy

s podrobnějším popisem
Pravá strana:

• Nepřehlédněte:
• Hejtman Josef Novotný odpovídá
• Hejtman se ptá (ve formě ankety)
• Otázka týdne
• Ankety, soutěže
• Dnes v kultuře a sportu –generováno automaticky z kulturního
kalendáře (prvních 10 akcí, začínajících tento den)

• Také na našem portálu –odkazy na obce a PO, kterým spravu
jeme webové stránky
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Odbor informatiky
Realizace změny graﬁky a struktury navigace webu
Krajský úřad - 2010

Sjednocení graﬁckého vzhledu s titulní stranou
u webu Občan a úřad - 2010

Sjednocení graﬁckého vzhledu s titulní stranou u webu
Kalendář – kultura, sport - 2010
Vytvoření nového webu Úřední deska - 2010
• Stálé informace
• Výběrová řízení,
volná místa
• Záměry KK
• Veřejné vyhlášky
• Posuzování vlivů
na životní prostředí
• Plánování oblast vod
• Sazebník úhrad
• Výzvy k dotacím
• Volby

Cykloportál – příprava a realizace změny
graﬁckého ztvárnění webu - 2010

Sjednocení graﬁckého vzhledu s titulní stranou
u webu Krajské listy - 2010

• nasazení javascriptové knihovny jQuery v hlavičce webu
• příprava zásadní obsahové a strukturální změny hlavní strany
cykloportálu
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Odbor informatiky
Andělská Hora a Jáchymov – příprava a realizace
změny graﬁckého ztvárnění webu - 2010

Dopracování a vylepšení „Výdejního modulu dat
ÚAP (Územně analytických podkladů) - 2009

• nasazení javascriptové knihovny jQuery v hlavičce webu

Příprava vytvoření nového samostatného webu Dotace

Vytvoření nového webu pro PO KARP Karlovy Vary –
vytvořeno na technologii MS SharePoint Server
Dopracovány byly především výběrové ﬁltry pro výběr dat, rozšířený o možnosti vyhledávání. Dopracována byla především
návaznost na další aplikace především, na „Passportní aplikaci
pro ÚAP“ a na aplikaci datového modelu ÚAP.

Na základě požadavku uživatelů, byl vytvořen „prohlížecí“
klient dat ÚAP (Územně analytických podkladů) - 2009

Vytvoření oﬁciální stránky Karlovarský kraj
na sociální síti Facobook
Prohlížecí modul je vytvořen jako FLEX aplikace, určená pro prohlížení
dat ÚAP a je určena především pro pracovníky úřadů územního
plánování a projektanty.

Aplikace pro práci s datovým modelem ÚAP - 2009

Aplikace slouží pro pracovníky úřadů ÚAP jako metodické pokyny
pro práci s datovým modelem, resp. pro práci s daty ÚAP.
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Průmyslové zóny Karlovarského kraje

Příprava realizace výzvy č.08 IOP na „Rozvoj služeb
eGovernmentu v krajích“
Výzva č.08 IOP na rozvoj služeb eGovernmentu v krajích byla
vypsána Ministerstvem vnitra ČR dne 29.1.2010 s termínem
pro podání žádostí do 30.9.2010.
Celková částka dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje
je 1,755 mld. Kč. Pro každý kraj je určena dotace ve výši max.
135 mil. Kč, ﬁnanční spoluúčast kraje je 15%, takže celková
použitelná částka na projekty kraje je 158,8 mil Kč.
Povinnou přílohou žádosti o ﬁnanční dotaci je zpracování
Strategie Karlovarského kraje pro oblast eGovernmentu a studií
proveditelnosti pro jednotlivé části výzvy.
Strategie Karlovarského kraje byla zpracována ve spolupráci
s firmou Deloitte Czech Republic, studie proveditelnosti
a žádosti o dotaci ve spolupráci s ﬁrmou CWE.
Strategie Karlovarského kraje pro oblast eGovernmentu byla
schválena usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 742/08/
10 a usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 219/
09/10. Realizace projektů výzvy a jejich ﬁnancování byla schválena usneseními Rady KK č. RK 890/09/10 a Zastupitelstva KK
č. ZK 219/09/10.

Web aplikace se zobrazením průmyslových zón Karlovarského
kraje.

Přehled majetku kanceláří Krajského úřadu
Karlovarského kraje

Žádost o dotaci byla podána dne 24.9.2010. Žádost prošla
kontrolou formálních náležitostí na CRR v Chomutově a byla
předána k hodnocení.
Realizace jednotlivých projektů je plánována v následujících třech letech tak, aby v posledním roce realizace probíhal již jen zkušební a ověřovací provoz. Vyhlášení prvních
výběrových řízení je plánováno na leden 2011 (7 výběrových
řízení z celkového počtu 11 výběrových řízení), ostatní budou
vyhlášena v průběhu roku 2011.

Projekt se skládá z šesti částí, Karlovarský kraj se rozhodl
realizovat všechny části projektu a podat jednu žádost
společnou pro všechny tyto části.

Přehled majetku a zobrazení souhrného seznamu majetku
evidovaného v jednotlivých kancelářích.

Část 1. Projekt - Elektronická spisová služba
pro 76 PO Karlovarského kraje – návaznost na projekt
jednotného systému provozních agend PO KK
pro stávající spisovou službu krajského úřadu realizace
vazby na garantované úložiště
předpokládané náklady na realizaci cca. 2,2 mil. Kč

Pasport sítí a zeleně areálu Karlovarského kraje

Část 2. Digitální mapa veřejné správy
Účelová katastrální mapa (ÚKM)
realizace ve spolupráci s Katastrálním úřadem
pro Karlovarský kraj
potřeba digitalizovat cca. 40 % katastrů
Digitálně technická mapa (DTM)
realizace ve spolupráci se správci sítí, ORP a obcemi
ve spolupráci s KSÚS a ORP mapa silniční sítě
vč. pasportizace
Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických
podkladů (ÚAP)
realizace Geoportálu DMVS
tvorba nástrojů a klientů pro ÚAP
Předpokládané celkové náklady na realizaci
části 2 cca. 25 mil. Kč

Zobrazení pasportu zeleně a dalších objektů, sítí v areálu
Karlovarského kraje.
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Část 3. Digitalizace a ukládání dat
vybudování digitalizačního pracoviště ve spolupráci
s Krajskou knihovnou
realizace krajské digitální spisovny KDS, krajského
digitálního repozitáře KDR, a krajského digitálního
úložiště KDU
předpokládané náklady na realizaci cca. 20 mil. Kč

Projekt nákladové účetnictví

• pokračování prací na tomto projektu
• systematizace procesů na Krajské správě a údržbě silnic
za použití znalostí a technologií použitých při analýze procesů
Krajského úřadu Karlovarského kraje

Část 4. Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
vzájemná integrace programových aplikací KÚ a příprava
jejich integrace s připravovanými základními registry
realizace platformy pro vzájemnou komunikaci
agendových systémů úřadu
řízení přístupu ke službám informačního systému
(identity management)
předpokládané náklady na realizaci cca. 18,3 mil. Kč

Ostatní - rozvoj informačního systému Krajského úřadu
Karlovarského kraje

• Upgrade vizualizační infrastruktury
• Upgrade kapacity diskový úložišť

Část 5. Datové sklady a nástroje BI
návaznost na již realizovaný projekt nákladového
účetnictví
upgrade technologií datového skladu a analytických
nástrojů
zapojení dalších datových zdrojů zejména centrálních
orgánů (ČSÚ, MFČR, MPSV,…)
předpokládané náklady na realizaci cca. 15 mil. Kč

• Implementace Microsoft Ofﬁce SharePoint Server,
nasazení projektových webů

Bezpečnost

• Websense

Část 6. Technologické centrum kraje
hlavní technologické centrum bude na KÚ,
záložní v Nemocnici v Karlových Varech
v případě použití kompatibilních technologií na straně
TCK a TC ORP možnost zálohování nejen dat,
ale i klíčových funkcí IS ORP
předpokládané náklady na realizaci cca. 37 mil. Kč

- ﬁltr webového obsahu - zvýšení bezpečnosti

informačního systému úřadu

• Upgrade
- Antispamového řešení - lepší ﬁltrace spamu v poštovní
schránkách
- Antivirová ochrana - nová verze - nižší požadavky
na stanice, lepší odezva ostatních aplikací a komfort

Páteřní komunikační infrastruktura Karlovarského
kraje
optická datová síť propojující TCK, TC ORP, další
tři města, nemocnice a KSÚS
předpokládáme i propojení HZS a ZS
předpokládané náklady na realizaci cca. 30 mil. Kč

používání

Spolupráce, e-mail

• Exchange 2010 - nová verze prostředí, větší kapacita

Doba udržitelnosti projektů je 5 let.

schránek (až 3x), nové služby pro podporu mobilních telefonů

• Propagační materiály - objednávkový systém propagačních

Páteřní komunikační infrastruktura datové sítě
Karlovarského kraje

materiálů

• Synchronizace kontaktních údajů úřadu - řešení zajišťuje distribuci kontaktních informací v IS úřadu (PO, zastupitelé kraje),
řešení je rozšiřitelné na další kategorie

• Sdílené prostředí pro externí uživatele - úložiště dotazníků
pro projekt spisová služba pro PO
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Odbor sociálních věcí

I. SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST

Od 1.1.2010 je odborem sociálních věcí realizován Individuální projekt Karlovarského kraje „Rozvoj péče o osoby
s duševním onemocněním na území Karlovarského
kraje“. Projekt je zaměřen na rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Jedná
se zejména o podporu přesunu péče o tyto osoby z velkých
pobytových zařízení do tzv. komunitní péče. V rámci projektu
jsou realizovány tyto aktivity: mapování stavu péče a potřeb
osob s duševním onemocněním a jejich příbuzných, plánování
potřebných sociálních služeb, zavedení dvou potřebných
sociálních služeb pro cílovou skupinu osob s duševním
onemocněním (předpokládá se, že půjde o služby sociální
rehabilitace a sociálně terapeutické dílny), kampaň ke snižování stigmatu osob s duševním onemocněním a ovlivňování
postojů veřejnosti mediální prací, vzdělávací programy
pro poskytovatele sociálních služeb i úředníky sociálních
odborů obcí obsahově zaměřené na problematiku osob
s duševním onemocněním. Bude zpracována Koncepce péče
o osoby s duševním onemocněním.

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 cílovým skupinám osob 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 roce 2010 podal odbor sociálních věcí na MPSV žádost o finanční podporu individuálního projektu „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
do domovů pro osoby se zdravotním postižením jako doposud.
Dalším cílem je prosazovat možnost uplatnění osob
se zdravotním postižením na trhu práce.

Od 1.5.2009 je odborem sociálních věcí realizován Individuální projekt Karlovarského kraje „Poskytování sociálních
služeb v Karlovarském kraji, které jsou kvalitní a dostupné
z pohledu uživatele“. Projekt je zaměřen na podporu procesu
transformace pobytových zařízení sociálních služeb pro osoby
se zdravotním postižením (zejména osoby s mentálním postižením). Cílem je 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 je vzdělávání managementu, sociálních pracovníků
a pracovníků v přímé péči. Do projektu jsou 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.

Činnost odboru v oblasti prevence kriminality
Usnesením Rady Karlovarského kraje č. 186/02/10 ze dne
25.2.2010 byl schválen Plán práce v rámci prevence kriminality
pro rok 2010. 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.

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. Výstupy projektu
MPSV budou následně investičně podpořeny v rámci Integrovaného operačního programu, prostřednictvím individuálního
projektu Karlovarského kraje. Začátek realizace individuálního
projektu KK se předpokládá v roce 2011.

V rámci Krajského programu prevence kriminality Karlovarského kraje pro rok 2010 Pracovní skupina pro realizaci
prevence kriminality v Karlovarském kraji vybrala a navrhla
k podpoře Ministerstvu vnitra ČR investiční projekty obcí:
Kynšperk nad Ohří – Bikrosová dráha v Areálu zdraví,
Aš – rozšíření MDKS – vidíme víc a Jáchymov – Multifunkční
veřejné sportoviště u základní školy. Uvedené projekty byly
ﬁnančně podpořeny Ministerstvem vnitra ČR.
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Komunitní plánování

V roce 2010 bylo poprvé 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 200.000,- Kč.

Průběžně byly plněny aktivity stanovené Plánem práce
na období 2009 – 2010 ke Střednědobému plánu rozvoje
sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009
– 2013 (Plán práce byl schválen usnesením Rady KK
č. 788/08/09 ze dne 13.8.2009).
V roce 2010 proběhla čtyři 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.

Odborem sociálních věcí byl dále vytvořen Krajský program
prevence kriminality Karlovarského kraje pro rok 2011. Krajský
program byl zpracován v souladu se Strategií prevence kriminality na léta 2008 až 2011 a Zásadami pro poskytování dotací
ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Krajského
programu prevence kriminality a Programu prevence kriminality hl. m. Prahy v roce 2011 (Ministerstvo vnitra 2010). Krajský
program vychází z Koncepce prevence kriminality Karlovarského
kraje na léta 2009 – 2011. Program stanoví podmínky poskytování
ﬁnančních prostředků vyčleněných v kapitole Ministerstva
vnitra a účelově určených na výdaje spojené s realizací projektů zaměřených na snižování majetkové a násilné kriminality,
na eliminaci kriminálně rizikových sociálně patologických jevů,
na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, na zvyšování
rizika pro pachatele, že bude dopaden, a na informování občanů
o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. Krajský
program byl schválen usnesením Rady Karlovarského kraje
č. RK 1307/12/10 ze dne 16.12.2010.

Dále pokračovala setkání pracovních skupin poskytovatelů
sociálních služeb v okresech Karlovy Vary, Cheb a Sokolov.
V každém okrese proběhla dvě setkání pracovní skupiny.
Jednání pracovních skupin byla zajištěna v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje „Rozvoj péče o osoby
s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“.

Podpora činnosti nestátních neziskových organizací,
které poskytují sociální služby
Pro rok 2010 vyhlásil odbor sociálních věcí výzvu pro předkládání žádostí o příspěvek z Fondu na podporu nestátních
neziskových organizací. Poskytovatelé sociálních služeb žádali
do těchto programů:

Odborem sociálních věcí byly v průběhu roku 2010 realizovány
semináře téma prevence kriminality: Shromažďovací právo
a extremismus, Rizikové užívání internetu a simulace sociální
reality v rámci počítačových her, Diskriminace a sociální
vylučování, Krajský program prevence kriminality KK na rok
2011.

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

V září 2010 odbor sociálních věcí ve spolupráci s odborem
školství, mládeže a tělovýchovy KÚKK uspořádal I. Krajskou
konferenci prevence kriminality a rizikového chování, s účastí
téměř 300 osob. Uskutečnily se také pracovní porady manažerů
prevence kriminality KK a jednání Pracovní skupiny pro realizaci prevence kriminality v KK, v celkovém počtu 7 setkání.

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 31 žádostí na 62 sociálních
služeb, celkem bylo rozděleno 4.815.120,- Kč:

Činnost odboru v oblasti protidrogové politiky
V roce 2010 se uskutečnil seminář na téma Legislativní aspekty
drogové problematiky. Dosud působící čtyři pracovní skupiny
v oblasti protidrogové prevence byly sloučeny v jednu, členy
skupiny jsou experti z oboru protidrogové prevence v kraji.
Uskutečnila se čtyři setkání pracovní skupiny, která měla
za úkol mapovat oblast drogové scény v Karlovarském kraji.

program I.
program II.
program III.
program IV.

3.131.700,- Kč
97.700,- Kč
1.085.720,- Kč
500.000,- Kč

V rámci programu Podpora aktivit v oblasti začleňování seniorů
do společnosti bylo v roce 2010 podpořeno celkem 8 projektů
v celkové výši 200.000,- Kč.

Krajská protidrogová komise, poradní a iniciační orgán Rady
KK, iniciovala v roce 2010 mimo jiné hledání nových prostor
pro provoz K-centra Karlovy Vary, které provozuje Občanské
sdružení Světlo Kadaň, a projednávala žádosti o poskytnutí
příspěvků z rozpočtu KK na projekty protidrogové politiky
Občanského sdružení Světlo Kadaň a Kotce o.s.

V roce 2010 přijímal odbor sociálních věcí v rámci dotačního
řízení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR také žádosti
poskytovatelů sociálních služeb o dotaci MPSV na rok 2011.
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 126 sociálních
služeb. Žádosti jednotlivých organizací byly zpracovány
do souhrnné žádosti, která byla odeslána na MPSV. Při zpracování
souhrnné žádosti vycházel KK ze směrného čísla, které bylo
pro náš kraj stanoveno z MPSV ve výši 207.827.391,- Kč.

K ﬁnancování aktivit zaměřených na protidrogovou politiku
Karlovarským krajem viz dále.
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S ohledem na velmi časté změny podmínek registrace, k nimž
u poskytovatelů sociálních služeb dochází (např. splnění
podmínek odborné způsobilosti pracovníků, změny v personálním zajištění sociální služby, rozšíření nebo snížení počtu
poskytovaných registrovaných služeb apod.), jsou pracovnice
odboru v neustálém kontaktu s poskytovateli. Všechny
změny musí být neprodleně vkládány do elektronicky
vedeného tzv. veřejného registru poskytovatelů sociálních
služeb, který je přístupný veřejnosti na webových stránkách
MPSV:

Národnostní menšiny
Již v roce 2005 zřídilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje Výbor
pro národnostní menšiny (dále jen „Výbor“), jehož členy jsou příslušníci sedmi národnostních menšin a šest zástupců politických
stran. Také v roce 2010 vyvíjel Výbor bohatou činnost: uspořádal
již tradiční fotosoutěž, a to již 3. ročník „Ze života národnostních
menšin“, s prezentací výsledků ve vestibulu krajského úřadu.
Nově uspořádal výtvarnou soutěž určenou pro žáky základních
uměleckých škol v kraji. Vítězné obrázky byly opět vystaveny
v prostorách krajského úřadu. Výbor pokračoval i v setkáních
se zástupci dalších výborů a komisí pro národnostní menšiny,
které působí v některých obcích kraje. Podnětné bylo i zasedání
Výboru, kterého se zúčastnili i tehdejší vládní zmocněnec pro
lidská práva, Ing. Litomiský, a pracovník Rady vlády pro národnostní menšiny, dr. Pospíšil.

http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/registr
Dle zákona o sociálních službách registrující orgán kontroluje
plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů
sociálních služeb, kterým vydal rozhodnutí o registraci. V roce
2010 provedl registrující orgán 19 kontrol poskytovatelů sociálních služeb v kraji.

Velmi příznivou odezvu měla další akce Výboru pořádaná
Regionální obcí Slováků ve spolupráci a s ﬁnanční podporou
Karlovarského kraje, a to Den národnostních menšin, který
proběhl dne 25. 9. 2010. Záštitu převzal (stejně jako vloni)
a osobně se i zúčastnil náměstek hejtmana Karlovarského
kraje a garant Výboru, pan Miloslav Čermák. Tato slavnost
národnostních menšin je bohatá nejen na rozmanitá kulturní
vystoupení, ale i na různé národní kuchyně, účastní se jí četní
zástupci mnoha etnik.

Inspekce poskytování sociálních služeb
V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, provádí krajský úřad inspekce
poskytování sociálních služeb. Inspekce provádí inspekční tým,
který je nejméně tříčlenný a je složený z pracovníků odboru
sociálních věcí (k tomuto účelu vyškolených) a specializovaných odborníků zapsaných v seznamu inspektorů na MPSV.
Na Krajském úřadu Karlovarského kraje souběžně pracují tři
inspekční týmy. Inspekce je prováděna vždy v místě poskytování
sociální služby u registrovaných poskytovatelů služeb. Výsledkem
je inspekční zpráva, na kterou se vztahují ustanovení o protokolu
podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění
pozdějších předpisů.

Koordinátor pro romské záležitosti, národnostní menšiny
a integraci cizinců zajišťuje v oblasti národnostních menšin
také přednášky na školách o multikulturní výchově, dále v roce
2010 zajišťoval přípravy a realizaci sokolovského národnostního
dne „Seznamte se“, který byl spojen s výstavou, bohatým
kulturním programem a nabídkou gastronomických specialit
menšin. Akce se zúčastnili mimo jiné i vietnamský a maďarský
velvyslanec.

Inspekce probíhají podle plánu kontrol, který je součástí pololetního plánu kontrol přenesené působnosti krajského úřadu.
Předmětem inspekcí u poskytovatelů sociálních služeb je:

Na konci dubna 2010 zahájilo v Karlových Varech svou činnost
Centrum pro integraci cizinců. Ve spolupráci s tímto Centrem
byla zorganizována na Krajském úřadě Karlovarského kraje
konference o integraci dětí cizinců ve školách.

a) plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v § 88 a § 89 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách
b) kvalita poskytovaných sociálních služeb

II. PŘENESENÁ PŮSOBNOST

Krajský úřad realizuje inspekce poskytování sociálních služeb
systematicky od konce roku 2007. V roce 2010 bylo provedeno
celkem 17 inspekcí poskytovaných sociálních služeb, z toho
16 v terénních a ambulantních typech služeb a 1 inspekce
u poskytovatele pobytové sociální služby. V r. 2010 žádný
z kontrolovaných poskytovatelů sociálních služeb nesplnil
standardy kvality sociálních služeb.

Registrace poskytovatelů sociálních služeb
V souladu se zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 1. ledna
2007, lze poskytovat sociální služby jen na základě oprávnění,
které vzniká rozhodnutím o registraci. O registraci rozhoduje
krajský úřad.

Dle Metodiky MPSV k provádění inspekcí poskytování
sociálních služeb sestavují krajské úřady v zájmu zajištění
účelné organizace inspekční činnosti dlouhodobý plán inspekcí
na období tří let, a to tak, aby v tomto plánu byly zahrnuty
inspekce typu A, B, případně i C (tj. plánované, následné
i neohlášené) a všichni poskytovatelé, kterým vydal krajský
úřad registraci. Koncem roku 2010 byly ukončeny kontroly
všech poskytovatelů sociálních služeb, kteří byli Karlovarským krajem zaregistrováni do konce roku 2009. Od začátku
tohoto kontrolního roku, tj. 2011, bylo zahájeno „druhé kolo“
kontrol poskytovatelů, přičemž v případě poskytovatelů, kteří
mají zaregistrováno více druhů služeb, bude inspekce
zaměřena na ten druh služby, u kterého kontrola dosud
nebyla provedena.

V průběhu v roku 2010 bylo vydáno celkem 63 rozhodnutí
týkajících se buď registrace nového poskytovatele, nebo
změn rozhodnutí o registraci, případně zrušení registrace.
Počet registrovaných poskytovatelů sociálních služeb
v kraji vzrostl z 62 na 63, počet poskytovaných sociálních
služeb v kraji (z hlediska druhů služeb) klesl z počtu
144 v roce 2009 na 131 v roce 2010.
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Náhradní rodinná péče

Vzhledem k narůstajícímu počtu případů, kdy rodiče požadují
u soudu svěření dětí do střídavé výchovy, uspořádal krajský
úřad pro zaměstnance orgánů SPOD obecních úřadů
obcí s rozšířenou působností (kteří dítě v soudním řízení
zastupují – jako zástupci kolizního opatrovníka), seminář
věnovaný tématu střídavá výchova a partnerské rozchody.
Lektorsky byl seminář zajištěn předním odborníkem na tuto
problematiku, PhDr. Mgr. Jeronýmem Klimešem, PhD., ze strany
účastníků byl seminář velmi pozitivně hodnocen.

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, 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.

V rámci kontrolní činnosti byly provedeny dvě kontroly se
zaměřením na výkon přenesené působnosti v oblasti SPOD
u d vo u o b e c n í c h ú ř a d ů o b c í s r o z š í ř e n o u p ů s o b n o s t í a jedna kontrola u nestátní neziskové organizace, která
vykonává SPOD na základě pověření k výkonu SPOD vydaného
Krajským úřadem Karlovarského kraje.
Odbor sociálních věcí krajského úřadu zaznamenává nárůst
stížností ze strany rodičů či rodinných příslušníků, kteří
se domáhají přešetření postupů sociálních pracovnic obecních
úřadů obcí s rozšířenou působností při řešení rodinných sporů
o děti nebo otázek týkajících se výchovy dítěte. V roce 2010
obdržel odbor celkem 8 stížností a podnětů týkajících se
oblasti SPOD. Z toho 2 stížnosti byly postoupeny věcně a místně
příslušnému orgánu k vyřízení, 6 prošetřoval krajský úřad,
jedna byla vyhodnocena jako částečně oprávněná, zbývajících pět jako nedůvodné.

Během roku 2010 bylo zařazeno do evidence dětí vhodných do NRP
51 dětí (z toho bylo 23 vhodných do osvojení, 23 do pěstounské
péče a 5 do osvojení i pěstounské péče). Ve sledovaném roce
se podařilo najít rodinu 29 dětem, z nichž 24 dětí odešlo z dětských domovů do rodin budoucích osvojitelů a 5 dětí do rodiny
budoucích pěstounů.
Během roku 2010 bylo přijato 25 žádostí o zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny,
18 z nich byly žádostí o osvojení, 7 žádostí o pěstounskou péči.
19 žadatelů, ať již párů nebo samožadatelů, bylo během doku 2010
do evidence zařazeno a 10 z nich se dočkalo také zprostředkování
NRP.

Karlovarský kraj byl vybrán jako jedno z pilotních pracovišť
pro ověřování vládou schválené Transformace a sjednocení
systému péče o ohrožené děti (dále jen „Transformace“).
V průběhu roku 2010 zajišťoval odbor sociálních věcí krajského
úřadu činnosti související s plněním některých aktivit Národního akčního plánu Transformace. Jednalo se například o organizační
zajištění informačního semináře k transformaci a sjednocení
systému péče o ohrožené děti, který pořádalo MPSV ve spolupráci s Karlovarským krajem na Krajském úřadu Karlovarského
kraje. Dále se podílel na organizačním zajištění a koordinaci
výzkumného projektu realizovaného Výzkumným ústavem
práce a sociálních věcí v.v.i, s názvem „Zhodnocení a optimalizace řízení systému sociálně-právní ochrany (ohrožených) dětí
a rodin“, a to na území Karlovarského kraje. Výstupy projektu
budou použity pro další aktivity a opatření, které Karlovarský
kraj bude v rámci transformace iniciovat v dalších letech.

V roce 2010 zajišťoval krajský úřad, jako každoročně, pravidelné
konzultace o výkonu pěstounské péče. Dvoudenní setkání
pěstounů a jejich rodin se uskutečnilo v Autokempu Ronak
u Jesenické přehrady. Zúčastnilo se ho celkem 13 pěstounských rodin (22 dospělých osob a 37 dětí). Tentokrát byla
pěstounům zajištěna přednáška Ing. Bc. Pavláska na téma
Problematické chování dětí a možnosti spolupráce s orgány
sociálně–právní ochrany dětí, zejména s kurátory pro mládež
a dále o možnostech prevence trestné činnosti u dětí a mládeže.
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.

Pomoc v hmotné nouzi
Oddělení sociálních dávek odboru sociálních věcí se zabývá
především rozhodovací činností v odvolacím řízení pro všechny
nepojistné sociální dávky poskytované obcemi s pověřeným
obecním úřadem, obcemi s rozšířenou působností a úřady práce
Karlovarského kraje. V oblasti dávek poskytovaných dle zákona
o pomoci v hmotné nouzi toto oddělení, tak jako každý rok,
zajišťovalo kromě výše zmíněného odvolacího řízení i metodické
vedení pracovníků příslušných obecních úřadů zabezpečujících
agendu pomoci v hmotné nouzi. Kromě osvědčených a prověřených způsobů komunikace při této činnosti, tedy e-mailových
kontaktů, osobních jednání na krajském úřadu, telefonických
konzultací při řešení akutních problémů a složitých případů,
byla na oddělení zavedena i nová forma metodických setkání s pracovníky obecních úřadů, a to metodických dní formou
výjezdu přímo za pracovníky na jednotlivých obecních úřadech.

Sociálně-právní ochrana dětí
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 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
V rámci metodické a konzultační činnosti v roce 2010 uspořádal odbor dva konzultační dny na krajském úřadu určené
pro pracovníky zajišťující SPOD na obecních úřadech obcí
s rozšířenou působností. Dále odbor zajišťoval konzultace
přímo na těchto úřadech, rovněž i telefonicky nebo elektronickou poštou.
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Odbor sociálních věcí
Tato forma „mobilních“ metodických setkání byla příznivě
hodnocena nejen pracovníky navštívených obecních úřadů,
kteří ocenili především výhodu domácího prostředí, komornější atmosféru a možnost účasti všech zainteresovaných
úředníků, ale i pracovníky Ministerstva práce a sociálních
věcí, kteří ocenili především snahu o rychlé řešení konkrétních
problémů, které v dané problematice na dotčených obecních
úřadech vznikly.

Dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany
V oblasti dávek poskytovaných 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, je počet odvolacích řízení stabilně
vysoký. Tato situace je způsobena především tím, že výhody
poskytované dle této vyhlášky jsou obvykle přiznávány pouze
na dobu určitou a po uplynutí této doby je nutné podat novou
žádost. Důvodem k podání nové žádosti je ale i jakákoliv změna
zdravotního stavu žadatele, což má za následek vysoký počet
řízení u prvoinstančních orgánů a následně i odvolacích řízení.
Metodická činnost oddělení sociálních dávek se ve zvýšené
míře soustředila v loňském roce především na dodržování ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, při řízení o těchto
dávkách. Tato problematika byla také ústředním tématem metodického dne konaného v druhé polovině roku 2010 v budově
Krajského úřadu Karlovarského kraje, který byl doplněn o praktickou prezentaci zdravotních pomůcek pro osoby nevidomé
nebo se zbytky zraku.

Státní sociální podpora (SSP)
V oblasti dávek poskytovaných dle zák. č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, došlo k významné redukci počtu
i druhu dávek. Podmínky pro vznik nároku na tyto dávky
zůstaly i v roce 2010 ve své zpřísněné podobě tak, jak byly
uzákoněny v roce 2009 v souvislosti s „úspornými balíčky“
přijatými tehdejší vládou. V odvolacím řízení bylo rozhodováno
především o nárocích na dávky poskytovaných v závislosti
na příjmu žadatele. Další významnou skupinu pak tvořila
i odvolání proti rozhodnutí prvoinstančních orgánů o dávkách,
které jsou poskytovány na základě nepříznivého zdravotního
stavu dětí. V neposlední řadě se také objevovala odvolání proti
rozhodnutí o přeplatcích a povinnostech vrátit neoprávněně vyplacenou dávku, a to ke všem dávkám vypláceným dle zákona
o státní sociální podpoře. Metodická činnost byla v loňském
roce v oblasti státní sociální podpory soustředěna především
na problematiku poskytování těchto dávek a dávek obdobných
v rámci všech členských států Evropské unie. V oblasti státní
sociální podpory došlo významnou měrou k zúžení spolupráce
mezi jednotlivými úřady vyplácejícími dávky pro rodiny v rámci
celé Evropské unie a k předávání informací o žadatelích o tyto
dávky tak, aby nedocházelo k jejich duplicitnímu vyplácení. I tato problematika se objevila v odvoláních předaných
k vyřízení oddělení sociálních dávek, odboru sociálních věcí
Karlovarského kraje. Oddělení v letošním roce vyřizovalo
žádosti o prominutí podmínky trvalého pobytu pro účely řízení
v oblastech dávek státní sociální podpory.

Oddělení sociálních dávek zpracovává za Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor sociálních věcí, také vyjádření se k uzavírání
nájemních smluv v bytech zvláštního určení s osobami
se zdravotním postižením pro jednotlivé obecní úřady Karlovarského
kraje.

III. SOUHRNNÉ ÚDAJE O ROZHODOVÁNÍ V ROCE 2010
(správní řízení zahájená do 31.12.2010)

Předmět
rozhodovací
činnosti

Příspěvek na péči
V oblasti příspěvku na péči poskytovaného dle zákona č. 108/
2006 Sb., o sociálních službách došlo novelizací od 1. 8. 2009
ke změnám v oblasti posudkového lékařství. Posudkoví lékaři,
kteří posuzují zdravotní stav žadatelů o tuto dávku, se vrátili
zpět na svá původní pracoviště okresních správ sociálního
zabezpečení. Tato změna se projevila v odvolacím řízení
s mírným zpožděním, a to až v první polovině roku 2010.
Především na Chebsku došlo k výrazným změnám a přehodnocováním zdravotních stavů žadatelů o příspěvek
na péči a tím i nárůstu počtu odvolání z tohoto bývalého
okresu. V druhé polovině roku byla metodická činnost
oddělení v oblasti řízení o příspěvku na péči soustředěna
především na změny, které s sebou přinesla nová podoba sociálního šetření a povinnost odvolacích orgánů
při vypracování odůvodnění zpracovávat se souhlasem
žadatele kompletní posudek o jeho zdravotním stavu.
I v agendě příspěvku na péči byla zvolena v tomto roce
nová forma metodických konzultací, tedy výjezdních
setkání na jednotlivých obecních úřadech obcí s rozšířenou působností Karlovarského kraje, která se i zde velmi
osvědčila, především pro možnost okamžitě a konkrétně
řešit vzniklé problémy a nejasnosti.
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Rozhodování v I.
instanci

Rozhodování ve II.
instanci (odvolací
a přezkumné řízení,
obnova řízení)

Registrace
poskytovatelů
sociálních
služeb (změny
v registracích)

65

0

Zařazení do
evidence žadatelů
o NRP, sociálněprávní ochrana dětí

25

0

Vyhledání
náhradních rodičů
dítěti *

27

4**

Pověření k výkonu
sociálně-práv.
ochrany dětí

1

0

Příspěvek na péči

xxx

216

Odbor sociálních věcí

Předmět
rozhodovací
činnosti

Rozhodování v I.
instanci

Dávky sociální péče
pro staré a těžce
zdravotně postižené
občany

xxx

254

Dávky v systému
pomoci v hmotné
nouzi

xxx

92

4

40

Státní sociální
podpora

V. METODICKÁ POMOC A VZDĚLÁVÁNÍ ZAJIŠŤOVANÉ
ODBOREM

Rozhodování ve II.
instanci (odvolací
a přezkumné řízení,
obnova řízení)

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 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:

* Jedná se o počet dětí, kterým byla zprostředkována náhradní
rodinná péče (v těchto případech se nevydává správní rozhodnutí).

Počet dnů/účast

** 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.

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 úsek

Počet kontrol

2/50

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

1/30

Seminář „Střídavá
výchova, partnerské
rozchody“ pro stejnou
cílovou skupinu - lektor
PhDr. Mgr. Jeroným
Klimeš, PhD.

3/39

Pro pracovníky POÚ
a OÚORP v KK,
dávky sociální
péče pro zdravotně
postižené občany.
Pro pracovníky úřadů
práce v KK - státní
sociální podpora problematika typů
pobytů dle zákona
č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců.

Kontrolovaný
subjekt

Sociálně-právní
ochrana dětí na
MěÚ

2

Magistrát města
Karlovy Vary,
Městský úřad Cheb

Pověřené osoby

1

Útočiště, o.p.s.

Dávky sociální péče
pro těžce zdravotně
postižené občany

2

MÚ Kraslice
MM Karlovy Vary

3

MÚ Chodov
MÚ Horní Slavkov
MÚ Ostrov

Státní sociální
podpora

2

ÚP Cheb
(Mariánské Lázně)
ÚP Karlovy Vary

Příspěvek na péči

2

MÚ Kraslice
MM Karlovy Vary

Dávky pomoci
v hmotné nouzi

Oddělení
sociálních věcí

Zaměření na cílovou
skupinu
a úseky činnosti

Oddělení
sociálních dávek
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Přehled činností odborů
Odbor zdravotnictví

Zdravotnická zařízení, jejichž zřizovatelem/zakladatelem
je Karlovarský kraj jsou:

Krajský dětský domov do 3 let klade dlouhodobě důraz na co nejkratší pobyt dětí v ústavním zařízení. Během roku 2010 bylo
do zařízení přijato celkem 92 dětí a propuštěno 101 dětí, z toho
50 do náhradní rodinné péče (42 do adopce, 8 do pěstounské
péče), 39 zpět do původní rodiny, 3 děti byly přeloženy do jiného
dětského domova (za staršími sourozenci) a 9 dětí bylo přeloženo
do Domova pro osoby se zdravotním postižením.

• 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

Organizace i v roce 2010 realizovala projekt „utajené porody“,
v němž poskytuje veškeré zázemí, péči a soukromÍ těhotným
ženám v době před porodem, které se rozhodnou své dítě
svěřit do náhradní rodinné péče. Úspěšně pokračoval i projekt
„otevřená náruč“, který byl začleněn pod dobrovolnické centrum
Vlaštovka a který umožňuje cca 50-ti prověřeným a proškoleným osobám se zapojit do péče o děti v tomto zdravotnickém
zařízení.

kraje, p.o.

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Jednou z priorit Karlovarského kraje, jako zakladatele Karlovarské
krajské nemocnice a.s. je poskytovat občanům Karlovarského
kraje a jeho návštěvníkům kvalitní a dostupnou zdravotní péči,
při využívání moderních přístrojů a vybavení. Rok 2010
byl rokem přípravy i zahájení významných investičních akcí.
Prioritně je třeba zmínit zahájení výstavby Pavilonu akutní
medicíny a centrálního vstupu v Nemocnici Karlových Varech,
kdy za investici Karlovarského kraje, přesahující 500 mil. Kč
vznikne nový 5-ti podlažní pavilon, který zkvalitní poskytování
zdravotní péče v intenzivní úrovni a specializovanou péči
v Karlovarské krajské nemocnici a.s. Rozsáhlou rekonstrukcí
projde i Nemocnice Cheb, kdy v roce 2010 byl vysoutěžen
zhotovitel rekonstrukce pravé části pavilonu B v nemocnici
Cheb. Pro tuto akci, která bude zahájena v roce 2011, vyčlenil
Karlovarský kraj ze svého rozpočtu 130 mil. Kč.

Činnost Krajského dětského domova pro děti do 3 let byla v roce
2010 m.j. kontrolována i kanceláří ombudsmana. Kontrola byla
zaměřena na dodržování práv mentálně postižených klientů
v zařízení. Nebyly nalezeny žádné závažné nedostatky.

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 2010,
a to 553 osob, počet ukončených hospitalizací: 549, průměrnou
ošetřovací dobu v roce 2010 , která činila 57 dní (v roce 2009
– 55 dní) a obložnost 96,67 % (v roce 2009: 94,67%).

Rok 2010 byl úspěšný i co se týče získání ﬁnanční podpory
z fondů Evropské Unie na obnovu přístrojového vybavení
Karlovarské krajské nemocnice a.s. Byla schválena žádost
o přidělení ﬁnančních prostředků ve výši 150 mil. Kč, ze kterých
budou v roce 2011 nakoupeny magnetická rezonance
pro Nemocnici Karlovy Vary a přístrojové vybavení a lůžkové
komplety pro všechny 3 nemocnice KV,SO a CH. Další
úspěšnou resp. schválenou žádostí o finanční podporu
podanou v roce 2010 je žádost o ﬁnanční podporu na obnovu
přístrojového vybavení kardiointervenčního centra Nemocnice
Karlovy Vary. Na tuto akci, která bude realizována také v roce
2011, získá nemocnice částku 60 mil. Kč. Karlovarský kraj
se na výše zmíněných akcích ﬁnančně podílí částkou 15%
hodnoty projektů.

Léčebna dlouhodobě nemocných se v roce 2010 nově rozhodla
rozšířit svou činnost o službu tzv. hospice, který se stará
o osoby s nevyléčitelným onemocněním v posledních fázích
jejich života. Proto pro tyto účely bylo v roce 2010 vybudováno
nové hospicové – paliativní oddělení pro 12 pacientů. Léčebna
dále zvyšila počet nadstandardních pokojů pro své klienty,
kdy postupně ruší vícelůžkové pokoje, tak aby bylo dosaženo
kvalitního pobytového komfortu a soukromí klientů.
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.

Krajský dětský domov pro děti do 3 let, p.o.

Územní zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, p.o.

Krajský dětský domov pro děti do 3 let má svou pobočku
jak v Karlových Varech, tak v Aši. V roce 2010 disponoval
180 lůžky, z nichž bylo 150 vyčleněno pro péči o děti od narození
do 3 let věku (bez ohledu na zdravotní stav) a 30 pro těžce
zdravotně a mentálně handicapované děti od 3 do 26 let. Rok
2010 připravil půdu pro zásadní změnu fungování této příspěvkové organizace, kdy rozhodnutím zastupitelstva kraje bylo
rozhodnuto, že s účinností od 1.1.2011 bude vyjmuta sociální
služba, tzn. domov pro osoby se zdravotním postižením, který
byl součástí organizace a do jehož péče spadaly osoby těžce
zdravotně a mentálně handicapované ve věku do 26 let. Tyto
klienty, včetně zaměstnanců, převezme jiné zařízení Karlovarského kraje, a to Domov pro osoby se zdravotním postižením
Pata v Hazlově.

Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského
kraje provozovala v roce 2010 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,
K r a s l i c í c h 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.
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Přehled činností odborů
Odbor legislativní a právní

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.

Odbor legislativní a právní po svém vytvoření v polovině 2009
prošel drobnou organizační změnou, když vzhledem k vzájemné
úzké obsahové provázanosti práce došlo ke sloučení oddělení
legislativního a správně-metodického do jednoho oddělení
legislativního, a tak v současné době je odbor tvořen dvěma
odděleními: legislativním a právním.

Mezi nejvýznamnější investiční akce, jejichž příprava započala
v roce 2010 patří rozhodnutí Karlovarského kraje o výstavbě
nového sídla územní zdravotnické záchranné služby
v K.Varech, které bude ﬁnancovat kraj částkou cca 70 mil.
V roce 2010 byla dokončena projektová dokumentace
pro územní řízení a územní rozhodnutí a bylo vypsáno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace pro stavební
povolení a realizaci stavby. Dalším významným projektem, týkajícím se zdravotnické záchranné služby byl, v roce 2010, zahájený 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.

Obsahem činnosti legislativního a právního odboru je široká oblast
veřejného a soukromého práva, především tvorba a kontrola
vnitřních předpisů Karlovarského kraje a krajského úřadu, vydávání nařízení kraje a Věstníku právních předpisů Karlovarského
kraje, evidence a úschova smluv uzavíraných Karlovarským
krajem, zabezpečování připomínkového řízení k legislativním
návrhům vlády a dalších ústředních orgánů České republiky,
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/. Legislativní a právní odbor je pověřen vedením
daňových řízení, kdy krajský úřad vystupuje v roli správce daně,
a působí jako odvolací orgán na úseku místních poplatků, obnovy pokojného stavu, vyvlastňovacích řízení, rozhodnutí ve věci
poskytování informací, v některých oblastech jako metodický
orgán pro obce, vydává právní stanoviska a vyjádření a posuzuje
návrhy smluv uzavíraných Karlovarským krajem a jeho příspěvkových organizací, vymáhá pohledávky kraje apod.

Projekt bude spoluﬁnancován Integrovaným operačním programem, vyhlášeným ministerstvem vnitra ČR a jeho rozpočet
je 35 mil. Kč.
I v roce 2010 Územní zdravotnická záchranná služba organizovala v K.Varech prestižní celostátní vědeckou konferenci
pod názvem Karlovarské dny přednemocniční neodkladné
péče, které se účastnili odborníci v oblasti přednemocniční
neodkladné péče a medicíny katastrof z ČR a SR.

V roce 2010 bylo na odboru zaevidováno a uloženo přes
2200 smluv a zřizovacích listin, zkontrolováno 19 veřejnoprávních smluv a udělen souhlas s jejich uzavřením,
zkontrolováno 25 nařízení obcí a provedena jejich evidence, provedeno 250 požadavků souvisejících se soudními řízeními
a 235 připomínkových řízení k legislativním návrhům vlády,
vydáno 42 vnitřních předpisů a dodatků kraje a 41 rozhodnutí v daňovém a právním řízení v rámci prvostupňového
nebo odvolacího řízení, zkontrolováno, popř. vytvořeno přes
400 návrhů smluv nejrůznějších typů pro odbory krajského
úřadu a příspěvkové organizace kraje.

Podpora kraje na projekty a programy v oblasti zdravotnictví
Karlovarský kraj i v roce 2010 částkou cca 995 tis. Kč podpořil
žadatele o ﬁnanční podporu na projekty v oblasti zdravotnictví.
Jednalo se o podporu následujících projektů a akcí: celorepublikový kongres Gerontologické dny, celorepublikový kongres
zdravotnických záchranných služeb „Dny přednemocniční
péče“, provoz Centra substituční terapie, které jako jediné v kraji
se snaží o resocializaci drogově závislých , Centrum zdravotních
a sociálních služeb Cheb s projektem „Koukají na nás správně,
v jehož rámci byl vyšetřen zrak více jak 5 000 předkolákům
v mateřských školách v kraji, dále Český červený kříž, Horská
služba i klub Stomiků a Svaz diabetiků.

V rámci cenové kontroly a evidence cen bylo provedeno 70 kontrol
v provozovnách služeb a prodejnách. Zjištěné nedostatky byly
drobného charakteru, byly odstraněny na místě, a tak nebylo
zahájeno žádné řízení pro porušení zákona, jehož výsledkem
by bylo udělení pokuty.

Od 1. ledna 2011 vstoupil v účinnost nový zákon č. 280/
2009 Sb., daňový řád, který od tohoto data nahradil
zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném
znění. V pozici správce daně jsou také obecní úřady, a tak
pracovníci odboru připravili pro zástupce obcí dvě metodická
školení k výkladu ustanovení a aplikace nového zákona.
Průběžně, po celý rok je obcím poskytována metodická
pomoc na úseku místních poplatků, zejména výherních
hracích přístrojů, a na webových stránkách kraje jsou
zveřejňována stanoviska a vzory rozhodnutí.

Regulační poplatky
V roce 2010 bylo ukončeno proplácení regulačních poplatků
Karlovarským krajem. Za celou dobu se pro tyto účely vyplatila
částka cca 27 mil. Kč.

Ve srovnání s rokem 2009, kdy legislativní a právní odbor
vznikl, došlo v průběhu roku 2010 nesporně k rozšíření
kontroly a prohloubení kvality realizovaných právních
úkonů a aktů kraje a úřadu a současně ke zvýšení rychlosti
při vyřizování požadavků jednotlivých odborů krajského úřadu
i příspěvkových organizací kraje.

LSPP
Karlovarský kraj i v roce 2010 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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Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Oddělení kultury

Publikační činnost

Činnost v oblasti přenesené působnosti

Oddělení realizovalo vydání čtvrtletní tištěné brožury
„Kulturní kalendář Karlovarského kraje“, který mapuje kulturní
dění celého regionu. Informace o pořádaných akcích
zde uveřejňují obce, příspěvkové organizace a ostatní
právnické a fyzické osoby v Karlovarském kraji.

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

Kalendář je vydáván nákladem 2 500 ks v češtině, 500 ks
německy, 500 ks anglicky a od 2. pol. 2010 také 500 ks
v ruštině.
Kalendář je kromě tištěné podoby podrobněji zveřejňován
a každodenně aktualizován na webových stránkách Karlovarského kraje.

Činnost v oblasti samostatné působnosti

Program „Mládež a kultura“
Příspěvkové organizace

Oddělení kultury organizovalo dopolední kulturně vzdělávací
programy pro střední školy, kromě divadelních, koncertních,
tanečních, a ﬁlmových představení, i přednášky, soutěže
a besedy. Pravidelně se konaly i další speciální programy
muzeí, galerií, knihoven a hvězdárny. Na tento program bylo
z rozpočtu KK vyčleněno 649 000,- Kč.
Ačkoliv se programová nabídka stále rozšiřuje, pravidelně
navštěvují pořady jenom některé školy, a některé bohužel
na nabídku nereagují vůbec.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje dne 10. 12. 2009 usnesením
č. ZK 338/12/09 schválilo na základě všech předcházejících
usnesení o rozdělení Krajského muzea Karlovarského změnu
názvu a úpravu textu zřizovací listiny na Muzeum Cheb, příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje a nové zřizovací listiny
pro nové příspěvkové organizace Karlovarského kraje Muzeum
Sokolov a Muzeum Karlovy Vary.

Program „Děti a kultura“
Pod odbor KPPLaCR, oddělení kultury, spadalo tedy sedm
příspěvkových organizací:

Poprvé se začaly konat i představení pro děti. Ve spolupráci
s městy Kraslice a Sokolov se uskutečnilo 22 představení
s rozpočtem 200 000,- Kč s tím, že polovinu hradil Karlovarský
kraj a polovinu města.

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

Seminář kronikářů
Koncem listopadu se v zámku Sokolov uskutečnil 7. ročník
krajského semináře kronikářů obcí a měst Karlovarského
kraje. Semináře se zúčastnilo přes 50 kronikářů. V rámci
semináře byly předány ﬁnanční ceny třem nejúspěšnějším
kronikářům, kteří soutěžili o nejlépe vedenou kroniku obce.
Vítězkou se stala Martina Bečková, kronikářka Rotavy.

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

Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16, 350 46 Cheb,
ředitel PhDr. Jiří Vykoukal

Dny Evropského dědictví
Ve spolupráci s odd. památkové péče jsme uspořádali tradiční
Dny evropského dědictví, tentokrát v Františkánském klášteře
Cheb. Součástí programu byl koncert skupiny 5P Luboše
Pospíšila a prohlídka běžně nepřístupných prostor kláštera.
Celý výtěžek ze vstupného byl v rámci veřejné sbírky věnován
na obnovu této památky.

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

Příspěvky na projekty z oblasti kultury
V roce 2010 bylo podáno celkem 136 žádostí a byla na ně vyčleněna částka v rozpočtu 8,251 mil.Kč. Tato částka byla poté
navýšena na 8,791 mil.Kč - z toho na podporu projektů kulturních
akcí nadregionálního charakteru 5,655 mil.Kč, na podporu
ostatních projektů částka 1,486 mil.Kč a částka 1,640 mil.Kč
na zkvalitnění kulturní nabídky pro veřejnost, konkrétně
na podporu činnosti profesionálních souborů divadel a symfonických orchestrů v Karlovarském kraji (ZSO, KSO, ZD Cheb,
Karlovarské hudební divadlo, Klub Paderewski).

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
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Projekty EU

V roce 2010 pracovalo ve všech sedmi příspěvkových organizací kultury celkem 184 zaměstnanců a akce, které organizace
pořádaly, navštívilo 147 013 osob. Příspěvkové organizace
hospodařily s kladným výsledkem 862 452,- Kč. Z rozpočtu
Karlovarského kraje činily skutečné náklady na činnost těchto
příspěvkových organizací k 31. 12. 2009 celkem 91 725 247,- 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.

Příspěvkové organizace získávají ﬁnance z evropských fondů
nebo se na projektech úspěšně podílejí. V roce 2010 bylo v realizaci nebo se intenzivně připravovalo několik projektů, např.
Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova vila
(galerie umění Karlovy Vary)
Stavební úpravy školy na centrální depozitář Krajského muzea
Karlovarského kraje, p.o. v Chebu
(muzeum Cheb)

Hlavní činnost příspěvkových organizací

Česko - bavorský geopark
(muzeum Sokolov)

Hlavní náplní příspěvkových organizací kultury je akviziční
činnost, příprava výstavní činnosti, naplňování koncepce péče
o tradiční lidovou kulturu, konzervační práce pro sbírky, archeologická činnost (výzkum, záchranné akce, dohled, terénní
průzkum), činnost přírodovědných pracovišť, knižní a publikační
činnost, příprava přednášek, exkurzí, vlastivědných vycházek,
muzejní pedagogiky, mimoškolních aktivit pro děti, seniory a veřejnost, přednášky ve školách a další kulturní, společenské
a prezentační akce.

Česko - bavorský geopark - přírodní dědictví jako šance
pro region (muzeum Sokolov)
Art centrum Galerie 4

Investiční akce v roce 2010

•

Krajská knihovna v Karlových Varech - nákup tří nových
serverů pro zabezpečení informačního systému. Celkem bylo
vynaloženo 1 406 544,00 Kč.

• Muzeum Sokolov - V roce 2010 nebyly prováděny žádné
velké investiční akce, byly pouze prováděny nezbytné opravy
nemovitého majetku v celkové hodnotě cca 400 000,- Kč.
• Muzeum Karlovy Vary - bylo dokončeno vybavení depozitárních prostor v objektech Belveder a Jelen ve výši 324 000,- Kč.
Dále byl pořízen regálový systém do depozitáře plastik ve výši
296 724,- Kč a na vybavení prostor archeologického pracoviště
ve výši 51 217,- Kč.
•

Galerie výtvarného umění Cheb - havarijní oprava římsy
na dvorní fasádě objektu Galerie výtvarného umění v Chebu.
Na opravu římsy byl navýšen příspěvek na neinvestiční činnost
galerie ve výši 131 134,- Kč.

Podrobné informace o velmi obsáhlé výstavní, publikační
a další odborné činnosti příspěvkových organizací kultury jsou
veřejně přístupné ve výročních zprávách na webu jednotlivých
organizací.
Becherova vila
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Oddělení památkové péče

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. Byly opětovně vyrobeny
a osazeny dopravní značky typu IS 23 upozorňující na kulturní
a turistické cíle zámek Chyše, Klášter premonstrátů Teplá,
protože původní byly zničeny. Nově byly vyrobeny a osazeny
dopravní značky typu IS 24b upozorňující na Muzeum Jáchymov
a Štolu č. 1 v Jáchymově. Dále byly vyrobeny a osazeny
dopravní zn a č k y typu IS 24a upozorňující na muzeum
a rozhlednu v Krásně.

Činnost v oblasti přenesené působnosti
Byla vedena správní řízení ve věci vydání 20 závazných
stanovisek dle ust. § 14 odst.1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, k obnově národních kulturních památek (hrad
a zámek Bečov nad Teplou, Rudá věž smrti, k. ú. Dolní Žďár,
středověký důl Jeroným, Klášter premonstrátů Teplá).
Byla vedena 2 správní řízení ve věci vydání rozhodnutí
v souladu s ust. § 19 odst. 2 zákona o státní památkové
péči o přenechání kulturní památky a národní kulturní památky
k dočasnému užívání.

Dny evropského dědictví (EHD)

Bylo vedeno 1 řízení ve věci vydání rozhodnutí v souladu
s ust. § 18 zákona o státní památkové péči – souhlas
s přemístěním kulturní památky.

Ve spolupráci s oddělením kultury se oddělení památkové
péče podílelo na pořádání Dnů evropského kulturního dědictví
(EHD) v Karlovarském kraji. V rámci této akce pořádané Karlovarským krajem se dne 15. září v kostele Zvěstování Panny Marie
v Chebu uskutečnil koncert skupiny 5P Luboše Pospíšila.
Pro veřejnost byly zdarma zpřístupněny prostory kostela
Zvěstování Panny Marie a kostela sv. Kláry v Chebu. Celá akce
byla spojená s uspořádáním veřejné sbírky na obnovu kostela
Zvěstování Panny Marie v Chebu. Výtěžek veřejné sbírky
ve výši 6 691,40 Kč byl použit na restaurátorský průzkum
a záměr záchrany středověké fresky bočního oltáře kostela
Zvěstování Panny Marie .

Byla vedena 3 správní řízení ve věci uložení pokuty za porušení
povinnosti uvedené v ust. § 35 odst. 2 zákona o státní památkové péči.
Bylo vydáno 17 vyjádření k prohlášení věci za kulturní památku
a 1 vyjádření ke zrušení prohlášení věci za kulturní památku.
Bylo vydáno 6 stanovisek k územně-plánovacím dokumentacím
měst a obcí.

Propagační a osvětová činnost – vydávání publikací

Činnost v oblasti samostatné působnosti

V roce 2010 oddělení památkové péče připravilo vydání publikace Císařské lázně, Luisiny lázně a Slatinné lázně ve Františkových Lázních, jejímž autorem je Mgr. Lubomír Zeman. Tato
publikace byla vydána v rámci pokračujících příprav projektu
nominace tzv. Západočeského lázeňského trojúhelníku
(částí historických center měst Karlovy Vary, Mariánské Lázně
a Františkovy Lázně) k zápisu na Seznam světového dědictví
UNESCO.
V rámci přípravy projektu nominace „Hornické a kulturní krajiny
Krušnohoří/Montanregion Erzgebirge“ na zápis na Seznam
světového dědictví UNESCO, na kterém se Karlovarský kraj
podílí, byla vydána publikace Průvodce po významných
hornických památkách západního Krušnohoří, jejímž
autorem je Mgr. Lubomír Zeman, a propagační materiál
Montánní památky západního Krušnohoří.

Příspěvky z rozpočtu kraje na obnovu kulturních památek
a památkově hodnotných objektů
V rozpočtu kraje bylo na tento účel pro rok 2010 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 137 žádostí (4 neúplné žádosti byly
vyřazeny) s celkovou požadovanou částkou 36 mil. Kč.
Bylo poskytnuto 64 příspěvků. Zastupitelstvo Karlovarského kraje neschválilo 1 příspěvek, finanční prostředky
byly přerozděleny 3 jiným žadatelům. 1 žadatel příspěvek
nevyužil a vrátil je Karlovarskému kraji. Tyto finanční
prostředky byly přerozděleny 2 žadatelům. Seznam projektů,
na které byl poskytnut příspěvek, je uveřejněn na internetových
stránkách kraje.

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
2010 bylo poskytnuto 8, 895 mil. Kč 29 příjemcům. O změnu
čerpání požádal během roku 1 žadatel.
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„Hornická a kulturní krajina
Krušnohoří/Montanregion Erzgebirge“ -

Oddělení lázeňství a cestovního ruchu

Záměr nominace na zápis
na Seznam světového dědictví UNESCO

Veletrhy cestovního ruchu

V roce 2010 pokračovala snaha o nominaci na zápis „Hornické
a kulturní krajiny Krušnohoří/Montanregion Erzgebirge“
na Seznam světového dědictví UNESCO.

Oddělením cestovního ruchu byla v roce 2010 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 K.Vary. Tato spolupráce se velice
osvědčila a umožnila Karlovarskému kraji ušetřit více než
350 000,- Kč.

Podporu záměru prosadit nominaci projektu schválilo na svém
zasedání Zastupitelstvo kraje v roce 2009. Partnery projektu
jsou Ústecký kraj (Lead partner), který je od počátku spolu
s německým partnerem nositelem projektu, dále oblastní
muzeum v Mostě, TU Bergakademie Freiberg a Montanregion
Forderverein Freiberg, e.V.

Veletržní stánek Karlovarského kraje se představil samostatně
na dalších pěti veletrzích – v Brně, Bratislavě, Praze, Mnichově
a Brémách, což bylo o 1 více, než v r. 2009.

Spolupráce v rámci celé iniciativy nominace Montanregionu
do UNESCO je realizována na podkladě partnerské smlouvy
mezi kraji.

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 2010 se tedy pracovalo jak na akcích roku 2010, tak ve druhé polovině roku částečně
i na akcích pro období r. 2011. V období cca 2 měsíce před akcí
dochází k objednání vystavovatelských průkazů, připravují
a odesílají se podklady pro zápisy do katalogů vystavovatelů.
V průběhu roku 2010 jsme na podporu účasti a zvýšení zájmu
o region napsali několik doprovodných článků o našem regionu,
otištěných v odborných časopisech. Následně byla zajišťována
doprava a ubytování pro pracovníka oddělení CR i pro zastupitele Karlovarského kraje, participujících na daných akcích.
Nedílnou součástí přípravných prací je vždy zajištění spedice
propagačních materiálů (příprava, balení, odvoz ...) a při účasti
na veletrzích s vlastní expozicí KK také zajišťování cateringu
pro spoluvystavovatele.

V rámci Karlovarského kraje byla vytvořena pracovní skupina,
jejímiž členy jsou zástupci kraje, Národního památkového
ústavu, zástupci Muzea Karlovy Vary a Sokolov, zástupci
měst a přizvaní odborníci na problematiku důlních děl. V roce
2010 proběhlo na KÚKK 6 jednání pracovní skupiny. Na jednáních
bylo vytipováno cca 20 lokalit a objektů, pro které je zpracováno
základní vyhodnocení dle metodiky saské strany. Bylo dohodnuto, že je nutné, aby vybrané lokality měly statut památkové
ochrany jako tzv. krajinné památkové zóny. Vytipováno bylo
6 oblastí, pro které by měl být ve spolupráci s NPÚ a odborníky
podán návrh k prohlášení krajinných památkových zón. Vymezena
byla již hranice KPZ Božídarsko. Postupně budou zpracovávány
návrhy k prohlášení jednotlivých objektů v KPZ za kulturní památky
a NKP.
V roce 2010 založena obecně prospěšná společnost „Montanregion Krušné hory – Erzgebirge“, která sdružuje města Jáchymov, Horní Blatná, Boží Dar a Abertamy.
V květnu roku 2010 za odborné spolupráce s Ústeckým a Karlovarským krajem a společnosti „Montanregion Krušné hory
– Erzgebirge, o.p.s., uspořádal Výbor pro územní rozvoj,
veřejnou správu a životní prostředí senátu České republiky
mezinárodní seminář na téma „Rozvoj území a životní prostředí
Montanregionu Krušné hory – slavná minulost, uranové břímě
a nejistá budoucnost“.

Poté následovala samotná realizace veletržní, nebo prezentační akce, podávání informací o Karlovarském kraji v češtině,
němčině, angličtině, francouzštině nebo ruštině a následně celý
cyklus prezentace Karlovarského kraje na veletrzích uzavírala
kontrola podkladů a vyúčtování objednaných a využitých služeb.
Zrealizovaný objem akcí a jejich skladba měly velice dobrý ohlas
u subjektů, obvyklých spoluvystavovatelů, kteří měli možnost využít také bezplatný prospektový servis.

Projekt byl prezentován na „Dnech Saska“ ve formě 12 informačních panelů, které byly pro účel tohoto projektu vyrobeny.
Aktualizace internetových
stránek
V roce 2010 proběhla
přípravná fáze aktualizace internetových stránek
o významných památkách
v Ka r l ova r s ké m k r a j i
na
portále
„cestovní
ruch“ a rozšíření o další
informace
(například
byl přidán odkaz na Obrazové prezentace).
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• Kompletní příprava a zpracování podkladů pro vydávání propagačních materiálů, aktualizací map apod.

• Příprava podkladů pro audiovizuální prezentace kraje na informačních stanovištích v K.Varech

• Vydání aktualizovaných dotisků prospektů, podklady pro tisk
nových jazykových verzí osvědčených materiálů

• Zajišťování výběrových řízení a kontrola realizace
• Tlumočení při jednáních k projektům např. Montanregion
• Zpracování manuálu pro průvodce „Poznejte regiony ČR 2010“
• Organizace a pořádání fotograﬁcké soutěže fotobanky karlovarského kraje www.kvpoint.cz

• správa portálu www.kvagro.cz
• příprava materiálů do Rady a Zastupitelstva KK
• korespondence s veřejností (pomoc při zpracovávání bakalář
ských a diplomových prací s tématem cestovní ruch, komunikace s domácími i zahraničními podnikatelskými subjekty,
reakce na požadavky občanů)
• péče o sklady, vedení agendy zásob, provádění inventarizace
• zajišťování vhodných propagačních předmětů pro potřeby
propagace Karlovarského kraje pro oddělení CR i jiných odborů KÚ KK (zejména pro Odbor školství, ORR, OSV, sekretariáty náměstků hejtmana a zastupitelů KK)
• 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, možnostech účasti na projektech
a pod.
• odborný dohled nad praktikanty ze studijních oborů zaměřených na cestovní ruch
Ukázka stánku Karlovarského kraje na veletrhu Reiselust
Bremen 2010

Jednou z nejdůležitějších činností je administrace projektů,
které úspěšně podal odbor KPPLaCR v předchozích letech

Další činnosti oddělení cestovního ruchu a lázeňství
v roce 2010

Administrace projektů EU - v roce 2010 byly realizovány,
administrovány či ukončovány následující projekty:

• Zajišťování veškerého doprovodného odborného servisu (uby-

Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010
Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje
Vizuální prezentace Karlovarského kraje

tování, 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 KK při

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.

zabezpeční průvodcování, tlumočení, překladů, zajišťování služeb a programu
např. při příležitosti návštěv oﬁciálních hostů Krajského úřadu
Karlovarského kraje – především v lázeňských městech
našeho regionu

• Asistence při akcích pořádaných a zaštiťovaných krajem
• Spolupráce s infocentry KK
• Zajišťování komisního prodeje
• Příprava a realizace účasti Karlovarského kraje na EXPO 2010
• Agenda příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu

Oddělení cestovního ruchu dále úspěšně spolupracovalo
na projektech

aktivit v cestovním ruchu (příjem žádostí, vyhodnocení, příprava podkladů pro kult. komisi, RKK a ZKK příprava smluv,
kontrola vyúčtování) – celkem bylo v r. 2010 přijato 84 žádostí
a z nich bylo 39 vyřízeno kladně a rozděleno mezi jednotlivé
žadatele bylo 1 500 000,- Kč

Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila
Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského
muzea Kk p.o. v Chebu
Česko-bavorský geopark

• Tvorba inzercí a prezentačních

článků určených k propagaci
KK do různých periodik (COT, Czech Travelogue, Kam po česku,
Travel Eye, Vítaný host, Relax 2010, TIM magazín, Všudybyl,
Proﬁ Travel, Mladá fronta a další)

Tyto projekty byly rovněž podpořeny ROP NUTS 2 Severozápad.
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Odbor kontroly

Na základě žádostí územních samosprávných celků (dále
jen „ÚSC“) a dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“)
o přezkoumání hospodaření roku 2010 vykonalo přezkoumání
hospodaření celkem 9 zaměstnanců oddělení u 123 měst,
obcí a 10 dobrovolných svazků obcí. Dále byla tímto oddělením
zajišťována metodická pomoc při 21 veřejnosprávních kontrolách u příspěvkových organizací, jejímž zřizovatelem je město
nebo obec v Karlovarském kraji formou osoby přizvané.

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.

Ke dni 31.3.2011 bylo zpracováno celkem 72 závěrečných zpráv
o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO. V rámci toho bylo
vypracováno 106 dílčích zpráv a 32 jednorázových přezkoumání
a 67 podkladů přípravných prací k závěrečným zprávám
pro rok 2010. Celkem k tomuto datu bylo provedeno 205 kontrol.

V roce 2010 bylo:

• zahájeno oddělením veřejnosprávní kontroly a její metodiky
24 veřejnosprávních kontrol na místě, z toho byly:

Souhrnné výsledky přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO
za rok 2010 k 31.3.2011:

- 6 veřejnosprávní kontroly na místě zaměřené na splnění
přijatých opatření z veřejnosprávních kontrol provedených
v minulosti
- 6 mimořádné veřejnosprávní kontroly hospodaření na místě
- 12 plánovaných veřejnosprávních kontrol hospodaření
na místě

• ukončeno 21 veřejnosprávních kontrol na místě
• ve 2 případech podáno trestní oznámení na neznámého
pachatele

ÚSC hodnocené
dle § 10 písmenem a)

61

46%

ÚSC hodnocené
dle § 10 písmenem b)

7

5%

ÚSC hodnocené
dle § 10 písmenem c)

4

3%

Zbývá k provedení

61

46%

Celkem má být
přezkoumáno

133

100%

• v 5 případech porušení rozpočtové kázně v celkové výši
6.209.878,-- Kč.

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
veřejných příjmů
u kontrolovaných osob

24.241.000,-- Kč

vybraný vzorek operací
veřejných výdajů
u kontrolovaných osob

63.728.000,-- Kč

(tj. 3 % celkových veřejných příjmů)

(tj. 8 % celkových veřejných výdajů)

Oddělení přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků
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,
provedli pracovníci oddělení přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků kontrolu u 133 územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
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Objem a vyhodnocení došlých podání
v roce 2010

Hodnocení výsledků přezkoumání hospodaření
dle kategorie písmen c) 1 až c) 6 k 31.3.2011

ÚSC a DSO hodnocené dle § 10 písmenem c) 1
–
porušení rozpočtové kázně

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

ÚSC a DSO hodnocené dle § 10 písmenem c) 3
–
pozměňování záznamů a dokladů v rozporu
s právním předpisem

Vyhodnocení
0

3

0

Podání *

0%
oprávněné

12

částečně oprávněné

14

neoprávněně

97

postoupené
/nebylo v kompetenci krajského úřadu/

67

Celkem

190

43%

0%

* stížnosti, petice, podněty, anonymy, žádosti, návrhy, připomínky,
stížnosti na správní řízení

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

3

43%

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

1

14%

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

0

0%

Celkem

7

100%

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 2010 celkem
190 podání občanů,která zahrnovala stížnosti, petice, podněty,
anonymy, žádosti, návrhy, připomínky, stížnosti na správní řízení.
Převážná část stížností byla vyřízena do 30 dnů od přijetí,
přičemž maximální lhůta je 60 dní.
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Oddělení interního auditu

Kontroly prováděné oddělením kontroly
prostředků z EU

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 hodnocení přiměřenosti
a účinnosti zavedených řídících a kontrolních mechanismů vnitřního řídícího a kontrolního systému krajského úřadu.

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 75 kontrol v rámci SROP

Uvedenou činnost oddělení zajišťuje prostřednictvím výkonu
interních auditů a auditních zakázek, které jsou plánované
či na vyžádání, a metodickou a konzultační činností. 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.

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 26 kontrol v rámci OPVK.
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 41 metodických dohlídek.

V roce 2010 byly zkontrolovány ﬁnanční prostředky uvedené
v grafu.
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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, bylo oddělením dopravně správních agend, jakožto komisí, vyzkoušeno 6 žadatelů
o vydání profesního osvědčení učitele autoškoly.

Činnost oddělení silničního hospodářství
v roce 2010
V roce 2010 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 191 rozhodnutí v prvním stupni. Z toho
bylo vydáno:

V rámci své kontrolní činnosti provedlo oddělení dopravně správních agend v roce 2010 kontrolu výkonu přenesené působnosti u 1 obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Magistrát města Karlovy Vary), ve třech
případech byl dále proveden státní odborný dozor
v akreditovaných školicích střediscích a autoškolách
(Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. / Sokolov,
Ivan Hronek / Cheb a Autoškola Hejhal s.r.o. / Karlovy
Vary).

14
rozhodnutí dle ustanovení § 10 zákona (připojení silnice
a sousední nemovitosti)

49
rozhodnutí dle ustanovení § 24 (uzavírky)

V roce 2010 byly vydány dvě akreditace k provozování školicích
středisek pro výuku a výcvik v rámci zdokonalování odborné
způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů.

104
rozhodnutí dle ustanovení § 25 zákona (zvláštní užívání)

16
rozhodnutí dle ustanovení §§ 31 a 32 zákona (stavba
v ochranném pásmu)

Za rok 2010 bylo oddělením dopravně správních agend
provedeno jedno metodické shromáždění pro úředníky obecních úřadů ORP vykonávající agendu na úseku přestupků proti
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a na úseku registru řidičů (v měsíci lednu roku 2011).

6
žádostí bylo postoupeno pro nepříslušnost dle § 12 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“)

2
řízení byla zastavena dle § 66 správního řádu

Činnost oddělení dopravy
v roce 2010

V roce 2010 bylo vedeno 11 odvolacích řízení proti rozhodnutí
prvoinstančních orgánů a 4 přezkumná řízení pravomocných
rozhodnutí v rámci působnosti silničních správních úřadů.

Oddělení dopravy provádí výkon přenesené působnosti v oblastech silniční dopravy, podmínek provozu vozidel na pozemních
komunikacích a provozu na pozemních komunikacích.

V roce 2010 bylo vydáno celkem 91 stanovení přechodné úpravy
provozu na silnici I. třídy a 18 stanovení místní úpravy provozu
na silnici I. třídy dle § 124 zákona č. 361/2000Sb. o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.

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 62
žadatelů, bylo vydáno živnostenským úřadům obecních úřadů
obcí s rozšířenou působností 383 stanovisek ke koncesi
a dopravcům bylo vydáno 680 potvrzení o ﬁnanční způsobilosti.
Pro provozování silniční motorové dopravy mezinárodní
(nákladní a osobní) bylo dopravcům vydáno 54 eurolicencí
a 419 opisů k eurolicencím. V rámci výkonu státního odborného
dozoru bylo zkontrolováno 19 808 pracovních dnů řidičů. Z toho
bylo zkontrolováno 5 438 pracovních dnů řidičů na silnicích
a 14 370 pracovních dnů řidičů v provozovnách dopravců nebo
na Krajském úřadu Karlovarského kraje, odboru dopravy
a silničního hospodářství (dokladové kontroly).

Činnost oddělení dopravně správních
agend v roce 2010
Ve sledovaném období roku 2010 bylo příslušnými pracovníky
ODSA zpracováno celkem 253 podání v odvolacím a přezkumném řízení na úseku dopravních přestupků a bodového hodnocení řidičů a vyřízeno 60 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.
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2. Licence ve veřejné linkové dopravě

Dále bylo zpracováno 426 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 1 272 926 Kč.
Dále Policie České republiky a celní úřady vybraly od 65 zahraničních dopravců kauce, v 16 případech bylo vedeno správní
řízení o pokutě. Na kaucích bylo vybráno 964 000 Kč.

V roce 2010 dopravní úřad zpracoval 6 stanovisek, vydal 27 rozhodnutí o udělení licence k provozování linkové dopravy, 10 rozhodnutí o změně licence, dále rozhodl v 7 případech o odejmutí
licence a v 1 případě nebyla licence udělena z titulu nezaplacení správního poplatku, řízení bylo zastaveno. K datu 31.12.2010
bylo v platnosti 148 licencí k provozování veřejné linkové
dopravy a 9 licencí k provozování linkové dopravy zvláštní.

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 znění pozdějších předpisů, byly
provedeny dvě kontroly v rámci státního odborného dozoru
nad činností stanic technické kontroly.

3. Státní odborný dozor
Za sledované období provedl dopravní úřad v rámci státního
odborného dozoru tři kontroly, které byly zaměřeny na veřejnou
linkovou dopravu. Dále pracovníci oddělení veřejné dopravy provedli
tři kontroly, které byly vyvolány podněty občanů na kvalitu
cestování ve veřejné dopravě.

Podle § 43 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, bylo pěti subjektům vydáno pro 44 vozidel povolení z omezení jízdy některých
vozidel.

4. Integrovaná doprava – IDOK
Rozvoj systému Integrované dopravy Karlovarského kraje
(IDOK) pokračoval zpracováním konkrétního návrhu nového
tarifního systému – návrhem konstrukce jednotlivého jízdného
a časového jízdného, vymezení zón pro aplikaci zónově relačního tarifu a algoritmu možného způsobu rozdělení tržeb mezi
dopravce. Návrhy byly projednány se zástupci měst, ve kterých
jsou provozovány systémy městských hromadných doprav.
Pokračovala spolupráce na projektu krajské karty K3 jako nosiče
integrovaných jízdních dokladů. Byla provedena dílčí optimalizace
vlakových spojů na regionálních tratích.

Činnost oddělení veřejné dopravy
v roce 2010
1. Dopravní obslužnost
K zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu
uzavřel Karlovarský kraj pro rok 2010 dodatky ke smlouvám
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě s deseti
dopravci, kteří realizovali své dopravní výkony v objemu
6,751 mil. km, celkem bylo přepraveno 5,514 mil. osob a celková
prokazatelná ztráta, kterou Karlovarský kraj těmto dopravcům
uhradil, činila 127,452 mil. Kč. V segmentu drážní dopravy má kraj
uzavřeny dlouhodobé smlouvy s dopravci, kteří realizovali
v roce 2010 své dopravní výkony v rozsahu 2,657 mil. vlakových kilometrů s objemem prokazatelné ztráty ve výši
188,608 mil. Kč.

5. Dopravní terminály
V oblasti budování intermodálních dopravních terminálů se činnost
zaměřovala na stavbu Dopravního terminálu Sokolov, při které
probíhalo ukládání inženýrských sítí, příprava staveniště
na pokládku a následně samotná pokládka živičných a betonových povrchů. U projektů Dopravní terminál Cheb a Mariánské
Lázně byla činnost soustředěna na přípravu žádosti o ﬁnanční
podporu z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013, která byla úspěšně podána
k Úřadu regionální rady regionu Soudržnosti NUST II Severozápad.

V souladu s výměrem MF č. 01/2010 uzavřel kraj smlouvy
s jednotlivými dopravci k zabezpečení žákovských slev (za toto
jízdné se přepravují žáci a studenti do škol). Úhrada za poskytování žákovského jízdného činila celkem 14,343 mil. Kč.

Karlovarský kraj v oblasti veřejné dopravy dále poskytl ﬁnanční příspěvek ve výši 0,2 mil. Kč na provozní náklady spojené
s provozem cyklobusů společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s.
a účelový příspěvek občanskému sdružení Rozvojový dopravní
svaz ve výši 57.330,-Kč, který byl použit na projekt „Den veřejné
dopravy – 10 let EgroNetu“. Z rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství byl též uhrazen členský příspěvek za členství
v Kooperačním svazu EgroNet ve výši 5.100,-€.
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Dále v roce 2010 uspělo Gymnázium Cheb s investičním projektem Zřízení jazykového a komunikačního centra na gymnáziích
Oelsnitz a Cheb a Integrovaná střední škola Cheb s projektem
Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace za účelem
zvýšení ekonomicko-technické úrovně v sasko-české oblasti
podpory - AKONA. V obou případech se jedná o přeshraniční
projekty. V roce 2010 uspěly rovněž projekty příspěvkových
organizací zaměřené na snížení energetické náročnosti v rámci
Operačního programu Životní prostředí.

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
š k o l s t v í . O b sah 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“).

Celkem 16 příspěvkových organizací (15 středních škol a 1 dětský
domov) uspělo v roce 2010 se svojí žádostí do globálních
grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Samostatná působnost
Zřizovatelské kompetence
Karlovarský kraj je zřizovatelem 49 příspěvkových organizací
vykonávajících činnost škol a školských zařízení (4 mateřské
školy, 6 základních škol a 4 školní družiny zřízené pro žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami, 27 středních škol, 4 vyšší
odborné školy, 4 základní umělecké školy, 1 jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky, 11 domovů mládeže, 6 dětských domovů, 1 dům dětí a mládeže, 1 školní statek, 1 školní
hospodářství, 1 školní polesí, 21 zařízení školního stravování,
3 pedagogicko-psychologické poradny a 1 speciálně-pedagogické centrum). V rámci zřizovatelských kompetencí 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 vedoucích 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.

Zvyšování kvaliﬁkovanosti pedagogických pracovníků
Zástupcům Karlovarského kraje se po složitých jednáních
podařilo dohodnout s Fakultou pedagogickou Západočeské
univerzity v Plzni, že tato v našem kraji zorganizuje dvouletý
kurz učitelství pro 1. stupeň ZŠ, po jehož úspěšném ukončení
budou absolventi za splnění daných podmínek přijati do řádného
magisterského studijního programu v oblasti pedagogických
věd zaměřeného na přípravu učitelů prvního stupně základní
školy. Studium pro cca 50 nekvaliﬁkovaných učitelů bylo zahájeno 4. září 2010 a probíhá v budově příspěvkové organizace
Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná
škola Karlovy Vary. Finanční náklady spojené se studiem nese
z převážné části Karlovarský kraj, spoluúčast studujících
je 5.000,-- Kč za první rok studia. Náklady druhého roku kurzu
budou hrazeny prostřednictvím projektu pedagogické fakulty
z prostředků globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekty

Sport a volnočasové aktivity

V roce 2010 Karlovarský kraj zahájil realizaci tří individuálních
projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jedná se o projekty Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách,
Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků a Inovace školského portálu Karlovarského kraj;
všechny projekty probíhají v souladu s harmonogramem.

Hry IV. zimní olympiády dětí a mládeže ČR – Liberec
31. 1. – 5. 2. 2010

Příspěvkové organizace vykonávající činnost škol a školských
zařízení zřizované Karlovarským krajem podaly a realizovaly
v roce 2010 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.). Nejvýznamnější z nich
byly Centrum technického vzdělávání při Střední průmyslové
škole Ostrov, Revitalizace centra vzdělávání při Integrované
střední škole technické a ekonomické Sokolov a Modernizace
sportoviště při Střední škole živnostenské v Sokolově.

www.odm2010.cz

Hry IV. zimní olympiády dětí a mládeže ČR jsou úspěšně za námi!
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Jedním z nich byl učitel chemie a biologie Gymnázia Ostrov
Vladimír Vít, který se svými žáky několikrát získal ocenění
ve světových kolech chemických a biologických olympiád.
V roce 2009 mu byla udělena cena Učené společnosti ČR
pro pedagogy za podporování zájmu o vědu a výzkum
na středních školách.

Do Libereckého kraje, odjela 73členná výprava soutěžících
a trenérů v disciplínách: alpské lyžování, biatlon, lední hokej,
klasické lyžování, krasobruslení, rychlobruslení, snowboarding
a taneční sport. Nezúčastnili jsme se soutěží ve skoku na lyžích
a v severské kombinaci. Zároveň korespondenčně proběhla
výtvarná soutěž.

Sportovci z Karlovarského kraje získali celkem 10 medailí (2-3-5)
a ziskem 58 bodů obsadili celkové 9. – 10 místo mezi kraji ČR.

Druhým pak učitel fyziky a chemie Prvního českého gymnázia
v Karlových Varech Jan Thomas, jehož žáci se během
posledních tří let umístili vždy na stupních vítězů ve světovém
kole fyzikální olympiády.
Nejúspěšnějším olympionikem se stal ziskem 2 zlatých
a 1 bronzové medaile v klasickém lyžování Michal Novák,
které přidal do sbírky ke zlaté a bronzové medaili z minulé
olympiády z roku 2008.

Mezi soutěžícími bylo například družstvo Gymnázia Cheb,
jemuž se podařilo uspět mezi týmy z celého světa na Turnaji
mladých fyziků v Rakousku. Vyhlášení nejúspěšnějších žáků
sledovali ředitelé a zástupci škol, nechyběli ani rodiče.

Vyhlášení nejúspěšnějších žáků
Karlovarského kraje za školní rok 2009/2010

Akci zpestřila vystoupení ZUŠ Bečov nad Teplou. Pro přítomné
oceněné byla poté připravena prohlídka místního zámku
se svým skvostem relikviářem svatého Maura.

Keramické sovy, pamětní listy a další dárky převzala 8. října 2010 na Státním hradu a zámku Bečov
nad Teplou v prostorách zámeckých zahrad 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
2009/2010. Současně s těmito žáky byli u příležitosti 10. výročí
vzniku Karlovarského kraje oceněni také dva pedagogové
za dlouholetou úspěšnou přípravu těchto žáků k soutěžím.

Příspěvky Karlovarského kraje na sport
a volnočasové aktivity dětí a mládeže
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 2010 to bylo celkem 10,5 mil. Kč, přičemž požadavky
překročily 25 mil Kč. 96 % částky bylo rozděleno na sportovní
akce a činnost mládeže a zbylá 4 % na volnočasové aktivity
dětí a mládeže. Celkem bylo podáno 237 žádostí o poskytnutí
dotace od 163 žadatelů, uspokojeno bylo 168 žádostí.
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Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Vyhlášení nejlepších sportovců Karlovarského
kraje za rok 2010

•
vyjadřování se k organizování kurzu pro získání základního
vzdělání a kurzu pro získání základů vzdělání

Do 10. ročníku bylo na základě ankety, která proběhla
v tisku a dalších médiích, nominováno celkem 67 sportovců
a 20 sportovních kolektivů na ocenění pro nejlepší sportovce
Karlovarského kraje za rok 2010. Z nominovaných bylo
Radou Karlovarského kraje vybráno 24 sportovců a 10 sportovních
kolektivů, kteří byli oceněni při slavnostním vyhlášení konaném
v Hotelu Richmond v Karlových Varech dne 28. března 2011.
Cenu hejtmana Karlovarského kraje obdržel dvojnásobný
medailista ze ZOH 2010 ve Vancouveru a vítěz Tour de Ski
2010 Lukáš Bauer. Mezi dalšími oceněnými byli např. Josef
Váňa, Ondřej Němec, Jana Stöckelová, Petra Nováková,
Jana Lorencová. Mezi oceněnými kolektivy byly běžci na lyžích
LK Slovanu Karlovy Vary či šermíři TJ Lokomotivy Karlovy
Vary.

speciﬁckou činností roku 2010 byly přípravy na novou maturitní
zkoušku a přijímací zkoušky do oborů vzdělání ukončených
maturitní zkouškou

Přenesená působnost

Ostatní organizační a správní činnosti

Vzdělávání

OŠMT dále zajišťuje zejména následující činnosti

•
poskytování odborné, konzultační a metodické pomoci

•
vydávání zápisových lístků uchazečům o střední vzdělávání
a zveřejňování volných míst v jednotlivých školách
a oborech vzdělání pro další kola přijímacího řízení

•

•

OŠMT zajišťuje v oblasti vzdělávání mimo jiné následující
činnosti

vedení rejstříku škol a školských zařízení za krajský úřad
a zpracování stanovisek k žádostem o zápisy v části,
kterou vede MŠMT

•

•

zpracování dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy v kraji

zpracování statistického výkonového výkaznictví a výkazů
o pracovnících a mzdových prostředcích za školy a školská
zařízení zřizovaná krajem a jinou právnickou či fyzickou osobou

•
zpracování výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací
soustavy v kraji

•
organizace pracovních porad a seminářů ředitelů
příspěvkových organizací zřizovaných krajem, obcí, dobrovolným
svazkem obcí a jinou právnickou či fyzickou osobou

•
plnění úkolů v oblasti prevence rizikového chování u dětí
a mládeže

•
účast v konkursních komisích na obsazení funkcí ředitelů
příspěvkových organizací zřizovaných krajem a obcí

•
udělování souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga,
třídy s upraveným vzdělávacím programem,
se zřízením přípravné třídy nebo přípravného stupně

•
vyřizování žádosti bývalých zaměstnanců škol a školských
zařízení v kraji o potvrzení doby zaměstnání a dosaženého
výdělku

•
rozhodování o odvolání proti rozhodnutí ředitele školy
nebo školského zařízení či rozhodnutí obce

•
zpracování stanovisek k návrhům obecně závazných
a prováděcích norem

•
rozhodování o žádosti o přezkoumání průběhu
a výsledků vzdělávání

•
kontrola přenesené působnosti obcí v oblasti přestupků
na úseku školství

•

•

rozhodování o uznání rovnocennosti a nostriﬁkaci vysvědčení
vydaných zahraničními školami

poskytování rozsáhlé odborné, konzultační a metodické pomoci
školám a školským zařízením, obcím i veřejnosti

•

•

jmenování předsedů zkušebních komisí pro maturitní
a závěrečné zkoušky a absolutoria

šetření petic, stížností a podnětů
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Odbor správa majetku

Stejně jako v minulých letech, byly na základě žádostí obcí
bezúplatně převedeny do majetku obcí 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. Dolní Chodov,
Aš, Slatina u Františkových Lázních, Vahaneč, Karlovy Vary,
Sokolov, Těšetice u Bochova, Teplá, Nejdek, Rybáře, Hradiště
u Chebu, Dolní Dvory, Horní Tašovice, Hory u Jenišova, Toužim,
Hlinky, Chylice u Prviny, Svinov u Toužimi, Útvina a Přílezy.

V roce 2010 odbor správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje, za úzké spolupráce s ostatními zřizovatelskými
odbory úřadu a příspěvkovými organizacemi v oblasti školství,
zdravotnictví, sociálních věcí, kultury, dopravy a obchodních
společností, jejichž zřizovatelem je Karlovarský kraj, průběžně
aktualizoval seznam zbytného majetku Karlovarského kraje
a současně připravoval podklady pro rozhodování orgánů Karlovarského kraje s jeho dalším nakládáním.
Během roku 2010 proběhly prodeje nepotřebných budov
a pozemků v Dalovicích, Toužimi, Karlových Varech a Perninku.
Současně byl realizován prodej bytových jednotek nájemníkům
v bytovém domě bývalého SOU lesnického, v Hornické ulici
v Abertamech, Čistý výnos z prodeje nemovitého majetku
za minulý rok činil více než 900 tis. Kč.

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.
Potočiště, Krásný Jez, Andělská Hora, Aš, Podhoří u Chebu,
Rotava, Nové Sedlo u Lokte, Bublava, Nejdek a Brložec
u Štědré.

V souvislosti s realizací programu optimalizace sítě středních
škol usiluje Karlovarský kraj jako zřizovatel o vytvoření
školských zařízení, která budou mít co nejpříznivější podmínky
pro další rozvoj své činnosti, zejména dostatečné zázemí,
vyřešené majetkoprávní vztahy aj. Z tohoto důvodu již bylo
v roce 2010, na základě jednání zástupců Karlovarského kraje
a města Karlovy Vary, realizováno úplatné nabytí nemovitostí
do majetku Karlovarského kraje, tj. nemovitostí v ul. Ondřejská,
nám. K. Sabiny a Bezručova, které pro svoji činnost využívá
Střední odborné učiliště stravování a služeb, Karlovy Vary,
Střední odborná škola stavební, Karlovy Vary a Obchodní
akademie, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky, Karlovy Vary.

Současně byly do vlastnictví Karlovarského kraje úplatně
a bezúplatně převedeny části pozemků zastavěných stavbami
silnic, okružních křižovatek, mostů, opěrných zdí, včetně všech
součástí a příslušenství v majetku kraje, v souvislosti s dokončenými s rekonstrukcemi krajských silnic, např. v k.ú. Radošov
u Kyselky, Sokolov, Bříza nad Ohří, Bečov nad Teplou, Boží Dar,
Otročín, Velká Hleďsebe, Pomezí nad Ohří, Olšová Vrata,
Poseč, Drmoul, Stříbrná, Dolní Chodov a Aš.

Na základě jednání mezi zástupci Karlovarského kraje a města
Horní Slavkov byl v první etapě vzájemného majetkoprávního
vypořádání s městem v rámci řešení situace dětského domova
v Horním Slavkově do majetku města bezúplatně převeden
jeden ze dvou objektů domova, který se pro domov stal nepotřebným majetkem. Současně byla do majetku kraje bezúplatně
převedena zahrada s dětským hřištěm a další pozemky, které
využívá dětský domov.

Součástí správy majetku Karlovarského kraje je také

•
zajištění činností ve vztahu k daňovému správci, zejména
řádný a včasný odvod příslušných daní,

•

V návaznosti na probíhající projekt Karlovarského kraje
„Cyklostezka Ohře“ spolupracuje majetkoprávní odbor s Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského
kraje v oblasti majetkoprávního vypořádání s vlastníky pozemků,
jejichž části mají být dotčeny výstavbou a provozem komunikace
zřizované v rámci uvedeného projektu cyklostezky.

v souladu s vnitřními předpisy příprava podkladů pro likvidaci
movitého majetku krajského úřadu příspěvkových organizací
a

•
vyjadřování stanovisek Karlovarského kraje v řízeních
státních orgánů

V souvislosti se stavbami „III/00630 silnice Královské Poříčí-Sokolov, Těšovice“, „Dopravní napojení mezinárodního letiště
Karlovy Vary a budoucí komunikace R6“, stavba I/6 v úseku Nové
Sedlo-Jenišov, „II/209 Chodov-přeložka silnice včetně úpravy
podjezdu ev.č. 209-018“, „Rekonstrukce silnice č. II/216-průtah
Aš, II. a III. etapa“, „I/25 Boží Dar-obchvat“, „II/221-Rekonstrukce
silnice Pstruží-Pernink“ byla ve spolupráci s obcemi Karlovarského kraje, Povodím Ohře, Hexion Speciality Chemicals, a.s.,
aj., schválena budoucí a dokončená majetkoprávní vypořádání
částí silnic a příslušných částí pozemků, včetně všech součástí
a příslušenství, v k.ú. Sokolov, Olšová Vrata, Hory u Jenišova,
Dolní Chodov, Aš, Boží Dar a Pstruží u Merklína.

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,
zákonným a havarijním pojištěním a pojištěním odpovědnosti.
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Odbor bezpečnosti a krizového řízení
Krizové řízení

•
provedl 4 jednání s ORP k aktuálním úkolům zajišťování krizové
připravenosti území a další pracovních jednání s právnickými
osobami zařazenými do krizového plánu kraje,

Orgány krizového řízení Karlovarského kraje
Orgány krizového řízení Karlovarského kraje se v roce 2010
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 souvislosti s:

•
kvalitu a způsob plnění stanovených opatření kontroloval
v rámci kontrol výkonu přenesené působnosti u 7 ORP Karlovarského kraje a určené obce Chodov,

•

•

na vyžádání poskytoval metodickou pomoc obcím podle
konkrétních požadavků,

extrémními teplotami a suchem v letních měsících beze srážek
vyhlásil hejtman opatření stanovující podmínky k zabezpečení
požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru v kraji. Preventivní opatření mimo jiné zakazují
právnickým a fyzickým podnikajícím osobám rozdělávání ohňů
ve volné přírodě a spalování hořlavých odpadů, odhazování
hořících či doutnajících předmětů v přírodním prostředí, pyrotechnické práce či konání ohňostrojů.

•
účastnil se všech porad organizovaných ÚSÚ, zejména Úřadem
vlády ČR, SSHR, GŘ HZS a dalšími úřady. Poznatky byly
předávány průběžně dalším subjektům včetně ORP.

•

Přijaly rozhodnutí k poskytnutí pomoci ostatním krajům
v důsledku mimořádných událostí v souvislosti s:

připravil a organizoval cvičení Krizového štábu Karlovarského
kraje a účastnil se cvičení ZDROJE 2010 pořádaného SSHR,

•

•

množstvím dešťových srážek od 1. 5. 2010 došlo k povodním
v Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském
kraji, území Karlovarského kraje bylo dešti zasaženo mírně
a nedošlo zde k vyhlášení vyšších stupňů povodňové aktivity.
Karlovarský kraj poskytl na zmírnění škod způsobených povodněmi ﬁnanční pomoc krajům postiženým povodněmi v celkové
výši 500 tis. Kč.

společně s HZS Karlovarského kraje se podílel na průběžné
aktualizaci Krizového plánu Karlovarského kraje a navazující
dokumentaci krizového řízení, aktualizace byla realizována
prostřednictvím koordinační skupiny pro zpracování krizového
plánu,

•

•

zabezpečil využívání informačních systémů pro podporu krizového řízení instalovaných v informační síti úřadu,

vydatnými přívalovými srážkami v noci z pátku na sobotu (6. až
7. srpna 2010), které zasáhly část území ČR a způsobily na řadě
míst záplavy. Nejvíce postižený byl sever Čech (Ústecký a Liberecký kraj) kde byly vyhlášeny stavy nebezpečí. Karlovarský kraj
– poskytl věcný dar ve výši 200.000,- Kč (čistící a dezinfekční
prostředky, nářadí, úklidové prostředky apod.), které v součinnosti s HZS Karlovarského kraje dopravil do postižených oblastí
Liberecka. Dále kraj organizoval přepravu daru (kamion balené
minerální vody) Karlovarských minerálních vod a.s. Karlovy Vary
(Mattoni) do postižených oblastí, vypsal ﬁnanční sbírku a zřídil
povodňové konto.

•
plnil činnosti spojené se zajištěním bezpečnosti informačního
systému úřadu a ochrany utajovaných informací,

•
rozděloval ﬁnanční příspěvek z rozpočtu kraje na společně
vynakládané výdaje IZS ve výši 3 242 000,- Kč na podporu
činnosti a zvýšení technického vybavení složek IZS,

•
podílel se na rozdělování státní neinvestiční dotace a příspěvku
kraje těm obcím, které zřizují jednotky sboru dobrovolných
hasičů (dále jen „JSDH“). Finanční příspěvek kraje pro tyto
účely činil 7 079 334,- Kč, přičemž státní dotace představovala
3 704 000,- Kč. Celkem bylo na podporu činnosti JSDH obcí
rozděleno 10 783 334,- Kč (přehled obcí, kterým byla dotace
a příspěvek kraje poskytnut, včetně její výše jsou uvedeny
na internetových stránkách kraje:

Odbor krizového řízení Krajského úřadu
Karlovarského kraje
Odbor krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje
(dále jen „úřad“ a „odbor“) v roce 2010:

•
spolupracoval při organizování dalších aktivit spojených s projektem
Clara II. - „Studie bezpečnostního systému Karlovarského kraje
a Vládního kraje Oberfranken“ a „Studie bezpečnostního
systému Karlovarského kraje a Vládního kraje Chemnitz“,

www.kr-karlovarsky.cz

•
organizoval 3 jednání Bezpečnostní rady Karlovarského kraje,
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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.

•
poskytoval metodickou pomoc obcím k problematice využití
dotací JSDH a kontroloval dodržování smluvních podmínek
k poskytovaným dotacím a způsob jejich vyúčtování,

Oddělení správních agend

•
provedl veřejnosprávní kontroly k oprávněnosti vynakládání
prostředků kraje na činnosti JSDH u vybraných obcí kraje,

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 2010 bylo na úseku matrik a státního občanství vydáno 4 520 osvědčení o státním občanství
ČR, 100 potvrzení o státním občanství České republiky,
35 potvrzení ze sbírky listin, ověřeno 202 matričních dokladů do ciziny, nabráno 94 žádostí o udělení státního občanství
České republiky, zajištěno složení 27 státoobčanských slibů,
zpracováno 15 pozbytí státního občanství ČR a bylo vedeno
22 prvoinstančních a jedno odvolací řízení. Na úseku přestupků
proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a proti majetku
bylo vedeno celkem 51 odvolacích řízení,z toho bylo v 17ti případech odvolání zamítnuto a rozhodnutí prvoinstančního orgánu
potvrzeno, ve třech případech bylo rozhodnutí na základě podaného odvolání změněno a ve zbytku potvrzeno a ve čtyřech případech bylo odvolání zamítnuto jako opožděné či nepřípustné.
V 19ti případech pak bylo rozhodnutí zrušeno a věc vrácena
k novému projednání a v osmi případech bylo rozhodnutí zrušeno a řízení ve věci zastaveno. V odvolacím řízení na úseku
evidence obyvatel bylo řešeno celkem 19 případů rušení
údaje o místu trvalého pobytu. Ve 12ti případech bylo odvolání zamítnuto a rozhodnutí prvoinstančního orgánu potvrzeno,
z toho ve dvou případech bylo rozhodnutí pozměněno
a ve zbytku potvrzeno a v jednom případě bylo odvolání zamítnuto jako opožděné, ale v přezkumném řízení byla věc vrácena
prvoinstančnímu správnímu orgánu k novém u p r o j e d n á n í .
V s e d m i p ř í p a d e c h by l o r o z h o d n u t í z r u š e n o a věc
vrácena k novému projednání. V rámci agend občanských
průkazů a cestovních dokladů nebyl v roce 2010 řešen
žádný případ v odvolacím správním řízení.

•
organizoval a zabezpečoval činnosti zvláštních orgánů kraje,
tj. Bezpečnostní rady Karlovarského kraje a Krizového štábu
Karlovarského kraje. Provedl aktualizaci dokumentace a přípravu nových členů těchto orgánů,

•
zabezpečoval v rámci činností recepcí poskytování informací
veřejnosti a nepřetržitý dohled nad režimem pohybu osob
v objektech úřadu, zajišťoval vedení stanovené dokumentace a aktualizaci IS (např. rezervace zasedacích místností, telefonní seznam úřadu atd.),

•
koordinoval činnosti spojené s ostrahou objektů úřadu, se zajištěním bezpečnosti informačního systému a zabezpečoval ochranu utajovaných informací.

S účinností od 1. 11. 2010 došlo k doplnění funkčních působností odboru, které v konečném důsledku měly za následek
přejmenování názvu odboru na „odbor bezpečnosti a krizového
řízení“.

V rámci kontrolní činnosti oddělení bylo v roce 2010 dle plánu
kontrol uskutečněno celkem 25 (matrika – 7; přestupky
– 7, evidence - 11 ) 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. 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 rámci metodické pomoci obcím byly během roku 2010 na každém
úseku pořádány porady nebo konzultační dny. Na úseku přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a proti
majetku byl uspořádán konzultační den se zaměřením na problematiku náhrady škody v přestupkovém řízení, úsek matrik
a státního občanství uspořádal 2x konzultační den zaměřený
na problematiku matričních úřadů Karlovarského kraje.

44

Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad
okrskových volebních místnostech. Závady kontrolní činností nebyly zjištěny. V obci Prameny byly vyhlášeny nejprve dodatečné volby do Zastupitelstva obce na 20. března
2010 – tyto se však neuskutečnily z důvodu nesestavení
kandidátních listin pro nedostatek kandidátů. Stejný
průběh pak mělo v obci také sestavování kandidátních
listin pro řádné volby ve dnech 15.-16. října 2010. V zákonné
lhůtě bylo podáno celkem 6 žalob na neplatnost voleb,
hlasování či volby kandidátů. V obcích Františkovy Lázně
– žaloba na neplatnost hlasování a žaloba na neplatnost
volby kandidátů, neplatnost voleb a neplatnost hlasování,
Chodov a Tatrovice - žaloba na neplatnost voleb a hlasování a Vojkovice – žaloba na neplatnost voleb. V obci Libá
byla podána žaloba na neplatnost hlasování, tato žaloba
byla žalobcem vzata zpět. Krajský soud všechny podané
žaloby zamítl jako nedůvodné.

Pro výkon matričních činností byla také nově proškolena
1 matrikářka obecního úřadu a bylo proškoleno a odzkoušeno na úseku vidimace a legalizace 6 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 bylo jednou uskutečněno
konzultační setkání s ohlašovnami a jednou s vedoucími
pracovníky na tomto úseku pověřených obecních úřadů
a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.
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.

Ve dnech 22.-23. října 2010 proběhlo II. kolo voleb do 1/3 Senátu
Parlamentu ČR bez mimořádných událostí. Bylo provedeno
10 kontrol v okrskových volebních místnostech.

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

Prvoinstanční
řízení

Vydaná
osvědčení

Matriky a
st.občanství

1

22

4620

Evidence obyvatel,
obč. průkazy
a cest.doklady

19

0

0

Přestupky

51

0

0

Celkem

71

22

4620

Úsek

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 2010 rozhodoval KŽÚ celkem v sedmi případech odvolání proti rozhodnutí
Obecních živnostenských úřadů (ObŽÚ) Karlovarského kraje
s tím, že ve třech případech odvolání zamítl a rozhodnutí
potvrdil, v jednom případě jej zamítl jako opožděné, v jednom
případě rozhodnutí změnil a ve dvou případech rozhodnutí
zrušil a řízení zastavil.
V rámci služby Czech Point vydal KŽÚ v roce 2010 celkem
763 ověřených výstupů z centrálních registrů, a to 247 výpisů
z rejstříku trestů, 176 výpisů z obchodního rejstříku, 268 výpisů
z katastru nemovitostí, 40 výpisů z živnostenského rejstříku,
17 výpisů z centrální registrace řidičů, 13 výpisů ze seznamu
kvaliﬁkovaných dodavatelů a 2 výpisy z insolvenčního rejstříku.
Služba Czech Point byla průběžně využívána i pracovníky
krajského úřadu pro úřední potřeby krajského úřadu. V rámci
agendy Czech Point byly poskytovány rovněž služby na úseku
informačního systému datových schránek a konverze
dokumentů.

Na úseku voleb se oddělení správních agend podílelo zejména
na přípravě a dohledu nad průběhem voleb v kraji.
Ve dnech 28.-29. května 2010 proběhly volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Krajský úřad Karlovarského kraje
působí u tohoto typu voleb jako registrační úřad pro podávání a registraci kandidátních listin. V Karlovarském kraji volby
proběhly bez mimořádných událostí a v souladu se zákonem.
Pracovníky oddělení bylo provedeno 71 kontrol ve vybraných
okrskových volebních místnostech, drobné závady byly odstraněny na místě, žádné závažné závady zjištěny nebyly.

V rámci kontrolní činnosti oddělení byla v roce 2010 provedena
jedna kontrola výkonu státní správy na úseku živnostenského
podnikání, a to u ObŽÚ Aš. Jednalo se o řádnou kontrolu podle
plánu kontrol Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Metodickou činnost a odbornou pomoc vůči ObŽÚ Karlovarského kraje vykonával KŽÚ především formou pravidelných
konzultačních dnů, ze kterých pořizoval podrobné zápisy.
V roce 2010 proběhlo celkem šest konzultačních dnů. V roce
2010 uspořádal KŽÚ rovněž jedno specializované pracovní
setkání kontrolních pracovníků ObŽÚ a České obchodní
inspekce (ČOI) k problematice koordinace a provádění
společných kontrol ObŽÚ a ČOI.

Ve dnech 15.-16. října 2010 proběhly řádné volby do Zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR. Také u těchto
voleb bylo provedeno vše v rámci technicko-organizačního
zabezpečení, tj. distribuce veškeré náležející dokumentace, školení okrskových volebních komisí a při samotném
průběhu voleb bylo provedeno 57 kontrol ve vybraných
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Přehled činností odborů

Odbor životního prostředí a zemědělství
Karlovarský kraj poskytuje ﬁnanční prostředky
žadatelům na:

V programu odstranění ekologických škod vzniklých před
privatizací hnědouhelných těžebních společností byly v roce
2010 meziresortní komisí schváleny 2 projekty obcí a měst
v Karlovarském kraji v nákladech cca 523 mil. Kč bez DPH.

- projekty týkající se environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty

- projekty související s ochranou přírody a krajiny
- drobné vodohospodářské a ekologické akce

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,-

- koﬁnancování vodohospodářských akcí zařazených
do ﬁnancování MZe krajem (10%)

- hospodaření v lesích
- pořádání přehlídky mysliveckých trofejí
- podporu včelařství
- podpora výstavby kanalizací a intenziﬁkací ČOV

Celkem

pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel

Příspěvky

44 390 445,-

522 855 103,-

Částka v Kč

Počet schválených žádostí

1 071 400,-

20

828 600,-

17

Na drobné vodohospodářské a ekologické akce v roce 2009

11 000 000,-

8

Koﬁnancování vodohospodářských akcí zařazených do
ﬁnancování MZe krajem (10%)

7 231 300,-

4

Na hospodaření v lesích v roce 2010

6 635 948,-

87

14 960,-

3

1 608 237,-

120

Podpora výstavby kanalizací a intenziﬁkací ČOV

16 000 000,-

2

Celkem

44 390 445,-

261

Nestátním neziskovým organizacím na úseku environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2009

Nestátním neziskovým organizacím na úseku ochrany životního
prostředí v roce 2009

Na pořádání přehlídky mysliveckých trofejí v roce 2009
Na podporu včelařství

V roce 2010 bylo na tyto účely poskytnuto žadatelům cca 44,4 mil. Kč.
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Odbor životního prostředí a zemědělství
V rámci plnění Radonového programu ČR za rok 2010
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

Počet sejmutých
stopových detektorů
radonu

Poskytnuté ﬁnanční
prostředky

50

13

1

90

2.250,- Kč

Poznámka:
Oproti minulým létům krajské úřady získávají pouze dotaci za sejmutí stopových detektorů radonu – 25 Kč/detektor. Za rozmístění
detektorů již dotace nejsou – 50 Kč/detektor

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

4

1

872 797,- Kč

2

465 851,- Kč

Ochrana a péče o zvláště chráněná území (ZCHÚ) – celkové plnění zadaných managementových prací dle plánů péče
(a jejich zpracování) ve výši 1 742 729,- Kč.

Společný projekt Karlovarského kraje a společnosti
EKO-KOM, a.s.

Další příspěvky
Karlovarský kraj přispěl v roce 2010 částkou 490.000,- Kč
na spoluﬁnancování projektu Prameny – vodovod k zajištění
provozuschopnosti veřejného vodovodu.

V rámci již pátého ročníku podpořil Karlovarský kraj tento společný
projekt ﬁnanční částkou 1.500.000,- 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.

Karlovarský kraj v roce 2010 hradil náklady na dopravu ve výši
300.000,- Kč školám z Karlovarského kraje, které navštívily
Ekofarmu kozodoj a Biostatek ve Valči. Těchto 70 exkurzí
se zúčastnilo 2900 dětí.

V rámci projektu „Školy – ekologická výchova“ bylo pro školy uspořádáno 76 exkurzí pro 3300 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 ceny.

V roce 2010 se v Karlovarském kraji poprvé udělovalo ocenění
„Regionální potravina“, kterou ve čtyřech kategoriích získal
Chléb Doktor vícezrnný (Karlovarské pekárna Trend spol. s r.o.),
Kozí sýr Barbora (Horský statek Abertamy s.r.o.), Doupovská
klobása (Josef Pelant – Termosklady Žalmanov) a Madam bylinný likér (Arnika Josef Šmerda a synové spol. s r.o.).

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 společností AB AKCIMA, s.r.o.
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Přehled činností odborů

Odbor investic a grantových schémat
Oddělení přípravy a oddělení realizace investic
1. Investiční akce Karlovarského kraje organizované OIGS a zadávací řízení Karlovarského kraje za účasti OIGS v roce 2010
a) vybraná realizovaná investiční akce z hlediska objemu
ﬁnančního plnění a významnosti:

Název akce

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

rozpočet v tis. Kč

Počet zadávacích řízení

ﬁnanční objem veřejných
zakázek v tis. Kč

38

42.986

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

596.801

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

121.000

2. Investiční akce příspěvkových organizací a zadávací řízení příspěvkových organizací za metodické podpory OIGS v roce 2010
a) vybraná realizovaná investiční akce z hlediska objemu
ﬁnančního plnění a významnosti:

Oblast PO

Školství

název akce

rozpočet
v tis. Kč

SPŠ Ostrov – Centrum technického vzdělávání Ostrov

430.000

ISŠTE Sokolov – Revitalizace centra vzdělávání

380.316

ISŠTE Sokolov – Oprava přípojky parokondenzátního potrubí

2.250

SOŠ logistická a SOU Dalovice – Výměna oken 1. etapa

1.900

První české gymnázium v Karlových Varech – Rekonstrukce laboratoří

4.000

Gymnázium a SOŠ Aš – Rekonstrukce hygienických zařízení – 2. etapa

1.000

Gymnázium a OA Mariánské Lázně – Oprava střechy na tělocvičně

3.134

Střední škola živnostenská Sokolov – moderní sportovní areál

6.431

SPŠ keramická a sklářská Karlovy Vary – Výdejna jídel
Kultura

Sociální péče

Krajská knihovna Karlovy Vary – Serverová infrastruktura informačních systémů

1.407

Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku – Oprava střechy

9.200

Domov pro seniory Skalka v Chebu – Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci domova

1.600

Domov pro seniory v Perninku – Modernizace koupelen a hygienických zařízení

4.592

Sociální služby Kynšperk nad Ohří – Stavební úpravy

5.254

Domov pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu – 4. a 5. etapa

9.705

LDN Nejdek – Stavební úpravy 1. NP na lůžkovou část

4.768

Krajský dětský domov pro děti do 3 let v Aši – Zateplení budovy

5.967

ÚZZS KK – Projektová dokumentace na sídlo ÚZZS KK

2.500

Zdravotnictví
ÚZZS KK – Nákup 4 ks sanitních vozidel RZP a 1 ks sanitního vozidla DRNR
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14.293

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

Počet zadávacích řízení

ﬁnanční objem veřejných
zakázek v tis. Kč

52

111.408

FOTODOKUMENTACE:
Střední škola živnostenská Sokolov – Moderní sportovní areál

SOŠ logistická a SOU Dalovice – Výměna oken 1. etapa

Gymnázium a SOŠ Aš – Rekonstrukce hygienických zařízení
– 2. etapa

SPŠ keramická a sklářská Karlovy Vary – Výdejna jídel

Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku – Oprava
střechy
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Domov pro seniory Pernink – Modernizace koupelen a hygienických zařízení

První české gymnázium v Karlových Varech – Rekonstrukce
laboratoří

LDN Nejdek – Stavební úpravy 1. NP na lůžkovou část

Dům dětí a mládeže - stavební úpravy a výměna špaletových
oken za plastová okna

Oddělení grantových schémat
Významné činnosti v rámci implementace globálních grantů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)
uskutečněné v Karlovarském kraji v roce 2010

Výzvy vyhlášené v roce 2010 Karlovarským krajem v rámci OP VK:

Oblast podpory

Pořadí výzvy

Období vyhlášení
výzvy

Alokace výzvy
(v mil. Kč)

Počet přijatých
žádostí o ﬁnanční
podporu

Počet
schválených
žádostí

1.1

3.

14.6.2010
– 10.9.2010

38,4

28

16

1.2

3.

14.6.2010
– 10.9.2010

25,1

11

3

1.3

3.

14.6.2010
– 10.9.2010

17,8

15

4

3.2

2.

22.11.2010
– 7.1.2011

50,0

24

0*

*schvalovací proces bude ukončen v červnu 2011
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Odbor investic a grantových schémat
Odbor investic a grantových schémat zpracoval v průběhu
března 2010 celkem 4 Výroční zprávy Zprostředkujícího
subjektu Karlovarského kraje o realizaci globálních grantů
v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 a 3.2 OP VK za rok
2009 a zaslal Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
(MŠMT).
Semináře pořádané odborem investic a grantových schémat
v roce 2010:
- 22. 2.
seminář pro příjemce z 2. kola výzvy, Prioritní osy 1;
- 19. 7.
seminář pro žadatele z 3. kola výzvy, Prioritní osy 1;
- 27. 8.
seminář pro příjemce z 1. kola výzvy, oblast podpory 3.2;
- 16. 12.
seminář pro žadatele z 2. kola výzvy, oblast podpory 3.2.

Byly podepsány 4 Smlouvy o realizaci grantového projektu
s příjemci z 1. kola výzvy v oblasti podpory 3.2 OP VK v celkovém objemu 9 429 477,41 Kč.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) schválilo
v prosinci 2010 nový projekt předložený Karlovarským krajem
pod názvem „Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG
OP VK v Karlovarském kraji 2. etapa“ v rámci Technické pomoci
OP VK, oblast podpory 5.1. Objem finančních prostředků
na realizaci projektu činí 6 599 880,- Kč.
Odbor investic a grantových schémat zpracoval tři nové návrhy
druhých globálních grantů OP VK Karlovarského kraje v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 na realizaci projektů v letech 2011
– 2015. Celkový objem ﬁnančních prostředků k přerozdělení činí
120 662 650,- Kč. Všechny návrhy druhých globálních grantů
byly MŠMT schváleny.
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Odbor regionálního rozvoje
1. DOTAČNÍ POLITIKA

2. STRATEGICKÉ DOKUMENTY KARLOVARSKÉHO
KRAJE, ANALÝZY

• Program obnovy venkova

• Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013

Na příspěvky z Programu obnovy venkova bylo rozděleno
21, 5 mil. Kč, uspokojeno bylo celkem 92 žádostí. V měsíci
srpnu bylo vyhlášeno druhé kolo příjmu žádostí, kde bylo
rozděleno 540 tis. Kč.

Proběhla třetí aktualizace Strategické části, Akčního plánu
a Realizačního manuálu Programu rozvoje Karlovarského kraje.
Zároveň byla zahájena vnější evaluace programu.

• Cyklo dotace

• Strategie rozvoje konkurenceschopnosti
Karlovarského kraje

V rámci Programu podpory rozvoje cyklistické infrastruktury
bylo rozděleno celkem 3,320 mil. Kč na 8 projektů.

Bylo pokračováno v realizaci Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje. Dalším krokem byla příprava
projektu Vědeckotechnického parku Karlovarského kraje (VTP).
Koncem roku 2010 byla Karlovarským krajem a Karlovarskou
agenturou rozvoje podnikání, p.o. podána žádost do OP
Podnikání a inovace.

• Dotace na běžecké trasy
V závěru roku bylo schváleno rozdělení 12 příspěvků pro sezónu
2010 – 2011 v celkovém objemu 737,5 tis. Kč.

• Podpora pořizování územních plánů

• Internetové stránky pro investory

V rámci dotačního titulu Karlovarského kraje „Podpora územně
plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ bylo v roce 2009
přiděleno z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního
rozvoje, 19 obcím, na základě 25 žádostí, celkem 2,419 mil. Kč
na územně plánovací činnost.

V roce 2010 proběhla aktualizace stávajících dat, kontrola
funkčnosti odkazů a propagace stránek.

• Objemová studie Univerzitního kampusu a příprava
projektové dokumentace
V prvním čtvrtletí roku 2009 byly ukončeny práce na vytvoření
objemové studie Univerzitního kampusu, který má přímou vazbu
na připravovaný Vědeckotechnický park (VTP). Tato studie
vyhodnotila možnosti a limity území a navrhla jako nejvhodnější
umístění budoucího vědecko-vzdělávacího centra v Karlovarském kraji v areálu Karlovarského kraje - Karlovy Vary Dvory.
Ve druhé polovině roku 2009 byla započata realizace přípravy
projektové dokumentace pro územní řízení a řešení podkladů
pro územní rozhodnutí jak pro VTP, tak i Univerzitní kampus.
Tyto podklady byly dokončeny v roce 2010 a jejich dílčí část
sloužila právě k podání žádosti o dotaci na VTP.

Další poskytnuté příspěvky:
- příspěvek Regionálnímu stavebnímu sdružení Karlovy Vary
na doprovodné akce Karlovarské výstavy stavebnictví
FOR ARCH 2010 Karlovy Vary ve výši 100 000,- Kč
- příspěvek Klubu českých turistů Praha na zajištění značení
a údržby cyklistických stezek a tras v Karlovarském
kraji ve výši 300 000,- Kč
- příspěvek Národnímu institutu pro integraci osob s omezenou
schopností pohybu a orientace České republiky, o.s. na konzultační činnosti občanského sdružení 115 000,- Kč
- příspěvek městu Chodov na zajištění Konference Budoucnost
ve výši 73 104,- Kč

Statistika jednotlivých dotačních titulů
Počet
podaných
žádostí

Požadovaná
dotace

Program obnovy venkova

122

34.304.240

92

75, 41 %

21.500.000

62, 67 %

Pořizování ÚPD

26

2.689.734

25

96,15 %

2.419.734

92,00 %

Podpora rozvoje cyklistické
infrastruktury

8

3.391.750

8

100%

3.320.000

97, 88%

Podpory budování a údržby
lyžařských a běžeckých tras

12

737.500

12

100%

737.500

100%

Celkem

168

41.123.224

137

92,89%

27.977.234

88,14%

Dotační titul
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3. SOUTĚŽ VESNICE ROKU

Činnost nadřízeného správní orgánu územního plánování

V rámci Programu rozvoje venkova se uskutečnila tradiční
soutěž Vesnice roku 2010, které se v krajském kole zúčastnilo
30 obcí. 8 z nich byla poskytnuta ﬁnanční odměna v celkové
výši 190 tis. Kč.

V oblasti činnosti nadřízeného správního orgánu územního
plánování pro obce bylo vydáno celkem 80 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.

4. VÝSTAVY A VELETRHY
V roce 2010 byly aktivity odboru a Karlovarského kraje prezentovány na několika výstavách se zaměřením na investiční příležitosti. Jednalo se o veletrh Urbis Invest v Brně, výstavu Saale-Orla-Schau v Pösnecku a stavební veletrh For Arch v Karlových
Varech. Kromě toho kraj prezentoval své aktivity a projekty
(cyklostezka Ohře, Medard, Cykloportál, činnosti mikroregionů
a MAS, krajské kolo soutěže Vesnice roku) na výstavě Má vlast
v Praze na Vyšehradě.

6. 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.

5. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

V programu Cíl 3 ČR – Bavorsko se v roce 2010 v červnu
konal jeden Monitorovací výbor, kde bylo schváleno 5 projektů
(3x vedoucí partner z KK, 2x partner z KK).

Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje
V září 2010 byla Zastupitelstvem Karlovarského kraje vydána
klíčová krajská dokumentace v oblasti územního plánování
Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje (ZÚR KK).
Vydání ZÚR KK v zastupitelstvu kraje předcházelo uzavření
dohod s dotčenými orgány státní správy, úprava dokumentace,
včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, vlivů na životní
prostředí a soustavu NATURA 2000, a následně v červnu 2010
veřejné projednání, na kterém se k obsahu ZÚR KK vyjadřovala
veřejnost, města a obce i dotčené orgány.

Žadatelům z KK byl v rámci tohoto programu v roce 2010
schválen příspěvek 753,68 tis. EUR z ERDF.

Pořizování územně plánovacích podkladů

Celkem na oddělení v průběhu roku proběhlo cca 50 osobních
konzultací k projektovým záměrům nebo hodnoceným projektům. V programu Cíl 3 ČR – Sasko se v průběhu celého roku
hodnotilo cca 21 projektů, v rámci programu Cíl 3 ČR - Bavorsko 12 projektů. Pravidelně každý měsíc probíhaly i společné
konzultace s kolegy z JTS Drážďany. Oddělení přeshraničních
projektů v průběhu roku zastávalo následující úkoly: aktivní
akvizice projektů, konzultace se žadateli, příjem a hodnocení
žádostí, spolupráce s dalšími subjekty implementační struktury,
opatření v oblasti publicity - semináře, zveřejňování na internetových stránkách, účast na Monitorovacích výborech atd.
Jednalo se o průběžné výzvy, což v praxi obnáší kontinuální
prolínání všech výše uvedených činností v rámci saského
i bavorského programu.

V programu Cíl 3 ČR – Sasko proběhlo pět Monitorovacích
výborů schvalujících projekty, kde bylo schváleno žadatelům z KK 13 projektů (7x Lead partner z KK, 6x partner z KK).
Žadatelům z KK byl v rámci tohoto programu v roce 2010
schválen příspěvek 9,608 mil. EUR z ERDF.

Na základě vydaných Zásad územního rozvoje Karlovarského
kraje byly na podzim 2010 zahájeny práce na pořizování dvou
územních studií, jejichž zpracování je podmínkou pro rozhodování o změnách využití území. První studií je Územní studie
části velkého obchvatu Karlových Varů, jejímž cílem je zpřesnění
koridoru části trasy silničního obchvatu v souvislosti s dotčeným
ložiskem kaolinu a dalšími limity v území. Druhou zahájenou
studií je Územní studie horských oblastí, která by měla, kromě
dalších významných úkolů, prověřit rozvojové plochy rekreace
a sportu vymezené v ZÚR KK.
Pořizování aktualizace územně analytických podkladů
V roce 2010 byly průběžně aktualizovány Územně analytické
podklady Karlovarského kraje (ÚAP KK) na základě nových
údajů o území a průzkumu území. Na konci roku byl připravován
metodický postup zpracování a návrh úplné aktualizace ÚAP
KK, která má být dokončena do června 2011. Zároveň byl spolu
s úřady územního plánování na obcích s rozšířenou působností
naplňován v průběhu celého roku 2010 projekt Koordinovaného
pořízení a správy územně analytických podkladů Karlovarského
kraje (KOPaS). Činnosti se v rámci tohoto projektu v roce 2010
zaměřily 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.

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.
V roce 2010 se realizoval program Švýcarské ﬁnanční pomoci,
oddělení PP zajišťuje informovanost o programu a publicitu
na webových stránkách kraje.
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Individuální projekty:

V druhé polovině roku 2010 probíhala příprava projektu „Transfer
Zkušeností mezi švýcarskými regiony a Karlovarským krajem“
v rámci Fondu partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce.
Projekt bude podán v průběhu roku 2011.

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

V rámci dodatečné výzvy Blokového grantu Finančních
mechanismů EHP/Norsko byl na konci roku 2010 připraven
projekt „Politika životního prostředí na Islandu – přenos zkušeností“. Projektová žádost byla podána na začátku roku 2011
na Ministerstvo ﬁnancí ČR.

8. KARP p.o.
V roce 2010 byla zahájena činnost KARP a byla personálně
obsazena třemi projektovými manažery, hlavní účetní a administrativní pracovnicí. Došlo k vybavení KARP výpočetní technikou,
účetním SW a byly vytvořeny nezbytné řídící akty a dokumenty
pro fungování agentury. Pracovníci KARP navázali kontakty
s regionálními subjekty např. oběma hospodářskými komorami
Karlovarského kraje, regionální kanceláří Czechinvestu, Agenturou
projektového a dotačního managementu, některými středními
a vysokými školami a dalšími subjekty. Noví zaměstnanci
se postupně vzdělávali s ohledem na požadavky, které na ně byly
kladeny v oblastech projektového řízení, problematiky inovací,
dotačních programů, výběrových řízení apod. Pracovníci KARP
dále navázali kontakty s národními institucemi zabývajícími se podporou inovací a podnikatelského sektoru (síť Enterprise Europe
Network, Asociace inovačního podnikání ČR, Česká asociace
rozvojových agentur).

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.

7. ČINNOST AGENTURY PROJEKTOVÉHO
A DOTAČNÍHO MANAGEMENTU
KARLOVARSKÉHO KRAJE, P.O. 2010
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.

Všichni pracovníci KARP se postupně seznámili s projekty
Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje
(SRKKK) a všechna 3 centra byla personálně obsazena
(Inovační poradenské centrum, Centrum rozvoje lidských
zdrojů a Investorské centrum). KARP se také podílel na procesu
přípravy Akčního plánu 2010 Programu rozvoje Karlovarského
kraje.

V průběhu roku 2010 APDM zpracovala žádosti o dotace z ROP
Severozápad na investiční projekty Dopravní terminál Cheb,
Dopravní terminál Mariánské Lázně a Karlovarská karta. Hlavní
těžiště práce v tomto roce však spočívalo v řízení realizace
projektů, zahájených již v předchozím roce a v jejich dotačním
managementu. Jedná se o investiční projekty Dopravní terminál Sokolov, 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“ a „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním
na území Karlovarského kraje“. Zároveň APDM pokračovala
v přípravě investičního projektu „Cyklostezka Ohře II“. APDM dále
zpracovala žádost na 4. individuální projekt spoluﬁnancovaný
z ESF - projekt „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních
služeb Karlovarského kraje“, která byla podána 10. 11. 2010.
V roce 2010 v rámci programu Leonardo da Vinci, VETPRO,
projekt “Pracovníci v odborném vzdělávání a přípravě” jsme
navštívili dvě evropské země (týdenní studijní cesty) – Slovinsko
(duben 2010) a Maďarsko (září 2010). 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:

Bylo vytvořeno logo agentury a v červnu byly spuštěny internetové
stránky agentury, které jsou dále rozšiřovány a upravovány
podle potřeb a podnětů. Pro publicitu byly využívány Krajské
listy, časopis Inovační podnikání & transfer technologií, regionální
tisk a internetové stránky partnerů.
V roce průběhu roku byly podány žádosti do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (KARP jako partner
projektu, žadatel Západočeská univerzita Plzeň, priorita
2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory
2.4 – Partnerství a sítě), Operačního programu Nadnárodní
spolupráce Střední Evropa (KARP jako partner projektu
do strategické výzvy na podporu klastrů).
Nejvýznamnější byla příprava žádosti o dotaci z Operačního
programu Podnikání a inovace na projekt Vědeckotechnického
parku Karlovarského kraje. Budoucí VTP byl prezentován
na veletrhu URBIS v Brně, na kongresu a výstavě Euregia
v SRN v Lipsku a na mezinárodním Týdnu inovací 2010
v Praze.

Grantové projekty:
„Vzdělávací středisko (dále VS) pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále DVPP) v Chebu“, „VS pro DVPP v Sokolově“;
„VS pro DVPP v Karlových Varech, „DVPP v Chebu“,
„DVPP v Sokolově“, „DVPP v Karlových Varech“
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Oblast sociální

9. INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY REALIZOVANÉ
ODBOREM REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

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

Odbor regionálního rozvoje se podílel na monitorování
již ukončených krajských projektů (PPB1, PPB2, ITACA)
a zároveň probíhala příprava a realizace nových projektů:

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

• 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 se začala zpracovávat dvojjazyčná
brožura o strategickém a územním plánování, dále mezi
partnery byly vybrány položky, které budou součástí informačního systému projektu. Zároveň bylo započato s řazením
jednotlivých položek a jejich podrobným popisem. Bylo
uskutečněno výběrové řízení, na jehož základě byl vybrán
zhotovitel na zpracování díla „Územní studie horských
oblastí“, která je modelovým projektem v rámci projektu
CROSS-DATA. Dále v rámci projektu byl realizován nákup
výpočetní techniky a nákup reklamních předmětů pro propagaci
projektu.

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

• „Clara II:

• Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské,
příspěvková organizace

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 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 byly schváleny a byla zahájena
realizace. Proběhl úvodní meeting a workshopy.

• Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově,
příspěvková organizace
• Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace
• Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech,
příspěvková organizace

• Projekt BRAVE

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

(BRain Valorization in Europe/Zhodnocení mozkových kapacit
v Evropě) je podprojektem VTP, zaměřeným na zlepšení kvality
lidských zdrojů, nalezení cest jak aplikovat vědu a výzkum v praxi
a podpořit konkurenceschopnost regionů, a to díky vytvoření
nových nástrojů a aktivit ve vazbě na výzkumné aktivity
universit a dalších výzkumných institucí, ve vazbě na celou
střední Evropu. Projekt byl podán do 3. výzvy Operačního
programu Central Europe, kde bohužel, vzhledem k nedostatku
ﬁnančních prostředků neuspěl. Další výzva bude otevřena
v roce 2011, opětovné podání projektu je zvažováno.

Oblast kultury
• Galerie 4 - galerie fotograﬁe,
příspěvková organizace Karlovarského kraje
• Galerie výtvarného umění v Chebu,
příspěvková organizace Karlovarského kraje

• Projekt Medard

• Muzeum Cheb,
příspěvková organizace Karlovarského kraje

V rámci projektu Medard byly průběžně aktualizovány webové
stránky www.medard-lake.eu, které poskytující aktuální informace o vývoji v území a o návrhu řešení vyžití území dle platných
územně plánovacích podkladů Krajského úřadu Karlovarského
kraje, odboru regionálního rozvoje (tj. Územní prognóza území
dotčeného těžbou uhlí na Sokolovsku, Urbanistická studie
západní části sokolovské pánve a její aktualizace a Urbanistická studie Pod Jelením vrchem).

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

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

• Muzeum Karlovy Vary,
příspěvková organizace Karlovarského kraje

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

• Muzeum Sokolov,
příspěvková organizace Karlovarského kraje
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Organizace a společnosti kraje

Oblast školství

• Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně

• Dětský domov Aš

• Hotelová škola Mariánské Lázně

• Gymnázium a střední odborná škola Aš

• Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

• Základní umělecká škola Josefa Labitzkého
Bečov nad Teplou

• Základní umělecká škola Nová Role
• Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov

• Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště
Dalovice

• Gymnázium Ostrov

• Střední zemědělská škola Dalovice

• Střední průmyslová škola Ostrov

• Dětský domov Horní Slavkov

• Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov

• Odborné učiliště Horní Slavkov

• Dětský domov Plesná

• Dětský domov Cheb

• Gymnázium Sokolov

• Gymnázium Cheb

• Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

• Integrovaná střední škola Cheb

• Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov

• Pedagogicko-psychologická poradna Cheb

• Střední škola živnostenská Sokolov

• Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb

• Střední odborné učiliště Toužim

• Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb

• Střední lesnická škola Žlutice

• Gymnázium a obchodní akademie Chodov

• Základní škola praktická Žlutice

• Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary

• Základní umělecká škola Žlutice

• Dům dětí a mládeže Karlovy Vary

Oblast zdravotnictví

• OA, VOŠ cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Karlovy Vary
• Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary

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

• První české gymnázium v Karlových Varech

• Karlovarská krajská nemocnice a.s.

• Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší
odborná škola Karlovy Vary

• Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

• Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

• Léčebna dlouhodobě nemocných, příspěvková organizace

• Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary
• Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

Oblast dopravy

• Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola
zdravotnická Karlovy Vary

• Koordinátor integrovaného dopravního systému
Karlovarského kraje, příspěvková organizace

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

• Letiště Karlovy Vary s.r.o.
• Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

• Základní škola a mateřská škola při nemocnici Karlovy Vary
• Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

• Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary
• Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary

Oblast regionálního rozvoje

• Základní škola a mateřská škola při dětské lázeňské léčebně
Lázně Kynžvart

• Agentura projektového a dotačního managementu
Karlovarského kraje, příspěvková organizace

• Střední průmyslová škola Loket
• Dětský domov Mariánské Lázně

• Karlovarská agentura rozvoje podnikání,
příspěvková organizace

• Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně
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