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ÚVODNÍ SLOVO HEJTMANA
KARLOVARSKÉHO KRAJE

Rok 2009 se nesl také ve znamení významných dopravních staveb. Byla zahájena stavba dalšího úseku rychlostní silnice R6
Nové Sedlo – Sokolov, budování obchvatu Hranice – Ebmath za
více než 200 milionů korun, pokračovala rekonstrukce průtahu
Aší.
Karlovarský kraj tak jako v předešlých letech přispíval do všech
oblastí kulturního i společenského života. Různými typy dotačních titulů usiloval také o rozvoj venkova, cestovního ruchu,
lázeňství či obnovu památek. Pokračovalo se v realizaci dlouhodobých projektů, jako je například budování sítě cyklostezek.
Na sklonku roku jsme zahájili v Karlových Varech rekonstrukci
Becherovy vily, ﬁnancovanou opět z evropských peněz, která
by se měla stát atraktivním kulturním stánkem – interaktivní
galerií pro domácí i zahraniční návštěvníky. Náš region proslavili hokejisté HC Energie, kterým se podařilo získat mistrovský
extraligový titul.
Stále máme na paměti, že se ze všech svých činů a rozhodnutí
zodpovídáme občanů našeho kraje. Proto se snažíme udržet
a zlepšit kvalitu zdravotní péče v kraji, zvýšit počty kvaliﬁkovaných učitelů na školách a zajistit lidem bezproblémovou dopravu v rámci základní dopravní obslužnosti. V době vrcholící
ekonomické krize jsme nabídli pomoc zaměstnancům krachujících porcelánek prostřednictvím bezúročných půjček. Myslet
musíme také na vytvoření dobrých podmínek pro podnikatele,
jejichž činnost úzce souvisí s rozvojem regionu a s počtem
pracovních míst. Chceme, aby náš kraj byl nejen atraktivním
místem pro návštěvníky lázní a památek, ale i pro všechny,
kteří tu žijí a pracují.

Vážení čtenáři,
Dostává se Vám do rukou Výroční zpráva Karlovarského kraje
za rok 2009. Byl to rok, v němž jsme postupně začali naplňovat
zásadní body programového prohlášení Rady Karlovarského
kraje. Zahájili jsme realizaci velkých projektů, na které se nám
podařilo získat dotaci z ROP Severozápad. Došlo ale také ke
změně v obsazení krajské koalice, kterou opustilo hnutí Doktoři.
Naší prioritou nadále bylo a je řešení nepříznivé situace v krajském zdravotnictví. Podařilo se nám připravit žádost do ROP
Severozápad na vybavení nemocnic novými přístroji a lůžky za
asi 160 milionů korun. Pokračovala příprava budování pavilonu
akutní medicíny v karlovarské nemocnici, totéž platí i o rekonstrukci pavilonu B v Chebu. Naším společným úkolem zůstává
najít cestu k lepšímu hospodářskému výsledku a vyřešit personální problémy v Karlovarské krajské nemocnici.
V oblasti školství začala na podzim 2009 výstavba Centra
technického vzdělávání v Ostrově a modernizace ISŠTE v Sokolově. Jedná se o investici téměř ve výši 1 miliardy korun.
Společně s krajskou tripartitou hodláme posílit spolupráci škol
se zaměstnavateli v regionu. Za pomoci Západočeské univerzity v Plzni jsme začali hledat způsob, jak umožnit studium
zdravotníkům a učitelům, kteří si chtějí doplnit kvaliﬁkaci, přímo
v našem regionu.
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hejtman Karlovarského kraje

Symbolika kraje:
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.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
O KARLOVARSKÉM KRAJI

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. Jeho rozloha je 3314 km2, což
činí 4,25% rozlohy České republiky. Z plochy kraje je 43,1 %
pokryto lesy.
Spolu s Ústeckým krajem tvoří oblast soudružnosti Severozápad, tzv. NUTS 2. Přes území těchto dvou krajů, podél státní
hranice, se rozprostírají Krušné hory. Jejich nejvyšší bod Klínovec (1 244 m n.m.) leží v okrese Karlovy Vary, stejně tak jako
nejnižší bod kraje (320 m n.m.), který se nachází na řece Ohři
na hranici kraje.
Kraj tvoří 3 okresy – chebský, karlovarský a sokolovský
a celkem se zde nachází 132 obcí, které jsou dále členěny
do 518 částí. Svou rozlohou (3 314 km2) se Karlovarský
kraj řadí k těm nejmenším, zaujímá pouze 4,2 % území ČR.
Nejrozsáhlejší z okresů je karlovarský (46 % rozlohy kraje)
s největším počtem obcí (54) a největším podílem žijících
obyvatel v kraji (38,9 %). Okresy Sokolov a Cheb jsou, co do
počtu obcí a rozlohy, srovnatelné. V kraji je celkem 37 měst.

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 poli sedm
vodorovných pruhů, střídavě červených a bílých. Bílé pruhy jsou
vlnité, z horního vyrůstá bílý dvouocasý korunovaný lev se zlatou
zbrojí.

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.

Cestovní ruch
Příjezdy hostů
660 560
Počet přenocování
4 150 202
Nejvíce hostů navštívilo KV kraj v roce 2009 z Německa,
Ruska a z asijských států

Počet obyvatel v KV kraji
Stav na konci období 31. 12. 2009
celkem

muži

ženy

307 636

151 056

156 580

Cheb

95 301

46 709

48 592

Karlovy Vary

119 432

58 468

60 964

Sokolov

92 903

45 879

47 024

Kraj celkem
v tom okresy:

Průmysl
Počet průmyslových podniků se 100a více
zaměstnanci
Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb
průmyslové povahy

88
32 955 mil. Kč

Stavebnictví a bytová výstavba
Dokončené byty
Zahájené byty

512
845

*Údaje ze Statistického bulletinu KV kraje za rok 2009

Nejvýše položený bod :

Klínovec 1244 mn.m.

Nejníže položený bod:

Karlovy Vary hladina Ohře 320 m n.m. okres Karlovy Vary

Obec s největším počtem obyvatel:

Karlovy Vary 51 459 obyvatel okres Karlovy Vary

Obec s nejmenším počtem obyvatel:

Přebuz 77 obyvatel okres Sokolov

Obec s nejvyšším průměrným věkem:

48,5 let Přebuz 77 obyvatel okres Sokolov

Obec s nejnižším průměrným věkem:

26,4 let Chodov 153 obyvatel okres Karlovy Vary
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ZAJÍMAVOSTI
KARLOVARSKÉHO KRAJE MINERÁLNÍ PRAMENY

Pramen Hadí
Teplota pramene 29°C, mineralizace 3 g/l, CO2 1600 mg/l,
vydatnost 1 l/min. Vyvěrá v Sadové kolonádě, kam byl přiveden
v rámci rekonstrukce kolonády v roce 2001 Z hlediska jeho
zpřístupnění veřejnosti je to nejnovější karlovarský pramen.
Hadím byl nazván na památku užovek, které kdysi žily v hojném
počtu za kolonádami.

Prameny v Karlových Varech
K lázeňským procedurám jsou využívány místní přírodní léčivé zdroje: termální minerální voda k pitné kúře, koupelím
a výplachům a přírodní plyn k injekční aplikaci a suchým
koupelím. Spektrum léčivých zdrojů rozšiřují peloidy (složka
vápence) z lokalit Karlovarského kraje.
V Karlových Varech léčí:
•
•
•
•

poruchy trávicího ústrojí
poruchy výměny látkové
poruchy pohybového ústrojí
onkologicky nemocní

Prameny:
Vřídlo
Pramen Karla IV.
Pramen Zámecký dolní
Pramen Zámecký horní
Pramen Tržní
Pramen Mlýnský
Pramen Rusalčin
Pramen Knížete Václava I + II
Pramen Libušin
Pramen Skalní
Pramen Svobody
Pramen Sadový
Pramen Dorotka (neoﬁciálně je 13.pramenem nazýván bylinný
likér Becherovka)
Pramen Štěpánka
Pramen Hadí

Vřídlo

Prameny v Mariánských Lázních
K léčebným procedurám jsou používány přírodní léčivé zdroje
– studené hypotonické kyselky, které se používají k pitné kúře,
inhalacím a k přípravě uhličitých a minerálních koupelí, dále rašelina, slatina a Přírodní léčivý plyn – tzv. Mariin plyn, patří sem
i výjimečné podhorské přírodní klima.

Charakteristika vybraných pramenů:
V Mariánských Lázních léčí:
Vřídlo
Teplota 73,4°C, obsah CO2 400 mg/l, vydatnost 2.000 l/min.
Voda je pro pitnou kúru přivedena do pěti pramenních váz ve
Vřídelní kolonádě. Je zde nejen v původní teplotě (pramenní
váza A), ale i ochlazená na 50°C (pramenní váza B) a 30°C
(pramenní váza C). Jedním z pramenů Vřídla je právě ona fontána, tryskající v hale Vřídelní kolonády až do výše 12 metrů.
Pramen Karla IV.
Teplota 64°C, obsah CO2 250 -450 mg/l, vydatnost 4,8 l/min.
Vyvěrá v Tržní kolonádě. Dle staré pověsti si právě u tohoto
pramene léčil své postižené údy sám zakladatel lázní, císař
a král Karel IV. Nad pramenní vázou je umístěn reliéf „Objevení pramenů“.
Pramen Rusalčin
Teplota 59°C, obsah CO2 600 mg/l, vydatnost 4 l/min.
Vyvěrá v Mlýnské kolonádě. Původně slavný Nový pramen,
který byl v 18. a 19. století středem pozornosti všech lázeňských
hostí. Nad ním stávala od roku 1748 dřevěná kolonáda Nového
pramene. Přímo u pramene zde tehdy ordinovali lázeňští lékaři.
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•
•
•
•
•
•
•
•

nemoci pohybového ústrojí
ledviny a močové cesty
nemoci dýchacího ústrojí
poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí
gynekologická onemocnění
onkologická onemocnění
poruchy močového ústrojí u dětí
nemoci gynekologických u dětí

Prameny:
Křížový pramen
Ferdinandův pramen
Lesní pramen
Ambrožův pramen
Rudolfův pramen
Karolinin pramen
Mariin pramen
Alexanřin pramen

stimulaci pozitivních procesů, jako je reparace poškozené
DNA, regenerace tkání, zvýšení sekrece protizánětlivého kortizolu a „hormonu štěstí“ endorﬁnu, aktivuje se imunitní systém. Toto vše vysvětluje mimořádné léčivé účinky radonových
koupelí a jejich protibolestivý účinek.
V současné době jsou na 12. patře dolu Svornost (založen téměř současně s městem Jáchymov (1518), svůj současný název (německy Einigkeit) nese od roku 1530) v hloubce 500 m
pod povrchem využívány čtyři prameny. Voda ze všech těchto
pramenů je jímána do bazénu na 12. patře a odtud čerpána na
výšku 400 m do akumulační nádrže na patře Barbora. Z nádrže je pak radonová voda spouštěna na patro Daniel a po něm
v potrubí o celkové délce cca 3 000 m vedena do jednotlivých
balneoprovozů.
Prameny:
Ferdinandův pramen

Charakteristika vybraných pramenů:
Křížový pramen
Obsah CO2 2 896 mg/l, mineralizace 9 600 mg/l, vydatnost 1,1
l/min. Nejslavnější a jeden z nejstarších a nejdéle používaných
pramenů. Vyvěrá v pavilonu Křížového pramene. V okolí byla
v roce 1808 otevřena první lázeňská sezona Mariánských Lázní.

Pramen Curie
Pramen C1
Pramen Běhounek
Pramen Agricola

Prameny ve Františkových Lázních
Ve Františkových Lázních se léčí:

Ferdinandův pramen
Obsah CO2 2 508 mg/l, mineralizace 10 810 mg/l, vydatnost 15
l/min. Má sedm vývěrů, pro pitnou léčbu se užívá Ferdinand I.
Stáčí se do lahví jako stolní voda Excelsior. Vývěry se nacházejí
v kolonádě Ferdinandova pramene, v městské části Úšovice.

•

Mariin pramen
Obsah CO2 2 864 mg/l, mineralizace 290 mg/l, vydatnost 10,5
l/min. Vyvěrá v blízkosti Centrálních lázní, je to ve skutečnosti
mocný vývěr plynu (99,7% CO2), který se druhotně rozpouští
v povrchové vodě. Pro charakteristický zápach po stopách sirovodíku se mu říkalo Smradlavý.

Prameny výhradně k pitné kůře:

•
•
•

nemoci onkologické – po ukončení komplexní léčby,
bez známek recidivy
nemoci oběhového ústrojí
nemocí pohybového ústrojí
gynekologická onemocnění

Františkův pramen
Glauber I
Glauber II
Glauber IV
Luční pramen
Sluneční pramen
Solný pramen
Železnatý pramen
Pramen Žoﬁe
Další prameny (balneo účely):
Luisin pramen
Studený pramen
Nový pramen

Křížový pramen

Prameny v Jáchymově
V Jáchymově se léčí:
•
•
•

nemoci pohybového ústrojí
nervové choroby
cévní choroby

K lázeňským procedurám přírodním léčivým zdrojem je využívána radonová voda. Zdrojem léčivého účinku radonu – chemicky
inertního plynu – je měkké ionizující záření alfa. Při jeho opakovaném působení na organizmus v malých dávkách dochází ke

Glauber IV
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Pramen Cartellieri
Pramen Palliardi
Pramen Glauber III
Pramen Marian (D-14)
Pramen Adler
Pramen Stanislav
Císařský pramen
Nový Kostelní pramen
Charakteristika vybraných pramenů:
Františkův pramen
Obsah CO2 1 000 mg/l, mineralizace1 359 mg/l, vydatnost 13,6
l/min. První a nejznámější pramen, znám již před rokem 1400,
zachycen v roce 1793. Pojmenován pro prvním rakouském císaři Františku I. Vyvěrá v rondelu v dolní části hlavní lázeňské
promenády.

Glauber IV
Obsah CO2 1 534 mg/l, mineralizace 20 052 mg/l, vydatnost
0,9 l/min. Vyvěrá ve Dvoraně Glauberových pramenů z hloubky
93 m. Je nejsilnějším léčebným pramenem tohoto druhu na světě, má největší obsah Glauberovy soli na světě.

„Třináctý pramen“ - Becherovka
Je bylinný alkoholický nápoj - likér. Obsahuje karlovarskou vodu,
kvalitní líh, přírodní cukr a speciﬁckou nahořklou směs asi 32
bylinek a koření. Byla uvedena na trh v roce 1807. Obsah alkoholu je 38 procent. Becherovka se pije studená, obvykle samotná, ale může se přidávat i do různých míchaných nápojů.
V karlovarském závodě jsou pouze dva lidé, kteří znají celé
tajemství výroby Becherovky a nelze očekávat, že by je společnost veřejnosti někdy prozradila. Tito dva vyvolení jsou jediní,
kteří smějí vejít do místnosti zvané Drogikamr (název užívaný
ještě z doby Becherů), a kteří jednou týdně připraví směs mnoha druhů bylin a koření. Zhruba tři čtvrtiny bylin a koření pocházejí ze zahraničí, některé druhy rostou v okolí Karlových Varů.
Hotová směs je přesypána do pytlů z přírodního materiálu a na jeden týden ponořena do alkoholu, aby dokonale prosákla. Vzniklý
extrakt se smíchá s vodou a přírodním cukrem a poté se vkládá
do digeračních tanků. Becherovka zraje přibližně dva měsíce
a poté je stáčena do charakteristických zelených láhví.
Karlovy Vary prosluly svými dvanácti léčivými prameny a Becherovce se začalo říkat pramen Třináctý. Když byl v roce 1965
zpřístupněn skutečný třináctý pramen, město, hrdé na slavnou
rodačku, nakonec nazvalo nový pramen Druhým pramenem
knížete Václava a k číslování pramenů se již nikdy nevrátilo.
Nejznámějším českým koktejlem je Beton – osvěžující mix Becherovky s tonikem. Tento dnes takřka „lidový nápoj“ byl poprvé
představen na Světové výstavě Expo´67 v Montrealu. V tomto
roce slavila Becherovka již 160. výročí.

Františkův pramen

Prameny v Lázních Kynžvart
Ve Františkových Lázních se léčí:
•
•
•

netuberkulózních nemoci dýchacího ústrojí
nemoci kožních
nemoci ledvin a močových cest

Minerální vody jsou součástí zřídelní soustavy studených
kyselek uvnitř široké mariánskolázeňské zřídelní oblasti, avšak
společný mají pouze hlubinný zdroj oxidu uhličitého.
Prameny:
Pramen Richard
Pramen Viktor a Helena
Pramen Marie
Jezevčí pramen
Kančí pramen
Liščí prameny
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SAMOSPRÁVA
RADA KARLOVARSKÉHO KRAJE

PaedDr. Josef Novotný (ČSSD)
hejtman

MUDr. Berenika Podzemská
(Hnutí Doktoři za uzdravení
společnosti)

řídí oblast krizového řízení a oblast
investic

radní pro oblast zdravotnictví
zánik funkce k 30. 11. 2009

Mgr. Martin Havel (ČSSD)
statutární zástupce hejtmana

MUDr. Václav Larva (ČSSD)

náměstek hejtmana pro ekonomiku,
legislativu a informatiku

Ing. Petr Navrátil (ČSSD)
náměstek hejtmana pro dopravu, silniční hospodářství a regionální rozvoj

Mgr. Jaroslav Borka (KSČM)
náměstek hejtmana pro oblast majetkoprávní a vnitřních věcí

radní pro oblast zdravotnictví
vznik funkce k 10. 12. 2009

Ing. Eva Valjentová (KSČM)
členka rady kraje pro oblast kultury,
památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, uvolněná členka zastupitelstva

PaedDr. Vratislav Emler
(Hnutí Doktoři za uzdravení
společnosti)
člen rady kraje pro oblast školství,
mládeže a tělovýchovy, uvolněný člen
zastupitelstva

Miloslav Čermák (ČSSD)

Ing. Jaroslav Bradáč (ČSSD)

náměstek hejtmana pro oblast
sociálních věcí

člen rady kraje pro oblast životního
prostředí a zemědělství, uvolněný
člen zastupitelstva
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SAMOSPRÁVA
Zastupitelstvo Karlovarského kraje / Komise rady Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

Komise dopravní

Ing. Berka Zdeněk
Bolvari René – vznik mandátu k 31. 8. 2009
Mgr. Borka Jaroslav
Ing. Bradáč Jaroslav
Ing. Bureš Jan
Čermák Miloslav
Černý Václav
PaedDr. Emler Vratislav
Ing. Gold Radomil
Mgr. Havel Bohdan
Mgr. Havel Martin
Mgr. Holan Jiří
Ing. Hora Josef
Ing. Horník Jan
Hozmanová Hana
Mgr. Hybner Tomáš
Ing. Jakobec Karel
Ing. Jakubík Václav
Janát Josef
Ing. Keřka Petr
Ing. Kotek Jiří
Křížová Jana
MUDr. Kubín Stanislav
Kuliš Petr
MUDr. Larva Václav
Ing. Malý Josef
Matějka Milan
Mleziva Václav
Murčo Josef
Ing. Navrátil Petr
Mgr. Novák Radek
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 – vznik mandátu k 31. 8. 2009
Ing. Svoboda Tomáš
Ing. Valjentová Eva
Mgr. Volavková Ellen
Ing. Zborník Jan
Ing. Živný Václav
RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara – ukončení mandátu k 30. 8. 2009
Jan Hadrava – ukončení mandátu k 30. 8. 2009

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

Komise rady Karlovarského kraje
Energetická komise
Ing. Jaroslav Fiala CSc. (předseda)
Josef Mráz - zástupce odborů
Jakub Pánik
Ing. Milan Špička
Ing. František Štěpánek
Josef Tvarůžek
RSDr. Jan Votruba
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Komise pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch
Petr Kuliš (předseda) - ČSSD
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
Antonín Lebeda (předseda)
Martin Dědič
Jiří Dietz
Zdeněk Havel
Mgr. Radka Hodačová
Robert Lukáš
Ing. František Nečekal
Miloslav Strnad
Petr Šikýř

SAMOSPRÁVA
Komise rady Karlovarského kraje / Výbory Zastupitelstva 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
Josef Murčo
Ing. Vojtěch Plachý
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
Ferdinand Bernáth
Milan Demeter
Olga Haláková
Krista Hrubá
Maria Cherevko
Jana Jandová
Ing. Le Anh Phong
Alexej Ružejnikov
Stanislav Strmeň
Ing. Peter Surňák
Emil Voráč

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

Výbory Zastupitelstva Karlovarského kraje
Finanční výbor
Ing. Zdeněk Berka (předseda)
Ing. Jan Koenigstein
Ing. Josef Kubičko
Ing. Josef Malý
Petr Martínek
Ing. Helena Pěnkavová
David Viktor
Ing. Jan Zborník
RNDr. Tomáš Zuckermann
Kontrolní výbor
Mgr. Bohdan Havel (předseda)
Ing. Zdeněk Brantl
Ing. Jan Bureš
Štěpán Cingroš
Ing. Otmar Homolka
František Jurčák
František Nečekal
Jaroslav Smetka
Dr. Jan Votruba

Výbor pro regionální rozvoj
Mgr. Tomáš Hybner (předseda) - ČSSD
Ing. David Cervan Ph.D.
Ing. Radomil Gold
Ing. Martin Kroupa
Ing. Alexander Martinec CSc.
Miloslav Pospíšil
Dalibor Stach
Olga Zámostná
Ing. Václav Živný
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Milan Matějka (předseda) - ČSSD
Věra Bartůňková
Mgr. Vladimír Hartmann
Mgr. Jiří Holan
RNDr. Jaroslav Kočvara
Bohumila Petříková
Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
Jan Siváň
Ing. Jaroslav Vojta
Výbor pro zdravotnictví a sociální věci
Mgr. Jana Petříková (předseda)
Zdeňka Braunová
Dana Janurová
MUDr. Stanislav Kubín
Ing. Oldřich Nápravník CSc.
Ondřej Ördög
JUDr. Josef Pavel
MUDr. Berenika Podzemská
MUDr. Oldřich Vastl
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HOSPODAŘENÍ KRAJE

Hospodaření Karlovarského kraje se v roce 2009 řídilo rozpočtem schváleným usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje
č. ZK 284/12/08 ze dne 18. prosince 2008.
Schválený rozpočet Karlovarského kraje na rok 2009 počítal
s překročením výdajů nad příjmy o 796 860 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 2009 zapojovaly ﬁnanční prostředky
z minulých let (převážně ze zdrojů fondu budoucnosti).
Ve skutečnosti výsledek hospodaření kraje skončil se schodkem
pouhých 23 698 382,91 Kč.
Do státního rozpočtu vrátil Karlovarský kraj při ﬁnančním
vypořádání za rok 2009 ﬁnanční prostředky v celkové výši
497 905,09 Kč.
Po započtení schváleného ﬁnancování výdajů Karlovarského
kraje z výsledku hospodaření roku 2008, zapojení ﬁnančních
prostředků z peněžních fondů Karlovarského kraje, a po odečtení ﬁnančního vypořádání se státním rozpočtem činily ﬁnanční prostředky Karlovarského kraje 723 381 513,65 Kč. Z toho
částku ve výši 656 178 192,95 Kč tvořily nevyčerpané účelově
vázané prostředky.

Alokaci volných ﬁnančních prostředků ve výši 67 203 320,70 Kč
schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje svými usneseními
č. ZK 142/06/10 následujícím způsobem:
Příděl do fondu na udržení provozu
9 000 000,-Kč
soc. služeb v KK
Výběrové řízení – zajištění externích služeb pro
2 000 000,-Kč
centralizovaný nákup el. energií pro KK
Územně energetická koncepce
1 000 000,-Kč
(zákon č. 406/2000 Sb., o hosp. s energií)
Modernizace telekom.zařízení
500 000,-Kč
(upgrade telefonní ústředny)
KKN a.s. – neinv.příspěvek na doﬁnancování stagnujících
úhrad od zdravotních pojišťoven v roce 2010 30 000 000,-Kč
24 703 320,70 Kč
Příděl do fondu budoucnosti

Přezkoumání hospodaření Karlovarského kraje za rok 2009
Hospodaření Karlovarského kraje za rok 2009 bylo přezkoumáno kontrolní skupinou Ministerstva ﬁnancí České republiky.
Přezkoumání se uskutečnilo v období od 20. července do 14.
srpna 2009 (1. dílčí přezkoumání hospodaření), od 22. února
do 5. března 2010, od 22. března do 2. dubna 2010 (2. dílčí přezkoumání hospodaření), 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.
Hospodaření Karlovarského kraje za rok 2009 bylo přezkoumáno s následujícím závěrem:
„Při přezkoumání hospodaření Karlovarského kraje za rok
podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.“
„Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu.“
Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2009, včetně závěrečné zprávy o přezkoumání hospodaření, byl schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 17. června 2010 usnesením
číslo ZK 142/06/10, a to bez výhrad.
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STÁLÉ ZASTOUPENÍ V BRUSELU

MEZINÁRODNÍ PARTNERSTVÍ

Partnerské vztahy Karlovarského kraje se zahraničními
regiony a městy.

Karlovarský kraj se od počátku své existence logicky zaměřil
v oblasti mezinárodních vztahů na svého bezprostředního
souseda - na Německo. Společná hranice Karlovarského
kraje s Německem měří 232,109 km (132,968 km se Saskem a 99,141 km s Bavorskem), karlovarský region spojuje
s Německem celkem 8 mezinárodních silničních hraničních
přechodů (5 se Saskem a 3 s Bavorskem). Otázky řešení
společných projektů v příhraničních oblastech byly a jsou vnímány jako potřebné pro regionální rozvoj, pro lepší integraci
Karlovarského kraje do společného evropského prostoru. To
se týká například budování dalších hraničních spojení.
V současné době jsou již podepsána dvě společná prohlášení
o spolupráci mezi Karlovarským krajem a sousedními německými spolkovými zeměmi a regiony: Sasko, Bavorsko
Stejně jako se Saskem a Bavorskem, tak také s městem
Moskva byl podepsán protokol o spolupráci. Kontakty Karlovarského kraje s Moskvou jsou dlouholeté. Karlovy Vary a okolí
měli Rusové rádi již v carských dobách. Zájem o návštěvu lázní,
ale i o investice ve městě se znovu projevil v 90. letech minulého
století. S cílem upevnit vzájemné vztahy a úspěšnou spolupráci
byl v říjnu 2006 podepsán Protokol o rozvoji spolupráce:

Budova Českého domu v Bruselu

Hlavní cíle zastoupení Karlovarského kraje v Bruselu:
• informuje představitele Karlovarského kraje a zainteresované
veřejné i privátní subjekty v kraji o politickém vývoji v EU,
především se zaměřením na politiku regionálního rozvoje
• navazuje a udržuje kontakty s institucemi EU, jakož i s dalšími
významnými organizacemi zastoupenými v Bruselu
• zajišťuje a zpracovává pro Karlovarský kraj relevantní informace z bruselského prostředí, vyhledává příležitosti pro Karlovarský kraj, podporuje iniciativy Karlovarského kraje
a přispívá k jejich úspěšné realizaci
• pomáhá Karlovarskému kraji a klíčovým institucím kraje v přístupu k programům ﬁnanční podpory EU
• pomáhá Karlovarskému kraji v posilování jeho pozice
na evropské scéně a v jeho integraci do EU
• poskytuje organizační i odborné zázemí hejtmanovi Karlovarského kraje pro výkon jeho mandátu člena Výboru regionů

Karlovarský kraj podepsal partnerskou smlouvu o vzájemné
spolupráci s městskou částí čínského Pekingu nazvanou
Changping. Pro hlavní město jedné ze světových velmocí se
kraj rozhodl mezi několika nabídkami, které obdržel v uplynulých dvou letech z čínské strany. Peking jako hlavní město Číny
je pro Karlovarský kraj velmi zajímavým partnerem i vzhledem
k blížícím se olympijským hrám v roce 2008. V době jejich konání a po skončení by se Čína mohla ještě více otevřít světu.
Lze tedy očekávat především oživení cestovního ruchu.

Adresa stálého zastoupení :
Zastoupení Karlovarského kraje při EU
Representative of the West Bohemian
Region Karlovy Vary
Czech House 60,
Rue du Trone, B - 1050 Brussels
Telefon: +32 2 21 39 500

Slavnostní podpis partnerské smlouvy o spolupráci
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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI

Jaro 2009 – slavnostní dokončení III. etapy
modernizace Karlovarského letiště –
otevření odbavovací haly

22. – 24. 4. 2009, Mariánské Lázně neformální schůzka ministrů regionálního rozvoje
zemí Evropské unie

22. – 24. 4. 2009 – návštěva eurokomisařky
Danuty Hübner
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28.6. 2010 - ocenění Vesnice roku Karlovarského kraje
získala obec Březová na Sokolovsku

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI

21. 11. 2009 – Slavnostní vyhlášení ankety
„Osobnost Karlovarského kraje 2009“

8. 7. 2009 – v rámci Mezinárodního filmového
festivalu Karlovy Vary proběhl na letišti v Karlových
Varech „Večer Karlovarského kraje“

V kategorii „Firma“ cenu převzal za manažerskou a podnikatelskou činnost Julius Krupa (vlevo), jednatel firmy
KRUFIN, s.r.o., za vytváření pracovních míst pro handicapované spoluobčany. Společnost je úspěšným výrobcem
a prodejcem mycích a úklidových prostředků. Má statut
chráněné dílny a zaměstnává více než 60% osob se zdravotním postižením.

Ocenění za „Mimořádný přínos Karlovarskému kraji“
tak letos získal za svou dlouholetou práci karlovarský
hydrogeolog Břetislav Vylita (uprostřed), který 17 let pečoval o karlovarské prameny.

V kategorii „Neziskové organizace“ získala ocenění
výkonná ředitelka organizace Český západ (dlouhodobě
pracuje s komunitou romských obyvatel osady Dobrá
Voda na Toužimsku) Jana Kosová (vpravo).

26. 3. 2009 – vyhlášení nejlepších sportovců
Karlovarského kraje za rok 2008
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE
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Ing. Lydie STRÁSKÁ
vedoucí odboru kancelář hejtmana

OBECNÉ INFORMACE

Kontakt: + 420 353 502 141
E-mail: lydie.straska@kr-karlovarsky.cz
Ing. Dagmar DIVIŠOVÁ
vedoucí ekonomického odboru
Kontakt: + 420 353 502 266
E-mail: dagmar.divisova@kr-karlovarsky.cz
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

Ing. Roman ROKŮSEK
ředitel krajského úřadu
kontakt: +420 353 502 120
E-mail: roman.rokusek@kr-karlovarsky.cz

Kontakt: + 420 353 502 240
E-mail: stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Drahomíra STEFANIČOVÁ
pověřená k zastupování vedoucího oddělení interního auditu
Kontakt: + 420 353 502 460
E-mail: drahomira.stefanicova@kr-karlovarsky.cz

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

Jan PRUDÍK
pověřený k zastupování vedoucího odboru kultury,
památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

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

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

Bc. Joža LOKAJÍČEK
vedoucí odboru zdravotnictví

Ing. Radek Havlan
vedoucí odboru investic a grantových schémat

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

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

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

Bc. Miroslav OČENÁŠEK
vedoucí odboru vnitřních záležitostí, pověřený k zastupování
vedoucího odboru správa majetku

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

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

Mgr. Jaromír KRUTÁK
vedoucí odboru kontroly

PhDr. Mgr. Vratislav SMOLEJA
pověřený k zastupování vedoucího odboru legislativního a právního

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

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

Mgr. Vladimír MALÝ
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Ing. arch. Jaromír MUSIL
vedoucí odboru regionálního rozvoje

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

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

Ing. Bohuslav VACHUDA
vedoucí odboru krizového řízení

Ing. Marie TOMSOVÁ
vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu

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

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

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

Ing. Eliška VRŠECKÁ
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

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

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

OBECNÉ INFORMACE
Stav zaměstnanců krajského úřadu
k 31.12.2009

kancelář hejtmana

6

kontroly

22

ekonomický

33

správních agend a krajský
živnostenský úřad

10

správa majetku

9

dopravy a silničního hospodářství

18

sociálních věcí

24

školství, mládeže a tělovýchovy

18

životního prostředí a zemědělství

25

informatiky

13

regionálního rozvoje

17

kancelář ředitele úřadu

15

investic a grantových schémat

20

krizového řízení

14

vnitřních záležitostí

16

kultury, památkové péče,
lázeňství a cestovního ruchu

13

zdravotnictví

10

stavební úřad

15

legislativní a právní

13

oddělení interního auditu
celkem

16

počet zaměstnanců

5
316

OBECNÉ INFORMACE

OCENĚNÍ

V soutěži
Úřad roku - „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem
získal Krajský úřad Karlovarského kraje první místo.
Soutěž vyhlašuje ministerstvo vnitra ve spolupráci s organizací Gender Studies. Cílem soutěže je monitoring situace
v zavádění principů rovnosti žen a mužů na úřadech veřejné
správy v České republice.
Soutěž v roce 2009 byla zaměřena především na opatření,
která úřady přijímají na podporu slaďování osobního a pracovního života.

Ocenění Vesnice roku Karlovarského kraje získala obec
Březová na Sokolovsku.

vzdělání

% zaměstnanců

vysokoškolské doktoranský studijní program

2,53

vysokoškolské magisterský studijní program

35,13

vysokoškolské bakalářský studijní program

9,81

vyšší odborné

1,27

střední s maturitní zkouškou
střední

50,32
0,95

Budova Krajského úřadu
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PŘEHLED ČINNOSTÍ ODBORŮ

PŘEHLED ČINNOSTÍ ODBORŮ

ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU

ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND
A KRAJSKÝ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

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.
Uvedenou činnost oddělení zajišťuje zejména prostřednictvím
výkonu interních auditů a auditních zakázek, které jsou plánované či na vyžádání a metodickou a konzultační činností, tj.
např. připomínkováním vnitřních předpisů a jiných dokumentů
nebo pořádáním pravidelných porad pracovní skupiny interních auditorů a kontrolorů měst v Karlovarském kraji.

Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad sestává, po zrušení oddělení dozoru a metodiky provedeném
organizační změnou Krajského úřadu Karlovarského kraje
k 1.5.2009, ze dvou oddělení. Vzhledem k tomu, že jednotlivá
oddělení se svou náplní výrazně liší, je zpráva členěna dle
činnosti jednotlivých oddělení.

Oddělení správních agend
Oddělení vykonává státní správu na úseku matrik a státního
občanství, na úseku přestupkové agendy, zejména přestupků
proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a proti majetku,
na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů a na úseku voleb. V roce 2009 bylo na úseku
matrik a státního občanství vydáno 3699 osvědčení o státním
občanství ČR a bylo vedeno 10 prvoinstančních a jedno odvolací řízení. Na úseku přestupků proti veřejnému pořádku,
občanskému soužití a proti majetku bylo vedeno 37 odvolacích
řízení. V odvolacím řízení na úseku evidence obyvatel bylo
řešeno celkem 8 případů rušení údaje o místu trvalého pobytu.
Z toho ve třech případech bylo odvolání zamítnuto a rozhodnutí prvoinstančního orgánu potvrzeno, ve třech případech
bylo rozhodnutí zrušeno a věc vrácena k novému projednání,
v jednom případě byla vyslovena nicotnost rozhodnutí a v jednom případě bylo rozhodnuto o zrušení usnesení o přerušení
řízení. V rámci agend občanských průkazů a cestovních dokladů nemusel být v roce 2009 řešen žádný případ v odvolacím
správním řízení.

Na úseku voleb se oddělení správních agend podílelo zejména
na přípravě a dohledu nad průběhem voleb v kraji. Ve dnech
5.-7. 6. 2009 proběhly volby do Evropského parlamentu. V Karlovarském volebním kraji volby proběhly bez mimořádných
událostí a v souladu se zákonem. Pracovníky oddělení byly provedeny kontroly ve vybraných okrskových volebních místnostech, drobné závady byly odstraněny na místě, žádné závažné
závady zjištěny nebyly.
Ve dnech 9. a 10. října 2009 měly proběhnout mimořádné volby
do Parlamentu ČR. Krajský úřad Karlovarského kraje působí
u tohoto typu voleb jako registrační úřad. Příprava voleb byla
řádně provedena až do okamžiku rozhodnutí o zaregistrování
kandidátních listin dne 10. 9. 2009, kdy došlo k ukončení příprav
mimořádných voleb na základě nálezu Ústavního soudu ČR.

18

Kontrolní činnost oddělení:

Oddělení Krajský živnostenský úřad

V roce 2009 bylo dle plánu kontrol uskutečněno celkem 29
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.

Oddělení vykonává státní správu na úseku činností, které jsou
příslušnými právními předpisy stanoveny Krajskému živnostenskému úřadu (dále jen KŽÚ). V průběhu roku 2009 rozhodoval KŽÚ celkem v 5ti případech odvolání proti rozhodnutí
Obecních živnostenských úřadů (ObŽÚ) Karlovarského kraje
s tím, že ve 4 případech odvolání zamítl a rozhodnutí potvrdil
a v jednom případě jej zamítl jako opožděné.
V rámci nově zavedené služby Czech Point vydal KŽÚ v roce
2009 celkem 670 ověřených výstupů z centrálních registrů,
a to 254 výpisů z rejstříku trestů, 180 výpisů z obchodního
rejstříku, 191 výpisů z katastru nemovitostí, 20 výpisů ze živnostenského rejstříku, 19 výpisů z centrální registrace řidičů
a 6 výpisů ze seznamu kvaliﬁkovaných dodavatelů. Služba
Czech Point byla průběžně využívána i pracovníky krajského úřadu pro úřední potřeby krajského úřadu. V roce 2009
byly v rámci rozšíření agendy Czech Point nově zavedeny
a poskytovány další služby na úseku informačního systému
datových schránek a konverze dokumentů.

Metodická činnost a odborná pomoc:
V rámci metodické pomoci obcím byly 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 konzultační den zaměřený na problematiku matričních úřadů obcí s rozšířenou působností. Pro výkon
matričních činností byla také nově proškolena 1 matrikářka
obecního úřadu, která následně vykonala zkoušku odborné
způsobilosti, pro vidimaci a legalizaci bylo proškoleno a odzkoušeno 10 pracovnic 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 a v uspořádání několika konzultačních setkání s pracovníky ohlašoven.

Kontrolní činnost oddělení:
V roce 2009 byly provedeny celkem 3 kontroly výkonu státní
správy na úseku živnostenského podnikání, a to u ObŽÚ Kraslice, Mariánské Lázně a Ostrov. Ve všech případech se jednalo
o řádné kontroly podle plánu kontrol Krajského úřadu Karlovarského kraje. V rámci dozorové činnosti na úseku regulace
reklamy bylo v průběhu roku 2009 provedeno celkem 9 místních
šetření na území Karlovarského kraje a to zejména na reklamu
se speciálním zaměřením dle usnesení vlády č. 1046/2002
„Zdraví pro všechny v 21. století“.

Metodická činnost a odborná pomoc:
Metodickou činnost vůči ObŽÚ Karlovarského kraje vykonával KŽÚ
především formou pravidelných konzultačních dnů, ze kterých pořizoval podrobné zápisy. V roce 2009 proběhlo celkem 7 konzultačních dnů. K metodice a postupu při provádění společných kontrol ObŽÚ a ČOI uspořádal KŽÚ v průběhu roku 2009 jedno
specializované pracovní setkání kontrolních pracovníků ObŽÚ
a ČOI. V rámci spolupráce na úseku živnostenského podnikání
se KŽÚ v průběhu roku 2009 podílel na 5ti poradách a dalších
akcích spolu s ČOI, úřady práce a dalšími institucemi.

Oddělení dozoru a Metodiky
Oddělení bylo zrušeno v rámci organizační změny k 1.5.2009,
agendu oddělení vykonává odbor legislativní a právní Krajského
úřadu Karlovarského kraje.

Přehled vydaných rozhodnutí
Úsek

Odvolací řízení

Prvoinstanční řízení

Vydaná osvědčení

Matriky a st.občanství

1

10

3699

Evidence obyvatel, obč. průkazy
a cest.doklady

8

0

0

Přestupky

37

0

0

Celkem

46

10

3699
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PŘEHLED ČINNOSTÍ ODBORŮ
ODBOR KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

• rozděloval státní neinvestiční dotace a příspěvek kraje obcím,
které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen
SDH).
Finanční příspěvek kraje pro tyto účely činil 4 100 000,- Kč,
státní dotace představovala částku 5 257 000,- Kč. Celkem
bylo v roce 2009 na podporu činnosti jednotek SDH obcí rozděleno 9 357 000,- Kč,
• rozděloval ﬁnanční příspěvek z rozpočtu kraje na společně
vynakládané výdaje IZS ve výši 1,3 mil. Kč na zvýšení technické vybavenosti složek IZS,

Orgány krizového řízení Karlovarského kraje
Orgány krizového řízení Karlovarského kraje se v roce 2009
zabývaly dalším zdokonalováním připravenosti kraje na řešení
mimořádných událostí a krizových situací. Přijaly řadu opatření
v rámci monitorování situace a přímé účasti na koordinaci záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádných událostí
vzniklých na území Karlovarského kraje v následujících souvislostech:
• situace v oblasti dodávky plynu do ČR v měsíci lednu 2009
a následná preventivní opatření připravovaná k řešení dopadů této situace v měsících březnu a září 2009,
• sněhová kalamita, která postihla území kraje v měsíci únoru
2009,
• pandemie prasečí chřipky s vyhlášením 6. fáze Globálního
pandemického plánu mezinárodní zdravotnické organizace
WHO v měsíci červnu 2009,
• setkání české extrémní pravice v Karlových Varech v měsíci
červnu 2009,
• povodňová situace, která postihla obce Karlovarského kraje
na přelomu měsíců června a července 2009,
• větrné bouře 23.7. a 17.8.2009 a následné zvýšení počtu zásahů IZS Karlovarského kraje.

Odbor krizového řízení Krajského úřadu
Karlovarského kraje
Odbor krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje
v roce 2009:
• provedl 5 jednání s ORP Karlovarského kraje a řadu pracovních
jednání s právnickými osobami zařazenými do krizového plánu
kraje, jako subjekty kritické infrastruktury k plnění opatření připravenosti kraje na řešení mimořádných událostí a krizových
situací s důrazem na zajištění energií. Kvalitu a způsob plnění
opatření ověřil v rámci kontrol výkonu přenesené působnosti
u 7 ORP Karlovarského kraje a obce Chodov,
• připravil a organizoval cvičení Krizového štábu Karlovarského
kraje a KŠ ORP Sokolov na téma „Závažná havárie HEXION
Specialty Chemicals, a. s.“,
• podílel se společně s HZS Karlovarského kraje na průběžné
aktualizaci Krizového plánu Karlovarského kraje a navazující
dokumentaci krizového řízení,
• zabezpečil rutinní využívání informačních systémů pro podporu krizového řízení instalovaných v informační síti krajského
úřadu, zkvalitnil a rozšířil využívání informačního systému
ECC®NSRK pro plánování opatření národního systému reakce na krize,
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• poskytoval metodickou pomoc obcím k problematice využití
těchto dotací a kontroloval dodržování smluvních podmínek
na jejich použití a způsob vyúčtování,
• provedl veřejnosprávní kontrolu oprávněnosti vynakládání
prostředků kraje na JSDH u vybraných obcí kraje,
• 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 nepřetržitý dohled nad
poskytováním informací a režimem pohybu osob v objektech
Krajského úřadu Karlovarského kraje a vedení dohodnutých
agend, jako rezervace zasedacích místností, telefonní seznam krajského úřadu apod.,
• zabezpečil zvýšení úrovně kvality elektronické požární signalizace u krajského úřadu, koordinoval činnosti spojené s ostrahou objektů krajského úřadu, se zajištěním bezpečnosti
informačního systému a zabezpečoval ochranu utajovaných
informací.

Metodická pomoc obcím a organizacím
Karlovarského kraje v roce 2009
Metodická pomoc obcím a organizacím Karlovarského kraje
v roce 2009 byla zaměřena především na postup implementace
eGovernmentu do praxe, zejména v oblasti agendy datových
schránek a provádění konverzí na CzechPoin@ofﬁce. Další
metodické pomoci byly prováděny v oblasti ekonomické,
se zaměřením na novelu zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a problematiku DPH.
Další školení a semináře probíhaly v oblastech sociálních věcí
(prevence kriminality…), krizového řízení, regionálního rozvoje
atd.
Kraj nadále poskytuje zaměstnancům obcí Karlovarského kraje
možnost účasti na akreditovaném vstupním vzdělávání úředníků ÚSC dle zvláštního zákona.

Rok 2008

Počet osob

Vzdělávání zaměstnanců zařazených
do krajského úřadu

1059

Vzdělávání a metodická pomoc zaměstnancům
obcí a příspěvkových organizací

1554

Vzdělávání a metodická pomoc voleným
orgánům obcí

115

Celkem

2728

Průměrné náklady na vzdělávání jednoho
zaměstnance krajského úřadu

4077

PŘEHLED ČINNOSTÍ ODBORŮ
ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD

Po svém zřízení dnem 1.7.2008 vyčleněním některých
správních činností o odboru regionálního rozvoje, odboru
životního prostředí a zemědělství a dále z odboru kultury,
památkové péče, lázeňství a CR, došlo koncem roku 2008
vzhledem ke složitosti a náročnosti výkonu přenesené
působnosti k vytvoření tří oddělení. Cílem bylo nastavení
určitých specializací jednotlivých oddělení s orientací na odvolací řízení v oblasti stavebního řízení a státní památkové
péče a na řízení v I. stupni na úseku speciálního stavebního úřadu v oblasti vodních děl a silnic I. třídy.
Oddělení právní podpory se zaměřilo na metodickou a odbornou pomoc obcím v souladu s ustanovením § 67 odst. 1 písm.
c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ( krajské zřízení), ve znění
pozdějších změn a doplňků, kde se podařilo vytvořit na Informačním portálu Karlovarského kraje pod tématem „stavební
úřad“ odkaz na metodickou a odbornou pomoc stavebním
úřadům a orgánům státní památkové péče městských úřadů,
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 a v neposlední řadě 65 vzorů zpracovaných odborem ke správnímu řádu. 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.
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.
V listopadu 2009 byli s činností stavebního úřadu a s problémy výkonu přenesené působnosti na úseku stavebního
řízení a s návrhy na zlepšení seznámeni tajemníci městských a obecních úřadů na jejich poradě svolané krajským
úřadem.

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 2009 celkem 10 kontrol z toho v

I. pololetí
Úsek územního řízení
a stavební řád

- Městský úřad Sokolov, Chodov

Památková péče

- Městský úřad Aš

Speciální stavební úřad
– komunikace
- Městský úřad Kraslice
Speciální stavební úřad
– vodní díla
- Městský úřad Cheb

II. pololetí
Územní řízení
a stavební řád

- Městský úřad Lázně Kynžvart, Nejdek

Památková péče

- Městský úřad Kraslice

Speciální stavební úřad
– komunikace
- Magistrát města Karlovy Vary
Speciální stavební úřad
– vodní díla
- Městský úřad Mariánské Lázně

Přehled o vyřízených rozhodnutí odborem
v odvolacím řízení za rok 2009
a) Zrušené rozhodnutí

17

b) Zrušené a vrácené rozhodnutí k novému projednání

99

c) Změněné rozhodnutí

10

d) Potvrzené rozhodnutí

46

Dále bylo podáno:
opožděných a nepřípustných odvolání
celkem bylo šetřeno stížností

Nejdůležitější předpisy:

bylo vedeno přezkumných řízení

17
15+1petice
5

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákon
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

V rámci činnost stavebního úřadu v I. stupni bylo celkem vydáno
15 rozhodnutí - stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, prodloužení platnosti rozhodnutí.

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
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PŘEHLED ČINNOSTÍ ODBORŮ
ODBOR KONTROLY

Oddělení přezkumu hospodaření územních
samosprávných celků
Podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
provádí pracovníci oddělení přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků kontrolu u 131 obcí a dobrovolných
svazků obcí na území Karlovarského kraje.
Na základě žádostí územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí bylo pro rok 2009 stanoveno provedení
kontroly přezkoumání hospodaření u 122 obcí a 9 dobrovolných svazků obcí. Splnění tohoto úkolu zajišťuje 9 pracovníků,
ze kterých bylo utvořeno 6 kontrolních skupin.
Ke dni 31.3.2010 bylo z počtu 81 závěrečných zpráv o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí vypracováno 47 dílčích zpráv a 34 podkladů u přípravných prací k závěrečným zprávám za rok 2009.
Celkem bylo provedeno 162 kontrol. Dále bylo oddělením
přezkoumání hospodaření obcí provedeno formou metodické
pomoci 17 veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací, jejímž zřizovatelem je obec formou osoby přizvané.

Přehled zjištěných nedostatků označených
písmenem c) 1 až c) 6 dle výsledků
přezkoumání hospodaření:
ÚSC hodnocené dle § 10 písmenem c) 1
- porušení rozpočtové kázně (§ 22
zákona)

1

14 %

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

3

42 %

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

0

0 %

ÚSC hodnocené dle § 10 písmenem c) 4
- porušení pravomocí a povinností orgánů
územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí stanovených
zvláštními právními předpisy

2

29 %

ÚSC hodnocené dle § 10 písmenem c) 5
- nebyly odstraněny nedostatky zjištěné
při předchozím přezkoumání, nebo
dílčím přezkoumání

1

14%

ÚSC hodnocené dle § 10 písmenem c) 6
- nebyly vytvořeny podmínky pro
přezkoumání

0

0%

Celkem

7

100 %

Výsledky přezkoumání:
ÚSC hodnocené dle § 10 písmenem a)

69

53 %

ÚSC hodnocené dle § 10 písmenem b)

7

5%

ÚSC hodnocené dle § 10 písmenem c)

5

4%

Celkem

81

62%

Přehled zjištěných nedostatků označených písmenem c) 1 až c) 6 dle výsledků přezkoumání hospodaření
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ÚSC hodnocené dle § 10 písmenem c) 1 - porušení rozpočtové kázně (§ 22 zákona)

1

14 %

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

3

42 %

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

0

0 %

ÚSC hodnocené dle § 10 písmenem c) 4 - porušení pravomocí a povinností orgánů územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí stanovených zvláštními právními předpisy

2

29 %

ÚSC hodnocené dle § 10 písmenem c) 5 - nebyly odstraněny nedostatky zjištěné při předchozím přezkoumání,
nebo dílčím přezkoumání

1

14%

ÚSC hodnocené dle § 10 písmenem c) 6 - nebyly vytvořeny podmínky pro přezkoumání

0

0%

Celkem

7

100 %

Oddělení veřejnosprávní kontroly
a její metodiky
Oddělení veřejnosprávní kontroly a její metodiky zabezpečuje
úkoly vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o ﬁnanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o ﬁnanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Veřejnosprávní kontrolou na místě prověřuje hospodaření s veřejnými prostředky
příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Karlovarský
kraj, a to v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 tohoto zákona.
V roce 2009 bylo:
• zahájeno oddělením veřejnosprávní kontroly a její metodiky
22 veřejnosprávních kontrol na místě, z toho byly:

Kontroly prováděné oddělením kontroly
prostředků z EU
Oddělení vykonávalo v souladu se zákonem o ﬁnanční kontrole
veřejnosprávní kontroly na místě průběžné a následné:
EX – POST u příjemců veřejné ﬁnanční podpory poskytnuté
Karlovarským krajem jako zprostředkujícím subjektem ze strukturálních fondů EU v rámci uplynulého programovacího období
2004 – 2006 a byly zaměřeny na kontrolu majetku pořízeného
v rámci projektů, plnění povinných následných aktivit a monitorovacích ukazatelů, zejména vytvořených nových pracovních
míst – celkem bylo provedeno 77 kontrol v rámci SROP

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 16 kontrol v rámci OPVK

Pochybení příjemců mohou vést až k povinnosti vrátit získané
prostředky a k dalším sankcím. Oddělení dále poskytovalo metodickou pomoc formou metodických dohlídek u probíhajících
a nově zahajovaných projektů v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

3 veřejnosprávní kontroly na místě zaměřené na splnění
přijatých opatření z veřejnosprávních kontrol provedených
v minulosti
5 mimořádných veřejnosprávních kontrol hospodaření
na místě
14 plánovaných veřejnosprávních kontrol hospodaření
na místě
• ukončeno 22 veřejnosprávních kontrol na místě
• v 1 případě podáno trestní oznámení na neznámého pachatele.

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

56.776.000,-- Kč
(tj. 3 % celkových veřejných
příjmů)

vybraný vzorek operací
veřejných výdajů
u kontrolovaných osob

519.694.000,-- Kč
(tj. 29 % celkových veřejných
výdajů)

V roce 2009 byly zkontrolovány ﬁnanční prostředky
uvedené v grafu:

Objem zkontrolovaných ﬁnančních prostředků
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2. Integrovaná doprava – IDOK

PŘEHLED ČINNOSTÍ ODBORŮ
ODBOR DOPRAVY
A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Rozvoj systému Integrované dopravy Karlovarského kraje
(IDOK) pokračoval přípravami návrhu zásadních úprav tarifního
systému IDOK – zónově relačního tarifu včetně návrhu možného
způsobu rozdělení tržeb mezi dopravce s důrazem na speciﬁka
intermodální interakce s městskými hromadnými dopravami.
Návrhy byly připravovány s ohledem na začlenění významných
systémů městských hromadných doprav, zejména dosud neintegrovaných, tj. Mariánských Lázní a Karlových Varů.

Oddělení veřejné dopravy

3. Dopravní terminály

1. Veřejná doprava

Projekt dopravní terminály Karlovarského kraje do určité míry
navazuje na projekt Českých drah „Živá nádraží – Living Stations“. Záměrem je přetvořit okolí nádraží Českých drah v Karlovarském kraji v respektované součásti života městských center,
kam lidé rádi chodí, nejen když cestují, ale například i za nákupy
a dalšími volnočasovými aktivitami. Je určen pouze pro obce
a města, jejichž dopravní terminál má minimálně základní kombinaci více druhů dopravy – železnice a dálkovou autobusovou
dopravu, MHD, spojující i okolní obce s dopravním terminálem
– a v jeho blízkosti je možnost vytvoření nebo vybudování volnočasových a obchodních aktivit. U projektu Dopravní terminál
Sokolov byla v září 2009 podepsána smlouva o poskytnutí
dotace mezi Karlovarským krajem a Regionální radou regionu Soudržnosti Severozápad. Celkové předkládané náklady
projektu činní 110 mil. Kč. Financování projektu bude probíhat
z těchto zdrojů:

Za účelem zajištění základní dopravní obslužnosti svého územního obvodu měl Karlovarský kraj uzavřeny smlouvy o závazku
veřejné služby s dopravci, kteří realizovali dopravní výkony dle
níže uvedených vybraných ukazatelů a to v celkovém ﬁnančním
rozsahu 318.470.864,-Kč.
K zajištění možnosti čerpat účelovou státní dotaci k doﬁnancování ztráty z provozování regionální drážní osobní dopravy,
která je krajům poskytována v souladu s usnesením Vlády ČR
č. 1132/2009, ﬁnanční účasti státu na zajištění základní dopravní obslužnosti železniční osobní dopravou, uzavřel kraj v drážní
dopravě s dopravci smlouvy o závazku veřejné služby na období deseti let, konkrétně do 31. 12. 2019. Uzavřením takovéto
dlouhodobé smlouvy byly zároveň vytvořeny podmínky pro to,
aby dopravci mohli podat žádost k čerpání dotačních titulů z regionálního operačního programu na obnovu kolejových vozidel,
kde jednou z podmínek úspěšného podání žádosti je doložení
platné smlouvy o závazku veřejné služby garantující kompenzování ztráty po dobu čerpání této účelové dotace.

Veřejná linková doprava - vybrané ukazatele:
Dopravní výkon
Přepravené osoby
Tržby celkem
Ztráta ze ZDO
Ztráta ze ŹJ

6 664 365 km
5 474 584
87.526.648,- Kč
123.283.355,- Kč
8.759.600,- Kč

Drážní doprava - vybrané ukazatele:
Dopravní výkon

2 663 406 vlkm

Výnosy

52.358.608,-Kč

Dotace EU: 85%
Dotace z rozpočtu regionální rady: 7,5%
Město Sokolov + Karlovarský kraj: 7,5%
V zadávacím řízení byl vybrán technický dozor stavebníka
této investiční akce a v listopadu roku 2009 bylo zahájeno
zadávací řízení na zhotovitele stavby DT Sokolov. 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.

4. Karta Karlovarského kraje – K3
Zavedení multifunkční karty umožňující jejich držitelům nejen
platbu přepravného a efektivní přestupování mezi jednotlivými
druhy doprav veřejné dopravy (vlak, autobus, městská hromadná doprava), ale také další operace ve funkci elektronické peněženky, je jedním ze základních cílů při rozvíjení integrovaného
dopravního systému v Karlovarském kraji. Ve spolupráci s dalšími subjekty projektového týmu byly dále rozpracovány požadavky na budoucí funkce Karlovarské karty (klíčové struktury systému - kartové centrum, clearingové centrum, síť personiﬁkačních
a předprodejních pracovišť, funkce centrálního pracoviště) a na
deﬁnování požadovaných funkcí odbavovacích zařízení jako
podklad pro formulaci zadávací dokumentace a následného
podání žádosti o ﬁnanční podporu z Regionálního operačního
programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

5. Licence ve veřejné linkové dopravě
Ztráta ze ZDO
Ztráta ze ŹJ
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179.339.364,- Kč
4.088.545,- Kč

V roce 2009 vydal dopravní úřad 41 rozhodnutí o udělení licence k provozování linkové dopravy, 6 rozhodnutí o změně licence, dále rozhodl v 3 případech o odejmutí licence a v 1 případě
bylo se souhlasem MD ČR vráceno podání na Magistrát města
Karlovy Vary. K datu 31.12.2009 bylo v platnosti 146 licencí
k provozování veřejné linkové dopravy a 13 licencí k provozování linkové dopravy zvláštní.

Oddělení silničního hospodářství

Oddělení dopravně správních agend

V roce 2009 bylo oddělením silničního hospodářství v rámci
přenesené působnosti dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydáno celkem
195 rozhodnutí v prvním stupni. Z toho bylo vydáno 10 rozhodnutí dle ustanovení § 10 zákona (připojení silnice a sousední
nemovitosti), 60 rozhodnutí dle ustanovení § 24 (uzavírky), 116
rozhodnutí dle ustanovení § 25 zákona (zvláštní užívání), 6 rozhodnutí dle ustanovení §§ 31 a 32 zákona (stavba v ochranném
pásmu) a 3 žádosti byly postoupeny pro nepříslušnost dle § 12
správního řádu.

Ve sledovaném období roku 2009 bylo příslušnými pracovníky
ODSA zpracováno celkem 236 podání v odvolacím a přezkumném řízení na úseku dopravních přestupků a vyřízeno
127 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.

V roce 2009 bylo vedeno 12 odvolacích řízení proti rozhodnutí
prvoinstančních orgánů v rámci působnosti silničních správních
úřadů.
V roce 2009 bylo vydáno celkem 108 stanovení přechodné
úpravy provozu na silnici I. třídy a 14 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.

Oddělení dopravy
Oddělení dopravy provádí výkon přenesené působnosti v oblastech silniční dopravy, podmínek provozu vozidel na pozemních
komunikacích a provozu na pozemních komunikacích.
Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, byly provedeny
zkoušky odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro
cizí potřeby u 61 žadatelů, bylo vydáno živnostenským úřadům
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností 428 stanovisek ke
koncesi a dopravcům bylo vydáno 716 potvrzení o ﬁnanční způsobilosti. Pro provozování silniční motorové dopravy mezinárodní
bylo dopravcům vydáno 184 eurolicencí a 1186 opisů k eurolicencím. V rámci výkonu státního odborného dozoru bylo zkontrolováno 18 313 pracovních dnů řidičů. Z toho bylo 4 757 pracovních
dnů řidičů zkontrolováno na silnicích a 13 556 pracovních dnů
řidičů přímo v provozovnách dopravců nebo na Krajském úřadu
Karlovarského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství
(dokladové kontroly).

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 11 žadatelů o vydání profesního osvědčení učitele autoškoly.
V rámci své kontrolní činnosti provedlo oddělení dopravně správních agend kontrolu výkonu přenesené
působnosti u 3 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (Městský úřad Mariánské Lázně, Městský úřad
Cheb a Městský úřad Ostrov), ve čtyřech případech
byl dále proveden státní odborný dozor v akreditovaných školicích střediscích (Autoškola Veselý/Aš, Autoškola J. Pustina/
Mariánské Lázně, Autoškola M. Kollár/Sokolov a Golem autodoprava, s.r.o./ Karlovy Vary).
V roce 2009 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 (v měsíci červenci roku 2009). V roce 2009 se rovněž tak uskutečnila jedna
metodicko-konzultační pracovní schůzka vedoucích pracovníků
ODSH s vedoucími odborů dopravy pověřených obcí, kde byli
zástupci obcí mimo jiné seznámeni s výstupním protokolem
kontroly MD ČR, provedené na odboru dopravy a silničního
hospodářství v měsíci únoru roku 2009.

Dále bylo zpracováno 271 správních rozhodnutí o uložení pokut
dopravcům na základě došlých oznámení od Policie České republiky a Celních úřadů. Na pokutách bylo uloženo 868 500 Kč.
Dále bylo vedeno 40 řízení o kaucích vybraných Policií České
republiky od zahraničních dopravců.
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.
Podle § 43 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, bylo
pěti subjektům vydáno pro 23 vozidel povolení z omezení jízdy
některých vozidel.

Zrekonstruovaný most v Karlovarském kraji
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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
2009

První české gymnázium v Karlových Varech hřiště

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

rozpočet v tis. Kč

Modernizace letiště Karlovy Vary
– III. etapa, 2. část – Výstavba nové
odbavovací budovy

98.000

SOŠ pedagogická, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary zateplení a rekonstrukce topení

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

ﬁnanční objem veřejných
zakázek v tis. Kč

52

261.347

Střední škola živnostenská Sokolov zateplení budovy v ul. Komenského

Integrovaná střední škola Cheb rekonstrukce kuchyně
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Střední škola živnostenská Sokolov zateplení budovy v ul. Žákovská

Sociální služby Kynšperk nad Ohří rekonstruke pavilonu B

Domov pro osoby se zdravotním postižením PRAMEN
v Mnichově - oprava a nátěr střechy

2. Investiční akce příspěvkových organizací a zadávací řízení příspěvkových organizací za metodické podpory OIGS
v roce 2009

a) 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

42

547.568

Krajské muzeum KK / Muzeum Krásno oprava střechy

b) Vybrané realizované investiční akce z hlediska objemu ﬁnančního plnění a významnosti:

Oblast PO

název akce

rozpočet
v tis. Kč

•

Integrovaná střední škola Cheb - Rekonstrukce kuchyně

•

Gymnázium Ostrov - Výdejna stravy - stavební úpravy

6.705

•

ISŠTE Sokolov - Parkoviště u sportovní haly

7.500

•

První české gymnázium v Karlových Varech – Hřiště

7.115

•

DM a ŠJ Karlovy Vary – Rekonstrukce výtahů

•

SOŠ pedagogická, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary - Zateplení
a rekonstrukce topení
Střední škola živnostenská Sokolov - Zateplení budovy v ul. Komenského
a budovy DM v ul. Borovského vč. rekonstrukce topení

16.102

Školství

•

12.529
18.860
31.803

•

Střední škola živnostenská Sokolov - Zateplení budovy v ul. Žákovská

•

Krajské muzeum KK - Muzeum Krásno – Oprava střech

•

Krajské muzeum KK - Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář

•

Domov pro osoby se zdravotním postižením PRAMEN v Mnichově – Oprava a nátěr střechy

•

Sociální služby Kynšperk nad Ohří - Rekonstrukce pavilonu B

•

Domov pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu – Rekonstrukce 4. patra

6.962

•

LDN Nejdek – řešení havarijního stavu dodávky pitné vody

1.320

13.282
260

Kultura

Sociální péče

Zdravotnictví

32.493
475
50.871
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PŘEHLED ČINNOSTÍ ODBORŮ

Ukázka projektů realizovaných na území Karlovarského
kraje v rámci globálních grantů Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
oblast podpory – 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji

ODBOR INVESTIC
A GRANTOVÝCH SCHÉMAT

Příjemce: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
Název projektu: „MERKUR – zlepšování podmínek pro výuku
technických oborů“

Oddělení grantových schémat
Realizace Společného regionálního operačního programu
(SROP) a grantových schémat v rámci Operačního programu
Rozvoj lidských zdrojů byla ukončena v roce 2008. V loňském
roce probíhaly kontroly udržitelnosti podpořených projektů
v rámci SROP se zaměřením na zachování výsledků realizace
projektů včetně monitorovacích indikátorů.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
V roce 2009 probíhala realizace globálních grantů a grantových
projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Karlovarský kraj v pozici Zprostředkujícího
subjektu implementuje prostřednictvím globálních grantů celkem čtyři oblasti podpory v rámci dvou prioritních os OP VK:
PO 1:
• 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji
• 1.2 Rovné příležitosti ve vzdělávání v Karlovarském kraji
• 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
v Karlovarském kraji
PO 3:
• 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji

V roce 2009 vyhlásil Karlovarský kraj celkem 2 výzvy k předkládání žádostí o ﬁnanční podporu, a to:
• 2. kolo výzvy PO 1, oblasti odpory 1.1, 1.2 a 1.3 (duben 2009)
• 1. kolo výzvy PO 3, oblast podpory 3.2 (listopad 2009)

Cílem projektu „Merkur“ je vhodně zvolenými nástroji zvýšit
motivaci žáků základních škol Sokolovského regionu ke vzdělávání se v technických oborech. Žákům 8. a 9. tříd ZŠ je předkládáno, co nejvíce informací o technických oborech, aby na ně
žáci a rodiče přestali nahlížet jako na „špinavé“ a druhořadé.
Díky získaným informacím by měli žáci umět správně vyhodnotit
svůj zájem o studium na technické škole. K tomu slouží i návštěva dílem školy, kde si žáci mohou otestovat svou manuální
zručnost a vztah k manuální práci.
V rámci projektu se 960 žáků 8. a 9. tříd základních škol zúčastní exkurzí do významných strojírenských podniků v regionu, kde budou mít příležitost seznámit se s provozem a tím
poznat jaké nároky na ně budou kladeny v možném budoucím
zaměstnání.
Tým odborníků bude na žáky působit i přímo na základních
školách během motivačních a informačních hodin, ve kterých
bude názorně předvedeno a vysvětleno jakým způsobem probíhá školní den teoretické výuky na ISŠTE Sokolov. Motivačních a informačních hodin se zúčastní 1440 žáků.
Projekt je zaměřen na spolupráci s výchovnými poradci základních škol, napomůže ke zvýšení jejich odbornosti a 12
vybraných výchovných poradců bude aktivními pracovníky
projektu. Jejich účast v projektu je nezbytná pro splnění všech
aktivit a cíle projektu. Klíčovými aktivitami projektu je přímá
práce se žáky 8. a 9. tříd ZŠ v několika rovinách, vytvoření
elektronické prezentace 14 technických oborů a zvyšování
motivace ke vzdělávání již stávajících žáků technických oborů
ISŠTE Sokolov, jejichž motivace je nízká a hrozí jejich vyřazení z oboru.
Celkové uznatelné náklady projektu jsou z 85 % ﬁnancovány
Evropským sociálním fondem, z 15 % státním rozpočtem ČR.
Celková výše grantu činí 6 692 066 Kč.
Projekt byl zahájen dne 1. 1. 2009 a realizace bude ukončena
dne 30. 4. 2011.

Celková
alokace na r.
2008-2012
v Kč

Počet
přijatých
žádostí
v 1. výzvě

Počet
podpořených
projektů
v 1. výzvě

Počet
přijatých
žádostí
v 2. výzvě

Počet
podpořených
projektů
v 2. výzvě

Počet
přijatých
žádostí
ve 3. výzvě

Počet
podpořených
projektů
ve 3. výzvě

1.1

122 170 870,-

45

14

33

8

-

-

1.2

44 425 771,-

8

3

17

4

-

-

1.3

55 532 214,-

9

2

19

10

-

-

222 128 855,-

62

19

69

22

Celková
alokace na r.
2009-2015
v Kč

Počet
přijatých
žádostí
v 1. výzvě

Počet
podpořených
projektů
v 1. výzvě *

Počet
přijatých
žádostí
v 2. výzvě

Počet
podpořených
projektů
v 2. výzvě

Počet
přijatých
žádostí
ve 3. výzvě

Počet
podpořených
projektů
ve 3. výzvě

96 206 240,-

32

-

-

-

-

-

PO1
Oblast podpory

Celkem

PO3
Oblast podpory
3.2

* hodnocení a schvalování projektů přijatých v 1. kole výzvy probíhá v roce 2010

28

oblast podpory – 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků,
včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami v Karlovarském kraji
Příjemce: Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace

oblast podpory – 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol
a školských zařízení v Karlovarském kraji
Příjemce: Národní institut pro další vzdělávání
Název projektu: Rozvoj jazykových kompetencí pedagogických
pracovníků základních a středních škol Karlovarského kraje
– Brána jazyků otevřená

Název projektu: Učíme se, abychom se v životě uplatnili
Projekt se cíleně zaměřuje na problematiku vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem projektu
je zlepšení podmínek a kvality vzdělávání na škole, které
povede také ke zkvalitnění a zlepšení orientace těchto žáků
ve společnosti. Cílem je rozvíjet a osobnost žáka, vybavit
žáky základními kompetencemi potřebnými v budoucím životě, předcházet nežádoucímu chování ve škole a motivovat
žáky ke vstupu do vzdělávacího procesu. Výstupem budou
učební materiály a pracovní listy zaměřené na osobnostně-sociální rozvoj žáků.
Projekt nezapomíná ani na potřeby pedagogických pracovníků, kterým se nabízí nadstandardní možnosti sebevzdělávání v rámci odborných seminářů s důrazem na práci
s dětmi se speciálními potřebami.
Celkové uznatelné náklady projektu jsou z 85 % ﬁnancovány
Evropským sociálním fondem, z 15 % státním rozpočtem ČR.
Celkové uznatelné náklady projektu činí 3 860 872,32 Kč.
Projekt byl zahájen dne 1. 1. 2009 a realizace bude ukončena dne 31. 12. 2010.

Projekt je založen na vzdělávacích programech, jejichž cílem
je zvýšit jazykové kompetence učitelů. Je rozdělen do modulů
zaměřených na jazykové vzdělávání (150 hodin) a metodické
vzdělávání formou letní jazykové školy (40 hodin). Tento projekt
volně navazuje na národní projekt Brána jazyků a je určen i zájemcům, kteří tímto projektem neprošli.
Cílovou skupinu tvoří pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ, SOŠ a ZUŠ
v Karlovarském kraji. V kurzech jazykového modulu bude proškoleno 15 studijních skupin, v metodickém modulu 3 studijní skupiny. Celkem se zapojí do aktivit projektu 305 účastníků, někteří
z nich absolvují oba typy modulů. Předpokladem je, aby ve všech
cílových skupinách došlo k výraznému posunu v jazykových
a metodických kompetencích, min. o 1 úroveň dle SERR (Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Výběr
cizích jazyků vychází ze současné situace na českých školách,
dominantním jazykem je angličtina, dále je učitelům nabízena
možnost zúčastnit se kurzů německého jazyka.
Úspěšní absolventi projektu zvýší a upevní své jazykové dovednosti, rozšíří své metodické kompetence, tímto dojde k obohacení výuky o nové metody a formy, o nová témata, zároveň se
zlepší kvalita výuky ve škole, a tím by mělo dojít k lepší uplatnitelnosti žáků a studentů na trhu práce.
Celkové uznatelné náklady projektu jsou z 85% ﬁnancovány
Evropským sociálním fondem, z 15% ze státního rozpočtu ČR.
Celková výše grantu činí 4.310.404,- Kč.
Projekt byl zahájen dne 1. 1. 2009 a jeho realizace bude ukončena dne 30. 9. 2010.

Praktická výuka

Ukázka praktické výuky

Exkurze v Suas

Motivační a informační hodina
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- příspěvek Klubu českých turistů Praha na zajištění značení
a údržby cyklistických stezek a tras v Karlovarském kraji ve výši
446 000,- Kč

PŘEHLED ČINNOSTÍ ODBORŮ

- příspěvek Národnímu institutu pro integraci osob s omezenou
schopností pohybu a orientace České republiky, o.s. na konzultační činnosti občanského sdružení 116 860,- Kč

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

- příspěvek městu Chodov na zajištění Konference Budoucnost na téma „Sociální služby v Karlovarském kraji“ ve výši
84 561,- Kč
1. DOTAČNÍ POLITIKA
• Program obnovy venkova
V rámci Programu obnovy venkova byl v roce 2009 vyhlášen
nový dotační titul „Činnost manažerů mikroregionů“, který je
určen na spoluﬁnancování mzdových nákladů profesionálního
managementu mikroregionů. Program obnovy venkova uspokojil celkem 102 žádostí, rozděleno bylo 23, 3 mil. Kč. V měsíci srpnu bylo vyhlášeno druhé kolo příjmu žádostí, kde bylo
z vrácených příspěvků opětovně rozděleno 815, 9 tis. Kč.
• Cyklo dotace
V rámci Programu podpory rozvoje cyklistické infrastruktury
bylo rozděleno celkem 1,490 tis. Kč na 7 projektů (celkem
požadováno 6,029 mil. Kč na 19 projektů) .
• Dotace na běžecké trasy
V souladu s pravidly byly poskytnuty příspěvky 7 žadatelům
ve výši 422 tis. Kč.
• eGovernment v obcích
Zastupitelstvo Karlovarského kraje v průběhu roku schválilo
Pravidla dotačního programu eGovernment v obcích. V rámci
tototo programu byly ve dvou kolech poskytnuty 54 obcím příspěveky v celkovém objemu 649 tis. Kč.
• Podpora Územně plánovací dokumentace
V rámci dotačního titulu Karlovarského kraje „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje “ bylo v roce
2009 přiděleno obcím Karlovarského kraje na územně plánovací činnost celkem 4,040mil. Kč z rozpočtu odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje.

• Další poskytnuté příspěvky:
- příspěvek Regionálnímu stavebnímu sdružení Karlovy Vary
na doprovodné akce Karlovarské výstavy stavebnictví FOR
ARCH 2009 Karlovy Vary ve výši 200 000,- Kč

- příspěvku Asociaci „Záchranný kruh“ na provoz regionálního
bezpečnostního portálu. ve výši 550 0000,- Kč

2. STRATEGICKÉ DOKUMENTY KARLOVARSKÉHO
KRAJE, ANALÝZY
• Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013
Proběhla druhá aktualizace Strategické části, Akčního plánu
a Realizačního manuálu Programu rozvoje Karlovarského kraje. Aktualizace Akčního plánu proběhla ve spolupráci s odborem ekonomickým a náklady na projekty akčního plánu jsou
zapracovány do rozpočtového výhledu kraje.
• Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského
kraje
Pokračovala realizace Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje. Jedním ze základních kroků bylo
založení Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p. o.
• Internetové stránky pro investory
V roce 2009 proběhla aktualizace stávajících dat, kontrola
funkčnosti odkazů, překlad aktualizovaných dat (1 jazyková
mutace) a propagace stránek. Byl zpracován návrh obsahové
struktury portálu pro investory pro záložky rozdělené na lázně
a turismus/cestovní ruch, kultura a sport, výzkum a vývoj,
doprava a logistika.
• 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 budou
k dispozici v roce 2010.

Statistika jednotlivých dotačních titulů
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Dotační titul

Počet podaných
žádostí

Požadovaná
dotace

Uspokojené žádosti

Dotace

Program obnovy venkova

150

49.206.810

102

68 %

23.300.000

Pořizování ÚPD

32

4.386.316

29

90,6%

4.040.236

92,1%

Podpora rozvoje cyklistické
infrastruktury

19

6.029.235

7

36,84 %

1.490.000

24,71 %

Podpory budování a údržby
lyžařských a běžeckých tras

8

472.000

7

87,5 %

422.000

89,41 %

eGovernment v obcích

54

649.000

54

100 %

649.000

100 %

Celkem

263

199

75, 66%

60.743.361

29.901.236

47,35 %

49, 22 %

3. SOUTĚŽ VESNICE ROKU

Přeshraniční program Cíl 3 ČR – Sasko 2007-2013 byl vyhlášen 31.7.2008.

V rámci Programu rozvoje venkova se uskutečnila tradiční soutěž Vesnice roku 2009, které se v krajském kole zúčastnilo 20
obcí. 10 z nich byla poskytnuta ﬁnanční odměna v celkové výši
220 tis. Kč.

V programu Cíl 3 ČR – Sasko v roce 2009 proběhlo pět Monitorovacích výborů , kde bylo schváleno žadatelům z KK 7 projektů
(4x Vedoucí partner z KK, 3x partner z KK).

4. VÝSTAVY A VELETRHY

Žadatelům z KK bylo v rámci tohoto programu v roce 2009
schváleno 10,827 mil. Euro.

V roce 2009 byly aktivity odboru regionálního rozvoje prezentovány na několika výstavách se zaměřením na investiční
příležitosti. Jednalo se o veletrh Urbis Invest v Brně, veletrh
Real Vienna ve Vídni, 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) na veletrhu Infotour a Cykloturistika
v Hradci Králové a na výstavě Má vlast v Praze na Vyšehradě.

5. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
• Pořizování územně plánovací dokumentace:
V roce 2009 probíhalo pořizování nové územně plánovací dokumentace „Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje“
(ZÚR KK), které se stanou novým a na delší dobu zásadním dokumentem územního plánování Karlovarského kraje.
V tomto roce probíhalo projednání návrhu ZÚR KK s dotčenými orgány. Ve druhé polovině roku byly zahájeny přípravné
práce vedoucí k úpravě ZÚR KK k veřejnému projednání.
• Pořizování územně plánovacích podkladů:
V roce 2009 bylo dokončeno zpracování Hodnocení zdravotních rizik na letišti Karlovy Vary, které navázalo na měření
hluku na letišti v souvislosti s výsledky zpracované „Územní
studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary“.
• Pořizování územně analytických podkladů:
Odd.ÚP v roce 2009 pořídil „Územně analytické podklady
Karlovarského kraje“ tj. ÚAP Krajského úřadu. Pro zpracování
jejich části využilo možnosti získat ﬁnanční dotaci z Integrovaného operačního programuje ve výši 464.100,- Kč. Dne
18.6.2009 byly ÚAP kraje projednány Zastupitelstvem Karlovarského kraje pod usnesením č. ZKK 117/06/09.
Při tvorbě územně analytických podkladů oddělení ÚP společně s obcemi s rozšířenou působností postupovalo dle schváleného projektu „Koordinované pořízení a správa územně
analytických podkladů Karlovarského kraje“ (zkráceně KOPaS). Pro vydávání dat územně analytických podkladů obcí
a kraje nechalo odd.ÚP (ve spolupráci s odborem OI) zpracovat elektronickou aplikaci „Výdej dat UAP KK“ a na základě
zkušeností s používáním dále zajistilo ugrade elektronické
aplikace „Evidence ÚAP KK v.3“ sloužící k třídění a uchování
údajů (dat poskytovatelů) a jejich zapracování do územně
analytických podkladů obcí a kraje.

6. ODDĚLENÍ PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ
Hlavní náplní 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.
V programu Cíl 3 ČR – Bavorsko 2007-2013 se v průběhu
roku 2009 konaly dva Monitorovací výbory, kde bylo schváleno
15 projektů (5x Vedoucí partner z KK, 10x partner z KK).

V průběhu roku se na oddělení konala celá řada konzultací. Celkem zde konzultovalo přibližně 90 potenciální žadatelů. V programu Cíl 3 ČR – Sasko se hodnotilo cca 30 projektů, v rámci
programu Cíl 3 ČR – Bavorsko přes 20 projektů.
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.
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 v rámci
Nadnárodní, Meziregionální spolupráce a ESPON 2013.
V roce 2009 byl také vyhlášen program Švýcarské ﬁnanční pomoci, oddělení zajišťuje informovanost o programu, publikaci
na webových stránkách kraje.

7. ČINNOST AGENTURY PROJEKTOVÉHO A DOTAČNÍHO
MANAGEMENTU KARLOVARSKÉHO KRAJE, P. O.
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.
V průběhu roku 2009 APDM zpracovala žádosti o dotace z ROP
Severozápad na investiční projekty Dopravní terminál Sokolov
a Cyklostezka Ohře, podílela se rovněž na přípravě Projektu revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov. Hlavní těžiště práce
v tomto roce spočívalo v řízení realizace projektů, v tomto roce
zahájených. Jedná se o investiční projekty Interaktivní galerie
Karlovy Vary „Becherova vila“, Centrum technického vzdělávání
(CTV) Ostrov a Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE
Sokolov, dále o neinvestiční projekty spoluﬁnancované z ESF
nazvané „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast
poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“
a „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které
jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“. Zároveň APDM
pokračovala v přípravě dalších investičních projektů (Dopravní
terminály Cheb a Mariánské Lázně, Cyklostezka Ohře II, Karlovarská karta), u nichž je záměrem předložit žádost o dotaci
z ROP v průběhu roku 2010. APDM dále zpracovala žádost
na 3. individuální projekt spoluﬁnancovaný z ESF - projekt
„Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území
Karlovarského kraje“, která byla schválena. V uvedeném roce
APDM rovněž zpracovala žádost o poskytnutí grantu v rámci
programu Leonardo da Vinci, VETPRO - Mobility.

Žadatelům z KK bylo v rámci tohoto programu v roce 2009
schváleno 4,234 mil. Euro
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9. INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY REALIZOVANÉ ODBOREM
REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

PŘEHLED ČINNOSTÍ ODBORŮ
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Žádost byla doporučena k ﬁnancování. Dále se APDM stala
neﬁnančním partnerem v těchto projektech Karlovarského kraje
(individuální projekty) a příspěvkových organizací zřizovaných
Karlovarským krajem (grantové projekty) podávaných v rámci
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost:
Grantové projekty:
„Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků v Chebu“
„Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků v Sokolově“
„Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků v Karlových Varech“
„Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu“
„Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově“
„Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových
Varech“
Individuální projekty:
„Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedago
gických pracovníků“
„Inovace školského portálu Karlovarského kraje“

8. ČINNOST KARLOVARSKÉ AGENTURY ROZVOJE
PODNIKÁNÍ, P. O.
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace (dále KARP) byla zřízena Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 121/06/09 s účinností od 1.10.2009
za účelem zajištění a realizace Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje (SRKKK), schválené usnesením č. ZK 296/12/08). Cílem zřízení příspěvkové organizace
je zvrátit dlouhodobě negativní vývoj ekonomiky kraje v řadě významných ukazatelů (HDP na obyvatele, výše průměrné mzdy,
zaměstnanost, výdaje na vědu a výzkum apod.) a to podporou
podnikání.
K 1.12.2009 byl jmenován ředitel KARP, který provedl potřebné
administrativní úkony pro faktické založení organizace. Zároveň se zapojil do již dříve zahájených aktivit ORR, které náleží
do působnosti organizace:
• Analýza inovačního potenciálu ﬁrem Karlovarského kraje
• Příprava vybudování vědeckotechnického parku (VTP) Karlovarského kraje
• Příprava vybudování Univerzitního kampusu (UK) v areálu
Karlovarského kraje.
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Odbor regionálního rozvoje se podílel na monitorování již ukončených krajských projektů (PPB1, PPB2, ITACA) a zároveň připravoval nové projekty a to v souladu s aktualizovaným AP.
• projekt CROSS-DATA přeshraniční projekt (společně se
Saskou stranou) zaměřený na oblast územního plánování
a využití GIS pro tuto oblast. Žádost byla podána Lead
Partnerem projektu (Saské státní ministerstvo vnitra).
Žádost byla schválena k financování a realizace projektu
započne 03/2010.
• projekty „Clara II - Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu“ a „Clara II:
Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy
v česko-bavorském regionu“ navazují na projekt CLARA
(„Spolupráce místních a regionálních úřadů v kraji Karlovarském, Chemnitz a Oberfranken v období rozšiřování EU)
realizovaný v letech 2005-2006. Oba projekty jsou zpracovávány s přepodkladem podání žádosti v prvním čtvrtletí 2010
a následnou realizací od roku 2011. U obou projektů je Lead
Partnerem Karlovarský kraj.
• projekt BRAVE (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 2.
výzvy Operačního programu Central Europe, kde bohužel,
vzhledem k nedostatku ﬁnančních prostředků neuspěl. Bude
podáván opět, do 3. výzvy v květnu 2010.
• Projekt Medard průběřně byly aktualizovány webové stránky
www.medard-lake.eu poskytující aktuální informace o vývoji
v území a o řešení území dle platných územně plánovacích
podkladů Krajského úřadu karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje (tj.Územní prognóza území dotčeného těžbou
hnědého uhlí na Sokolovsku, Urbanistická studie západní
části Sokolovské pánve a její aktualizace, Urbanistiská studie
Pod Jelením vrchem.
• Technická asistence Cíl 3 ČR – Sasko, Cíl 3 ČR - Bavorsko
v rámci těchto projektů byly propagovány programy přeshraniční spolupráce. Na jaře 2009 proběhly 4 semináře (Chodov,
Ostrov, Mariánské Lázně, Cheb) pro potenciální žadatele
z KK. Seminářů se zúčastnilo cca 80 zájemců z řad samosprávy i neziskového sektoru.
• “Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy a samosprávy KK v podmínkách EU”
(program Leonardo da Vinci) uskutečnila se poslední studijní
cesta do Itálie. Na konci roku 2009 proběhlo závěrečné vyúčtování projektu. Zbývající část grantu byla zaslána na účet
projektu, projekt byl ukončen.
• „Studijní cesty do zemí EHP/Norsko – Island – inovativní
přístupy ve veřejné správě“ v březnu 2009 byl schválen
grant z Finančních mechanismů EHP/Norska pro projekt.
Studijní cesta se uskutečnila na přelomu září a října 2009.
Na konci roku 2009 probíhalo závěrečné vyúčtování projektu.
• Švýcarsko-česká spolupráce na konci roku 2009 probíhala
jednání s partery o přípravě studijních cest v rámci projektu.
Projektová žádost bude podána v roce 2010.

PŘEHLED ČINNOSTÍ ODBORŮ
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A ZEMĚDĚLSTVÍ

Karlovarský kraj poskytuje ﬁnanční prostředky žadatelům
na:
- projekty týkající se environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty
- projekty související s ochranou přírody a krajiny
- drobné vodohospodářské a ekologické akce
- koﬁnancování vodohospodářských akcí zařazených do ﬁnancování MZe krajem (10%)
- hospodaření v lesích
- pořádání přehlídky mysliveckých trofejí
- podporu včelařství

Regionální rozvoj

V roce 2009 bylo na tyto účely poskytnuto žadatelům cca 28 mil. Kč.
Příspěvky

Částka v Kč

Počet schválených
žádostí

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

900 000,-

26

Nestátním neziskovým organizacím na úseku ochrany životního prostředí v roce 2009

1 000 000,-

16

11 850 000,-

8

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

5 886 000,-

6

Na hospodaření v lesích v roce 2009

6 692 422,-

97

Na drobné vodohospodářské a ekologické akce v roce 2009

Na pořádání přehlídky mysliveckých trofejí v roce 2009
Na podporu včelařství
Celkem

9 986,-

2

1 444 220,-

108

27 782 628,-

263

V programu odstranění ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností bylo v roce 2009 meziresortní komisí schváleno 6 projektů obcí a měst v Karlovarském kraji
v nákladech cca 232 mil. Kč bez DPH.
Žadatel

Název stavby

Obec Královské Poříčí

Parkoviště v prostoru bývalého dolu Bernard a připojení komunikace

6.456.766,-

Město Nové Sedlo

Revitalizace území vodní nádrže „Anna“ a jeho okolí

13.579.121,-

Město Habartov

Plochy pro rozvoj Habartova

26.586.215,-

Město Nové Sedlo

Nové Sedlo – příprava území a STV pro průmyslovou zónu

Obec Chlum Svaté Maří

Poutní místo Chlum Sv. Maří

15.229.674,-

Obec Staré Sedlo

Revitalizace Starosedelského potoka

16.951.360,-

Celkem

Náklady v Kč bez DPH

152.855.406,-

231.658.542,-
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PŘEHLED ČINNOSTÍ ODBORŮ
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A ZEMĚDĚLSTVÍ

Ochrana a péče o zvláště chráněná území (ZCHÚ) – celkové
plnění zadaných managementových prací dle plánů péče
(a jejich zpracování) ve výši 1 675 877,- Kč.
Činnost reprezentuje zpracování 52 objednávek, zadání prací,
průběžná kontrola a převzetí prací in situ.

Společný projekt Karlovarského kraje a společnosti
EKO-KOM, a.s.
V rámci plnění Radonovému programu ČR za rok 2009 bylo
v Karlovarském kraji poskytnuto prostřednictvím krajského
úřadu na:

a) vyhledávací program
Počet rozmístěných stopových detektorů
radonu

100

Počet měřených objektů trvalého bydlení nebo
škol

39

Z toho škol

-

Počet sejmutých stopových detektorů radonu

207

Poskytnuté ﬁnanční prostředky

10 175,- Kč

b) provedená protiradonová ozdravná opatření
v objektech trvalého bydlení nebo ve školách
(POO)

34

Počet dokončených POO

5

Z toho POO ve školách

1

Celková dotace na provedená POO

1 001 561,- Kč

Počet rozpracovaných POO

8

Z toho škol

-

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
Tuřany a Město Lázně Kynžvart.
V rámci projektu „Školy – ekologická výchova“ byly pro školy
uspořádáno 60 exkurzí do Centra environmentálního vzdělávání odpadového hospodářství v Černošíně, kde se seznámily se
zařízením které třídí, zpracovává, využívá nebo odstraňuje odpady. Ve 4 kategoriích byla vyhlášena a vyhodnocena výtvarná
soutěž pro žáky mateřských a základních škol na téma třídění
odpadů a dále soutěž ve sběru PET víček, kde školy obdržely
hodnotné ceny.
Pro děti nižšího stupně základních škol bylo určeno představení Karlovarského hudebního divadla s ekologickou tematikou a v mateřských školách si zahrála „Popelnička JÁJA“
– unikátní hra vytvořená společností AB AKCIMA, s.r.o.

Další příspěvky:
Karlovarský kraj již od roku 2006 spoluﬁnancuje projekt pro
dlouhodobé zlepšení kvality vody v Novorolském rybníku, v roce 2009 to byla částka 200.000,- Kč. V rámci výše uvedeného
projektu byla navržena nápravná opatření a jejich aplikace byla
rozdělena do čtyř etap.
Celý projekt byl oceněn na 3.592.967,- Kč. Pro rok 2009 bylo
provedeno poslední biologické ošetření nádrže, čímž by měla
být obnovena samočisticí schopnost rybníka.
Karlovarský kraj přispěl v roce 2009 částkou 1.000.000,- Kč
na spoluﬁnancování projektu výstavby kanalizace „Město
Luby – kanalizace Růžový vrch, Luční a Zahradní ulice“.
Karlovarský kraj přispěl v roce 2009 částkou 200.000,- Kč
na přípravu projektu Města Mariánské Lázně - Mapování výskytu a následnou likvidaci bolševníku velkolepého v povodí Kosího
potoka.
Karlovarský kraj pořídil 9 obcím, které nemají sběrné dvory
ekokontejnery do výše 140 tisíc korun. Je to uzamykatelný
skladový kontejner, zabezpečený k ochraně životního prostředí i proti úniku kapalných odpadů. Slouží k odložení jak
nebezpečných složek komunálního odpadu, k odkládání
využitelných složek a také k zabezpečení zpětného odběru
výrobků, které jako například chladící zařízení, pneumatiky
a baterie.

PŘEHLED ČINNOSTÍ ODBORŮ
ODBOR LEGISLATIVNÍ A PRÁVNÍ

Odbor legislativní a právní vznikl organizační změnou 1. května
2009 soustředěním některých činností z odboru majetkoprávního a odboru správních agent. Jednalo se zejména o obsahově
blízké činnosti soukromého i veřejného práva, u kterých je
nezbytné sledovat postup a rychlost vyřízení. Po svém vytvoření byl obor legislativní a právní tvořen oddělením právním,
legislativním a správně-metodickým a přešla do jeho stavu také
většina právníků z výše uvedených odborů.

Obsahem činnosti legislativního a právního odboru je především tvorba a kontrola vnitřních předpisů kraje a krajského
úřadu, evidence smluv uzavíraných Karlovarským krajem,
zabezpečování připomínkového řízení k legislativním návrhům
vlády České republiky, vymáhání pohledávek, agenda v oblasti
cenové kontroly a evidence cen, mimosoudních rehabilitací,
stížnosti, podněty, odbor působí jako odvolací orgán na úseku
správy daní, provozování výherních hracích automatů, obnovy
pokojného stavu, vyvlastňovacích řízení, v některých oblastech
jako metodický orgán pro obce, vede evidenci soudních řízení
a zabezpečuje realizaci úkonů s tím spojených, vydává právní
stanoviska a vyjádření a posuzuje návrhy smluv uzavíraných
Karlovarským krajem a jeho příspěvkových organizací.

Podněty občanů se týkaly širokého okruhu života, a to od
prošetření požívání alkoholu ve výchovném zařízení, zrušení
povolení provozování výherních hracích automatů, k prošetření
činnosti obce, návrhu změny trasy cyklostezky, postupu zdravotnického zařízení při ošetření pacienta, nesouhlas se zrušením
vyučovacího oboru na škole apod.

V rámci cenové kontroly a evidence cen bylo provedeno 35
kontrol, z toho 2 ve službách /kadeřnictví, solná jeskyně/ a 33
v prodejnách. Za přestupky byly uděleny tři pokuty, ale lze konstatovat, že nedostatky zjištěné při kontrolách jsou v porovnání
v předchozími lety drobnějšího charakteru.

Za osm měsíců činnosti legislativního a právního odboru provedli jeho pracovníci evidenci téměř 1550 smluv a zřizovacích
listin, zpracovali agendu 25 udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávních smluv, vyřídili 28 odvolání v oblasti daňového řízení,
provozování výherních hracích automatů, obnovení pokojného
stavu, vyvlastňovacích řízení, 7 podání ve věci žádosti o poskytnutí informací, přes 300 kontrol a úprav návrhů smluv a vnitřních
předpisů, zpracovali 65 informací a požadavků v oblasti vedení
soudních sporů apod.

Je nesporné, že vznik legislativního a právního odboru přispěl
k větší a důslednější kontrole kvality právních předpisů a rychlosti vyřizování požadavků od odborů krajského úřadu i příspěvkových organizací.

V období od 1. května do 31. prosince 2009 bylo na krajský úřad
podáno 62 podání, z toho 31 stížností, 6 podnětů, 23 oznámení a žádostí a 2 petice. Každé došlé podání se eviduje a dle
svého obsahu se postupuje, v souladu s vnitřním předpisem,
k vyřízení.

Stížnosti byly většinou vyjádřením nespokojenosti občanů
s jednáním vůči nim, ale ne vždy jejich představa má objektivní
základ, což dokládá i skutečnost, že jen jedna stížnost byla
vyhodnocena jako oprávněná a jedna částečně oprávněná.
Občasné také nemají dostatek informací o tom, kdo je oprávněn
jejich podání vyřídit, a tak skoro polovina stížností musela být
postoupena dále k vyřízení, protože krajský úřad ani Karlovarský kraj nebyl kompetentní k jejich řešení.
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Měsíční přehled návštěvnosti webových stránek portálu
KK

PŘEHLED ČINNOSTÍ ODBORŮ

Podle počtu návštěvníků:

ODBOR INFORMATIKY

Realizace změny vzhledu hlavní stránky na portál
• realizace dynamičtějšího vzhledu
• realizována pravidelná denní aktualizace zpráv
• rozšíření rubrik na hlavní straně portálu – kultura, otázka týdne, hejtmanská odpovědna, okénko ředitele na webu krajského úřadu, anketa Hejtman se ptá

Podle počtu navštívených stránek:

• přidáno aktuální zpravodajství on-line - ČTK

Příprava nového informačního a prezentačního portálu
Karlovarského kraje
• celoroční příprava zásadní změny struktury řešení informačního
portálu Karlovarského kraje a jeho graﬁckého řešení vzhledem
ke vzniku nových požadavků na jeho funkce a jejich realizací
• vytvoření podmínek pro
zlepšení úrovně prezentace a propagace kraje
v
zájmu
návštěvníků
portálu o tyto informace
• příprava zásadní
graﬁckého řešení

úpravy
portálu

• příprava
optimalizace
struktury informací a způsobu přístupu k nim podle
zájmu (počtu požadavků)
návštěvníků portálu v zájmu
zvýšení počtu návštěvníků a jejich spokojenosti
• zkvalitnění přístupnosti webu
dle zákona 365/2000 Sb.
O informačních systémech
veřejné správy – přidání nové
stránky „Prohlášení o přístupnosti“ na všechny hlavní
i podřízené weby portálu
• příprava zjednodušeného
přístupu k požadovaným
informacím pomocí vyhledávání přes tematické okruhy
– následná příprava rozsáhlé
změny struktury informací

36

Stálá příprava plynulého přechodu na technologii z MS
CMS na MS SharePoint Server

Sociální služby Kynšperk nad Ohří

• na této technologii pokračování v realizaci a aktualizaci projektu 6ti jazykových verzí turistického portálu Karlovarského
kraje
• vytvoření pracovního místa na této technologii pro web „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou
dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“

Domov pro seniory Kynšperk

Vytvoření nových webů
• na technologii publikačního systému KÚ byl vytvořen web
eGON centrum

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sokolík

• v rámci projektu podpory PO spadajících pod Karlovarský
kraj byly na technologii publikačního systému KÚ vytvořeny
weby příspěvkových organizací:
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Aplikace pro práci s datovým modelem ÚAP

PŘEHLED ČINNOSTÍ ODBORŮ

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

ODBOR INFORMATIKY

Dopracování a vylepšení „Výdejního modulu dat ÚAP
(Územně analytických podkladů)
Dopracovány byly především výběrové ﬁltry pro výběr dat, rozšířený i možnosti vyhledávání. Dopracována byla především
návaznost na další aplikace především, na „Passportní apikaci
pro ÚAP“ a na aplikaci datového modelu ÚAP.

Na základě požadavku uživatelů, byl vytvořen „prohlížecí“
klient dat ÚAP (Územně analytických podkladů)
Prohlížecí modul je vytvořen jako FLEX aplikace, určená
pro prohlížení dat ÚAP a je určena především pro pracovníky úřadů územního plánování a projektanty.

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

Ostatní
• Upgrade vizualizační infrastruktury
• Upgrade kapacity diskový úložišť
• Implementace Microsoft Ofﬁce SharePoint Server, nasazení
projektových webů
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I. SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST
Zapojení odboru do projektů ﬁnancovaných
z prostředků EU
Od 1.8.2008 je odborem sociálních věcí realizován „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování
služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“. Hlavním cílem projektu je zajištění poskytování vybraných služeb
sociální prevence a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území
Karlovarského kraje. Cílem poskytování sociálních služeb je
napomoci 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.
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 je zapojeno pět zařízení sociálních služeb, která zřizuje Karlovarský
kraj: Domov pro osoby se zdravotním postižením Sokolík
v Sokolově, Domov pro osoby se zdravotním postižením
v Lubech, Krajský dětský domov pro děti do 3 let (domov pro
osoby se zdravotním postižením), Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově, Domov pro osoby
se zdravotním postižením v Radošově.
Odbor sociálních věcí se rovněž podílí na přípravě a realizaci
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 zahájení procesu transformace ve vybraných zařízeních ve všech
krajích a zajistit komplexní metodickou přípravu poskytovatelů,
pracovníků a uživatelů sociálních služeb na proces transformace. 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 roce 2009 odbor sociálních věcí podal žádost o podporu třetího Individuálního projektu 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 dojde ke zmapování stavu péče a potřeb osob s duševním onemocněním
a jejich příbuzných, k plánování potřebných sociálních služeb
a v návaznosti na to k zavedení dvou potřebných sociálních
služeb pro tuto cílovou skupinu osob s duševním onemocněním
(předpokládá se, že půjde o služby podpora samostatného bydlení, sociální rehabilitace, popř. sociálně terapeutické dílny nebo
terénní programy). V průběhu projektu bude probíhat kampaň
ke snižování stigmatu duševních poruch a ovlivňování postojů
veřejnosti mediální prací. V rámci projektu jsou také připraveny
vzdělávací programy pro poskytovatele sociálních služeb i úředníky sociálních odborů obsahově zaměřené na problematiku
osob s duševním onemocněním.

Činnost odboru v oblasti prevence kriminality
Usnesením Rady Karlovarského kraje č. 472/05/09 ze dne
21.5.2009 byl schválen Plán práce v rámci prevence kriminality
pro rok 2009. Obsahem Plánu práce je popis činností a postupů
vedoucích k naplnění jednotlivých priorit Koncepce prevence
kriminality Karlovarského kraje na léta 2009 – 2011, včetně
způsobu jejich ﬁnančního zajištění, určení zodpovědných osob
a časového harmonogramu.
V rámci Krajského programu prevence kriminality Karlovarského kraje pro rok 2009 byly Pracovní skupinou pro realizaci
prevence kriminality v Karlovarském kraji na jejím jednání dne
23.2.2009 vybrány a navrženy k podpoře Ministerstvu vnitra
investiční projekty obcí: Sokolov – projekt Bezpečné město,
Horní Slavkov – projekt Osvětlení rizikových míst, Mariánské
Lázně – projekt Městský kamerový dohlížecí systém. Jako
náhradní projekt byl navržen k podpoře projekt města Habartov
– Zastřešený stolní tenis ve sportovním areálu v Habartově.
Uvedené projekty byly ﬁnančně podpořeny Ministerstvem vnitra,
pouze projekt Mariánských Lázní se nepodařilo realizovat a dotace na projekt tak nebyla vyčerpána.
Odborem sociálních věcí byl dále vytvořen Krajský program
prevence kriminality Karlovarského kraje pro rok 2010. Krajský program byl zpracován v souladu se Strategií prevence
kriminality na léta 2008 až 2011, Metodikou přípravy Krajského
programu prevence kriminality a programu hl. m. Prahy na rok
2010 (Ministerstvo vnitra 2009) 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 2010 (Ministerstvo vnitra 2009).
Krajský program vychází z Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2009 – 2011. Krajský 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 1275/12/09 ze dne
17.12.2009.
Odborem sociálních věcí byly v průběhu roku 2009 realizovány
semináře: Problematika domácího násilí a jeho prevence, Krajský
program prevence kriminality KK na rok 2010, Domácí násilí na seniorech, Problematika extremismu v České republice. Proběhly čtyři
pracovní porady manažerů prevence kriminality KK a čtyři jednání
Pracovní skupiny pro realizaci prevence kriminality v KK.
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Činnost odboru v oblasti protidrogové politiky
V roce 2009 zorganizoval odbor sociálních věcí v rámci protidrogové prevence semináře Analýza stavu drogové scény
v Karlovarském kraji a Základní pojmy a legislativa v oblasti
drog, protidrogové prevence v KK.
V rámci plnění úkolů stanovených v Krajské protidrogové
strategii Karlovarského kraje na období 2005 – 2009 pokračovala jednání pracovních skupin Harm Reduction, Léčba
a resocializace, Koordinace aktivit protidrogové politiky a Primární prevence.
K ﬁnancování aktivit zaměřených na protidrogovou politiku
Karlovarským krajem viz dále.

Komunitní plánování
Usnesením Rady Karlovarského kraje č. 788/08/09 ze dne
13.8.2009 byl schválen Plán práce na období 2009 – 2010
ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 – 2013 (dále jen Plán práce
a SPRSS).
Na základě smlouvy o spolupráci uzavřené mezi Karlovarským krajem a Komunitním plánováním, o.p.s. byla zahájena realizace priorit a opatření stanovených ve SPRSS a Plánu práce. Proběhla tři jednání Návrhové skupiny složené ze
zástupců obcí s rozšířenou působností, obcí s pověřeným
obecním úřadem a Karlovarského kraje. Obsahem jednání
bylo zejména udržení kontinuity procesu plánování sociálních služeb v Karlovarském kraji. Byly vytvořeny pracovní
skupiny poskytovatelů sociálních služeb v okresech Karlovy
Vary, Cheb a Sokolov. V každém okrese proběhla tři setkání
pracovní skupiny. Z pracovních skupin poskytovatelů sociálních služeb na úrovni okresů byla vyprofilována krajská
pracovní skupina. Jednání krajské skupiny bylo zaměřeno
na propojení získaných informací a koordinaci dalších jednání pracovních skupin v okresech. Na prosincovém jednání
krajské skupiny byl vytvořen dokument obsahující podněty
k řešení některých zásadních problémů v oblasti poskytování sociálních služeb, zároveň bylo odsouhlaseno předložení
dokumentu k projednání s vedením kraje na začátku roku
2010.

Podpora činnosti nestátních neziskových organizací, které
poskytují sociální služby
Pro rok 2009 vyhlásil odbor sociálních věcí výzvu pro předkládání žádostí o příspěvek z Fondu na podporu nestátních
neziskových organizací. Poskytovatelé sociálních služeb žádali
do těchto programů:
I.

Podpora aktivit zaměřených na posílení sociálního
začleňování a pomoc seniorům a osobám se zdravot
ním postižením
II. Podpora poskytování sociálních služeb v sociálně vy
loučených romských komunitách
III. Podpora aktivit zaměřených na sociální prevenci
IV. Podpora aktivit zaměřených na protidrogovou politiku
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K termínu určenému pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu
na podporu NNO došlo celkem 32 žádostí na 71 druhů sociálních služeb, celkem bylo rozděleno 4.298.821,- Kč:
program I.
program II.
program III.
program IV.

2.754.299,- Kč
166.286,- Kč
1.080.068,- Kč
298.168,- Kč

V rámci programu Podpora aktivit v oblasti začleňování seniorů
do společnosti bylo v roce 2009 podpořeno celkem 8 projektů
v celkové výši 199.985,- Kč.
V roce 2009 přijímal odbor sociálních věcí v rámci dotačního
řízení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR také žádosti
poskytovatelů sociálních služeb o dotaci MPSV na rok 2010.
Žadateli byly nejen nestátní neziskové organizace, ale i obce,
fyzické a právnické osoby, příspěvkové organizace obcí a kraje. Žádost o dotaci podalo celkem 64 poskytovatelů na 108
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
209.578.429,- Kč.

Transformace zařízení sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem
Karlovarský kraj zřizuje 14 zařízení, v nichž se poskytují zejména pobytové služby sociální péče. Zastupitelstvo Karlovarského
kraje již v roce 2007 schválilo na základě výstupů projektu
Phare 2003 – RLZ s názvem Rozvoj kvality sociálních služeb
v Karlovarském kraji Zásady rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období let 2007-2017 (které jsou součástí
dokumentu Rozvoj kvality sociálních služeb v Karlovarském
kraji). V Souladu s těmito Zásadami pokračovala v roce 2009
transformace některých zařízení sociálních služeb, a to:
• Dne 31.12.2009 došlo k ukončení poskytování sociální služby domovy pro seniory v Domově pro seniory v Chodově
a k 1.1.2010 bylo zařízení předáno městu Chodov za účelem
dalšího poskytování sociální služby osobám umístěným
v tomto domově. V uvedeném objektu město Chodov poskytuje uživatelům pečovatelskou službu. Některým uživatelům,
kteří projevili zájem o poskytování sociální služby domova
pro seniory, je tato služba nadále poskytována v domovech
pro seniory v Kynšperku nad Ohří a v Nejdku.
• Dne 1.1.2010 došlo ke zřízení dvou příspěvkových organizací Karlovarského kraje – Domova pro osoby se zdravotním
postižením v Lubech, příspěvková organizace a Domova
pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace, které byly do 31.12.2009
začleněny do příspěvkové organizace Karlovarského kraje
Sociální služby, příspěvková organizace. Od 1.1.2010 se staly
samostatnými právními subjekty, nadále zřizovanými Karlovarským krajem. „SOKOLÍK“ v Sokolově se sloučil se zařízením v Habartově v jednu příspěvkovou organizaci, která
poskytuje pobytové sociální služby osobám s mentálním
postižením.

Národnostní menšiny

Inspekce poskytování sociálních služeb

Při Zastupitelstvu Karlovarského kraje je zřízen Výbor pro národnostní menšiny, který vyvíjel v roce 2009 bohatou činnost:
kromě společného setkání se zástupci výborů a komisí pro
národnostní menšiny, které působí v některých obcích kraje,
a se zástupci poskytovatelů sociálních služeb, jejichž cílovou
skupinou jsou mimo jiné i členové národnostních menšin
nebo cizinci, uspořádal 2. ročník fotosoutěže „Ze života národnostních menšin“ – soutěž měla velký ohlas, v roce 2010
bude proto vyhlášen další ročník. Úspěšně proběhlo výjezdní
zasedání do Dobré Vody, kde se daří systematickou prací
občanského sdružení Český západ začleňovat obyvatele této
sociálně vyloučené lokality, kterého se zúčastnil i tehdejší ministr pro lidská práva, pan Michael Kocáb, a pracovník Rady
vlády pro národnostní menšiny, pan Pospíšil.
Velmi zdařilá byla akce pořádaná Regionální obcí Slováků
ve spolupráci a s finanční podporou Karlovarského kraje,
Den národnostních menšin, dne 24.10.2009, nad níž převzal
záštitu a osobně se i zúčastnil náměstek hejtmana Karlovarského kraje, pan Miloslav Čermák.

Inspekce probíhají podle plánu kontrol, který je součástí pololetního plánu kontrol přenesené působnosti krajského úřadu.
Předmětem inspekcí u poskytovatelů sociálních služeb bylo:
a) plnění podmínek stanovených pro registraci sociální služby
b) plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanove
ných v § 88 a § 89 Zákona
c) kvalita poskytovaných sociálních služeb.

Od 1.8.2009 došlo k novele Zákona, která přinesla do oblasti
inspekcí poskytovaných služeb změnu v tom, že kontrola plnění
podmínek registrace se vydělila a je prováděna v rámci samostatných kontrol registračním orgánem.
Krajský úřad provádí inspekce systematicky od konce roku
2007. V roce 2008 se zaměřil na pobytové služby sociální péče
(z důvodu většího rizika porušování práv uživatelů těchto služeb
a větší závislosti uživatele na poskytování služby). V roce 2009
se inspekce zaměřily zejména na poskytování pečovatelské
služby, která je nejrozšířenějším typem sociální služby poskytované terénní formou seniorům.

II. PŘENESENÁ PŮSOBNOST
Registrace poskytovatelů sociálních služeb
V souladu se zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále Zákon), 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.
V průběhu v roku 2009 vydal odbor celkem 65 rozhodnutí týkajících se buď registrace nového poskytovatele, nebo změn
rozhodnutí o registraci, případně zrušení registrace.
Počet registrovaných poskytovatelů sociálních služeb vzrostl
z 60 na 62, počet poskytovaných sociálních služeb v kraji (z
hlediska druhů služeb) zůstal stejný jako v roce 2008, tj. 144 (11
zrušených služeb, 11 nově registrovaných služeb).
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 veřejného
registru poskytovatelů sociálních služeb, který je přístupný
veřejnosti na webových stránkách MPSV– na Integrovaném
portálu MPSV.
Na základě novely Zákona, která je účinná od 1. srpna 2009,
registrující orgán také kontroluje plnění podmínek stanovených
pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb, kterým vydal
rozhodnutí o registraci. Za období říjen až prosinec 2009 registrující orgán provedl 5 kontrol.

Inspekce poskytování sociálních služeb
V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákona“), 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.

Celkem bylo v roce 2009 provedeno 21 inspekcí poskytovaných
sociálních služeb, z toho 16 v pečovatelské službě, 2 ve zdravotnických zařízeních poskytujících sociální služby, 2 v domově
pro seniory, 1 v domově se zvláštním režimem.

Náhradní rodinná péče
Agenda náhradní rodinné péče (dále jen NRP), kterou zajišťuje
krajský úřad, spočívá ve zprostředkování náhradní rodinné
péče dětem, které nemohou vyrůstat ve své biologické rodině.
Krajský úřad vede evidenci dětí, kterým lze zprostředkovat NRP,
ať již formou osvojení nebo pěstounské péče. Dále vede evidenci osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, do které
jsou zařazováni žadatelé, kteří prošli procesem tzv. odborného
posouzení, jehož součástí je mimo jiné i odborná příprava pro
přijetí dítěte do NRP. Dětem je pak vyhledávána vhodná náhradní rodina prostřednictvím zvláštního orgánu kraje, kterým
je poradní sbor, jehož členy jmenuje hejtman kraje a který je
složen z odborníků z oblasti náhradní rodinné péče.
Během roku 2009 bylo zařazeno do evidence dětí, kterým lze
zprostředkovat NRP, 56 dětí (z toho 30 dětí do osvojení, 22 dětí
do pěstounské péče a 4 děti jak do osvojení, tak do pěstounské
péče). Z celkového počtu 56 dětí se podařilo najít vhodnou rodinu 34 dětem (25 dětem rodiny budoucích osvojitelů a 9 dětem
rodiny budoucích pěstounů).
Během kalendářního roku 2009 bylo přijato 21 žádostí o zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny
(19 žádostí o osvojení, 1 žádost o pěstounskou péči a 1 o mezinárodní osvojení).
V roce 2009 uspořádal Krajský úřad Karlovarského kraje,
odbor sociálních věcí, v rámci pravidelných konzultací pěstounské péče také setkání pěstounských rodin v Autokempu
Ronak u Jesenické přehrady. Zúčastnilo se ho celkem 13 pěstounských rodin (24 dospělých osob a 33 dětí). Tato setkání
mají vždy velmi příznivý ohlas: pěstouni zde mohou vzájemně
konzultovat své úspěchy i potíže při výchově dětí svěřených
jim do pěstounské péče, navíc jsou jim zajišťovány odborné
přednášky a individuální konzultace s odborníky z oblasti
pediatrie, psychologie, psychiatrie apod. Dětem je zajišťován
bohatý program sportovně rekreačního charakteru.
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Státní sociální podpora (SSP)

PŘEHLED ČINNOSTÍ ODBORŮ
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

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 obcím 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 2009 uspořádal
odbor dva konzultační dny na krajském úřadu určené pro pracovníky zajišťující SPOD na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a dvakrát zajišťoval konzultace přímo na těchto
úřadech (kromě konzultací zajišťovaných telefonicky nebo elektronickou poštou). S ohledem na psychicky náročnou činnost,
kterou sociální pracovnice na odděleních SPOD zajišťují, byl pro
ně uspořádán seminář věnovaný úvodu do supervize.
V rámci kontrolní činnosti byly provedeny dvě kontroly se
zaměřením na výkon přenesené působnosti v oblasti SPOD
u dvou obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a jedna kontrola u nestátní neziskové organizace, která vykonává
SPOD na základě pověření k výkonu SPOD vydaného Krajským úřadem Karlovarského kraje.
V roce 2009 obdržel odbor celkem 12 stížností a podnětů týkajících se oblasti sociálně - právní ochrany dětí. Z toho 8 stížností
bylo postoupeno věcně a místně příslušnému orgánu k vyřízení,
4 prošetřoval krajský úřad a tyto byly vyhodnoceny jako nedůvodné.
V jednom případě zajišťoval odbor sociálních věcí v průběhu
roku 2009 výkon tzv. kolizního opatrovnictví v řízení vedeném
okresním soudem ve věci výchovy a výživy nezletilého dítěte.

Pomoc v hmotné nouzi
Převážná část práce oddělení sociálních dávek spočívá v zajišťování odvolacího řízení v oblasti sociálních dávek - viz tabulka
níže. Oddělení sociálních dávek po celý rok zajišťovalo metodické vedení pracovníků příslušných obecních úřadů zabezpečujících agendu pomoci v hmotné nouzi (písemné a e-mailové
kontakty, osobní jednání na KÚKK, telefonické dotazy a řešení
akutních problémů a složitých případů). Zákonná úprava této
problematiky, tj. zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů, prodělala v průběhu roku
2009 výraznou změnu, kterou bylo zavedení institutu veřejné
služby. Tato problematika si v prvních měsících vyžádala vysokou míru konzultací s obcemi, které tento institut zavedly.
Vzhledem k charakteru tohoto opatření byla jeho vývoji věnována mimořádná pozornost také ze strany sdělovacích prostředků.
Koncem roku 2009 oddělení sociálních dávek zorganizovalo
pro pracovníky příslušných obecních úřadů konzultační den
za účasti pracovníků MPSV.
Oddělení sociálních dávek se také aktivně podílelo na spolupráci s vedením Karlovarského kraje při zřízení Fondu pro řešení mimořádné sociální situace občanů Karlovarského kraje,
a následně zabezpečovalo realizaci poskytování bezúročných
půjček z tohoto Fondu.

42

Na základě novelizace zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a s ním souvisejícím
tzv. Janotovým balíčkem úspor, došlo v roce 2009 k výrazným
obsahovým změnám v podaných odvoláních. Změny se týkaly
posuzování nároku na jednotlivé dávky SSP, a to zejména nároku na rodičovský příspěvek a příspěvek na bydlení ze systému dávek státní sociální podpory v souvislosti se zpřísněním
podmínek pro vznik nároku na dávku. Z těchto důvodů bylo
nutné častěji konzultovat konkrétní případy a situace a zároveň prohloubit metodickou činnost při konzultacích na obecné
úrovni. Došlo také k výraznému nárůstu počtu žádostí o prominutí podmínky trvalého pobytu v souvislosti s nárůstem počtu
nezaměstnaných cizinců v Karlovarském kraji. Tato podmínka
byla u většiny žadatelů prominuta z důvodu sloučení rodiny.
Uvedené problematice byl také věnován celý jeden konzultační den pro pracovnice úřadů práce konaný na Krajském úřadu
Karlovarského kraje za účasti pracovníků cizinecké policie.

Příspěvek na péči
Jedná se o dávku zavedenou zákonem. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, od roku 2007, která umožňuje výběr sociální
služby každému uživateli dávky dle jeho konkrétní potřeby. Tato
dávka a řízení o dávce se stále vyvíjí na základě četných podnětů z praxe a následných úprav citovaného zákona. Výraznou
novelou prošel tento zákon k 1.8.2009.
Vzhledem k okolnosti, že dávka je přiznávána u velkého množství žadatelů na dobu určitou a je závislá na zdravotním stavu
žadatele, probíhá stále velký počet nových řízení, a to jak z moci
úřední, tak i na základě žádosti o dávku. S tím je spojen i stále
vysoký počet odvolacích řízení. Přesto, že tato řízení přinášejí
poměrně vysoké administrativní zatížení, ve snaze o objektivní
posouzení každého případu, provádějí pracovnice oddělení sociální šetření žadatelů v jejich přirozeném prostředí.

Dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené
občany
V této oblasti je stabilně vysoký počet odvolacích řízení týkajících se hlavně přiznání mimořádných výhod pro těžce
zdravotně postižené občany a věcných a peněžitých dávek
dle Vyhl. č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním
zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů
České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů.
Tyto dávky jsou ve většině případů přiznávány na dobu určitou
nebo jednorázově a jsou závislé na zdravotním stavu jednotlivých žadatelů. S tím je spojen vysoký počet řízení u prvoinstančních orgánů a následných odvolacích řízení, která probíhají na oddělení sociálních dávek krajského úřadu. Oddělení
sociálních dávek Krajského úřadu Karlovarského kraje se nyní
intenzivně zaměřilo na zlepšení spolupráce s Posudkovou
komisí MPSV tak, aby probíhající řízení přesně akceptovala
požadavky obsažené v žádosti jednotlivých žadatelů. Oddělení sociálních dávek zpracovává za náš odbor také vyjádření
k uzavření nájemní smlouvy obce v bytech zvláštního určení
s osobami se zdravotním postižením. V loňském roce to bylo
v 9 případech.

III. SOUHRNNÉ ÚDAJE O ROZHODOVÁNÍ V ROCE 2009
(správní řízení zahájená do 31.12.2009)

Předmět rozhodovací činnosti

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

8

0

Vyhledání náhradních rodičů dítěti *

34

0

Pověření k výkonu sociálně-práv. ochrany dětí

2

0

Příspěvek na péči

xxx

203

Dávky sociální péče pro staré a těžce zdravotně
postižené občany

xxx

201

Dávky v systému pomoci v hmotné nouzi

xxx

78

Státní sociální podpora

4

38

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

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

Kontrolovaný subjekt

Sociálně-právní ochrana dětí na MěÚ

2

Město Mariánské Lázně, město Sokolov

Pověřené osoby

1

KOTEC o.s

Dávky sociální péče pro těžce zdravotně
postižené občany

2

MÚ Aš
MÚ Sokolov

Dávky pomoci v hmotné nouzi

3

MÚ Nejdek
MÚ Aš
MÚ Kynšperk nad Ohří

Státní sociální podpora

2

ÚP Karlovy Vary
ÚP Sokolov

Příspěvek na péči

2

MÚ Cheb
MÚ Aš

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

Oddělení sociálních věcí

Oddělení sociálních dávek

Setkání pěstounských rodin

Počet dnů/účast

Zaměření na cílovou skupinu a úseky činnosti

2/50

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

1/30

Seminář „Úvod do supervize“ pro stejnou cílovou skupinu

5/120

Pro pracovníky POÚ a OÚORP v KK – k aplikaci právní úpravy novelizované
k 1.8.2009 - příspěvek na péči, pomoc v hmotné nouzi, dávky sociální péče
pro zdravotně postižené občany. Pro pracovníky úřadů práce v KK - státní
sociální podpora.
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PŘEHLED ČINNOSTÍ ODBORŮ
ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE,
LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

Oddělení kultury
Činnost v oblasti přenesené působnosti
Odbor provedl 2 kontroly výkonu státní správy na úseku kultury
na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností.

Kalendář významných akcí v r. 2009

Činnost v oblasti samostatné působnosti

Příspěvkové organizace

Program „Mládež a kultura“
Oddělení kultury již 6. rokem organizovalo dopolední kulturně vzdělávací programy pro střední školy, a sice divadelní,
koncertní, taneční a ﬁlmová představení, přednášky, soutěže
a besedy a další speciální programy. Na tento program bylo
z rozpočtu KK vyčleněno 649 000,- Kč.

Odbor KPPLaCR, zřizoval v roce 2009 prostřednictvím oddělení
kultury těchto pět příspěvkových organizací:

Seminář kronikářů
V prosinci se uskutečnil 6. ročník krajského semináře kronikářů obcí a měst Karlovarského kraje. V jeho průběhu byly
předány ﬁnanční ceny třem nejúspěšnějším kronikářům, kteří
soutěžili o nejlépe vedenou kroniku obce.
Příspěvky z rozpočtu kraje v oblasti kultury
V roce 2009 bylo podáno celkem 182 žádostí a byla na ně vyčleněna částka 8,516 mil. korun, z toho na podporu projektů kulturních akcí nadregionálního charakteru 4,7 mil. Kč, na podporu
ostatních projektů částka 1,905 mil. Kč a částka 1,911 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).
Publikační činnost
Oddělení realizovalo vydání čtvrtletní tištěné brožury „Kulturní a sportovní kalendář Karlovarského kraje“, který mapuje kulturní a sportovní dění celého
regionu. Informace o pořádaných akcích zde uveřejňují obce, příspěvkové organizace a ostatní právnické
a fyzické osoby v Karlovarském kraji. Kalendář je vydáván nákladem 2 500 ks v češtině, 500 ks německy, 500
ks anglicky a obsahuje stručný popis oznámených chystaných pořadů celého regionu (včetně kontaktů na pořadatele). Kalendář je kromě tištěné podoby zveřejňován
a každodenně aktualizován na webových stránkách Karlovarského kraje. Od roku 2008 je umístěn na hlavní straně portálu
jako zvláštní kategorie a patří k nejnavštěvovanější části krajského webu.
Dále odbor realizoval vydání tištěné brožury „Významné kulturní a sportovní akce“. Jedná se o publikaci ve 4jazyčné mutaci
s barevnou fotograﬁckou přílohou, která slouží především návštěvníkům z ciziny.
Brožura obsahuje popis cca 30 nejvýznamnějších kulturních
a sportovních akcí, které se budou v nadcházejícím roce konat
na území Karlovarského kraje.
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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
Krajské muzeum Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb,
ředitelka PhDr. Eva Dittertová
Galerie umění Karlovy Vary,
příspěvková organizace
Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary,
ředitel Mgr. Jan Samec
Krajská knihovna Karlovy Vary
Závodní 378/84, 360 01 Karlovy Vary,
ředitelka PhDr. Eva Žáková

V roce 2009 pracovalo ve všech pěti příspěvkových organizacích kultury celkem 192 zaměstnanců. Akce, které organizace
pořádaly, navštívilo celkem 159 394 osob. Příspěvkové organizace hospodařily s kladným výsledkem 184 655,- Kč. Z rozpočtu Karlovarského kraje činily skutečné náklady na činnost těchto
příspěvkových organizací k 31.12.2009 celkem 95 501 993,- Kč.
Z kapitoly příspěvků cizím organizacím byla z rozpočtu dále
poskytnuta neinvestiční dotace na regionální funkce knihoven
v Sokolově a Chebu ve výši 1 670 000,- Kč.
Nejvýraznější investicí v roce 2009 byla realizace projektu
„Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského
muzea Karlovarského kraje“ v Chebu, kde celkové náklady akce
představovaly 33 141 127,- Kč.
Tehdejší Krajské muzeum získalo ﬁnanční prostředky na přestavbu z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.

Oddělení památkové péče
Činnost v oblasti přenesené působnosti

Centrální depozitář - pohled z ulice Balthazara Neumanna

Dalším připravovaným projektem je Statek Milíkov, zpřístupnění pro veřejnost. V roce 2009 byla zpracována projektová
dokumentace. Hrázděný statek v Milíkově č.p. 18 zakoupil
Karlovarský kraj v roce 2008 a předal ho do správy Muzea
Cheb. Na statku bude vařejnosti přístupná expozici proměn
venkovského života od konce 19. století až po období charakterizované fenoménem chalupaření. Statku si všiml v roce
2009 i televizní štáb Toulavé kamery a natočil zde pozvánku
do Milíkova, která byla na jaře, před zahájením turistické sezony odvysílána. V měsíci listopadu 2009 se na statku natáčel
ﬁlm Kráska a zvíře režiséra Jiřího Svobody.

• Byla vedena správní řízení ve věci vydání 14 - závazných
stanovisek dle ust. § 14 odst. 1 zákona o státní památkové
péči k obnově národních kulturních památek (zámek Kynžvart, hrad a zámek Bečov nad Teplou a Rudá věž smrti, k. ú.
Dolní Žďár).
• Byl podán 1 návrh na vyhlášení ochranného pásma NKP
Klášter Teplá.
• Bylo vedeno 1 správní řízení ve věci uložení pokuty za porušení povinnosti uvedené v ust. § 35 odst. 1 zákona o státní
památkové péči
• Bylo vydáno 5 stanovisek k prohlášení věci za kulturní památku či ke zrušení památkové ochrany.
• Bylo vydáno 5 stanovisek k územně-plánovacím dokumentacím měst a obcí.
• V rámci přenesené působnosti má krajský úřad povinnost vést
seznam kulturních památek na svém území. Byly zaevidovány nově prohlášené kulturní památky.
Činnost v oblasti samostatné působnosti
Příspěvky z rozpočtu kraje na obnovu kulturních památek
a památkově hodnotných objektů
V rozpočtu kraje bylo na tento účel vyčleněno 9 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 155 žádostí (7 neúplných žádostí bylo vyřazeno) s celkovou požadovanou částkou
48 mil. Kč. Bylo poskytnuto 100 příspěvků. Celkem 15 žadatelů
požádalo o poskytnutí výjimky z pravidel rady.
Bylo odstoupeno od uzavření smlouvy se sedmi žadateli, tyto
ﬁnanční prostředky byly přerozděleny 6 žadatelům a vyhotoveny 4 dodatky ke smlouvám o poskytnutí příspěvku z rozpočtu
Karlovarského kraje. Seznam projektů, na které byl poskytnut
příspěvek, je uveřejněn na internetových stránkách kraje.
Příspěvky z Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón v roce 2009

Statek Milíkov - celkový pohled z příjezdové cesty

Dále byla ukončena investiční akce Zámek Sokolov - výstavní síň - elektroinstalace, která byla započata v roce 2008.
Celkové náklady byly hrazeny z příspěvku zřizovatele ve výši
1 158 125 Kč.
V roce 2009 proběhla v Galerii výtvarného umění v Chebu 2.
etapa investiční akce s názvem „Odborná knihovna – oprava
krovu a stropů“.
Galerií G4 – galerií fotograﬁe v Chebu byla v roce 2009 zadána
zakázka na zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu
povolení pro projekt „Art centrum Galerie 4“, stavební povolení
nabylo právní moci dne 31.12.2009.
Podrobné informace o velmi obsáhlé výstavní, publikační
a další odborné činnosti příspěvkových organizací kultury
jsou veřejně přístupné ve výročních zprávách na webu jednotlivých organizací

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
2009. V roce 2009 bylo poskytnuto 8, 420 mil. Kč 29 příjemcům.
O změnu čerpání požádali během roku 2 žadatelé.
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 Valeč, městskou památkovou
zónu Žlutice a hrad a zámek Bečov, protože původní byly zničeny. Nově byly vyrobeny a osazeny dopravní značky typu IS
24 b upozorňující na turistický cíl Muzeum Moser. Dále byly
vyrobeny dopravní značky typu IS 24 b upozorňující na kulturní
a turistický cíl Statek Milíkov, které budou osazeny v roce 2010.
V roce 2009 byly mj. také vyrobeny a osazeny informační tabulky na významné měšťanské domy a vesnické usedlosti
v městské památkové rezervaci Loket a vesnické památkové
rezervaci Nový Drahov, které jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.
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Výtěžek veřejné sbírky ve výši 19 350,- Kč byl použit na restaurování 6 předmětů mobiliáře Císařských lázní.

PŘEHLED ČINNOSTÍ ODBORŮ
ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE,
LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

Dny evropského dědictví (EHD)
Ve spolupráci s oddělením kultury se oddělení památkové péče
podílelo na pořádání Dnů evropského kulturního dědictví (EHD)
v Karlovarském kraji. V rámci této akce pořádané Karlovarským
krajem se dne 15. září v Císařských lázních v Karlových Varech
uskutečnil koncert Karla Kahovce se skupinou George &
Beatovens. Pro veřejnost byly zdarma zpřístupněny vybrané
prostory Císařských lázní v Karlových Varech. Celá akce byla
spojená s uspořádáním veřejné sbírky na obnovu kulturní Císařských lázní.

Jeden z restaurovaných předmětů z objektu Císařské lázně

Konference lázeňství a cestovního ruchu
Ve spolupráci s oddělením cestovního ruchu se oddělení
památkové péče podílelo na přípravě a realizaci mezinárodní
konference lázeňství a cestovního ruchu, která byla zaměřena
na prezentaci významu tradic, historického a přírodního prostředí pro rozvoj lázeňství a cestovního ruchu včetně přínosu
zápisu měst Západočeského lázeňského trojúhelníku na Seznam
světového dědictví UNESCO. Konference proběhla ve dnech
7.-10.10.2010

Oddělení cestovního ruchu a lázeňství
Veletrhy cestovního ruchu
Koncert skupiny George a Beatovens v Císařských lázních

Oddělením cestovního ruchu byla v roce 2009 zajišťována prezentace Karlovarského kraje na 15 veletrzích cestovního ruchu.
Většina prezentací byla realizována ve spolupráci s Českou
centrálou cestovního ruchu-CzechTourismem.
Veletržní stánek Karlovarského kraje se představil na čtyřech
veletrzích – v Brně, Praze, Mnichově a Brémách.
Příprava na veletrhy cestovního ruchu spočívá ve:
a) vytipování a výběru správného veletrhu ze široké nabídky
a zaslání objednávky
b) zajištění adekvátní vystavovatelské plochy
c) objednání vystavovatelských průkazů
d) zápis do katalogu vystavovatelů

Koncert skupiny George a Beatovens v Císařských lázních

e) vytvoření doprovodných článků v tisku
f) zajištění dopravy a ubytování
(ve většině případech i pro delegáty KK)
g) spedice propagačních materiálů (příprava, balení, odvoz ...)
h) zajišťování cateringu pro spoluvystavovatele
(pouze na veletrzích s vlastní expozicí KK)
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Jednou nejdůležitějších činností je administrace projektů, které úspěšně podal
odbor KPPLaCR

Administrace projektů EU - v roce 2009 byly
realizovány, administrovány
a dokončovány následující projekty:
Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje
v roce 2009
Veletržní „lázeňský“ stánek Karlovarského kraje

Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje
Prezentace kulturního dědictví kraje

Další činnosti oddělení cestovního ruchu
a lázeňství v roce 2009
• Průvodcování a tlumočení při návštěvě zástupců členských
zemí EU na území kraje – především v lázeňských městech
• Asistence při akcích pořádaných krajem – např. otevírání
modernizovaného letiště v Karlových Varech
• Agenda příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu
aktivit v cestovním ruchu (příjem žádostí, vyhodnocení,
příprava smluv, kontrola vyúčtování) – celkem 100 žádostí
• Psaní článků do různých periodik (COT, Czech Travelogue,
Šepoty greenu, Kam po česku, Vítaný host, Relax 2009,
TIM magazín, Všudybyl, Proﬁ Travel, Mladá fronta a další)
• Kompletní příprava a zpracování podkladů pro vydávání
tiskovin pořizovaných z rozpočtu kraje i z projektů ROP
a Cíl III

Vizuální prezentace Karlovarského kraje
Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje
Konference cestovního ruchu a lázeňství
Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje
v roce 20101

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.

• Vydání aktualizovaných dotisků prospektů
• Zajišťování výběrových řízení a kontrola realizace
• Tlumočení při jednáních k projektům např. TourNet
a Montanregion
• Zajištění a realizace prezentace Lázeňského trojúhelníku
v oﬁciálním časopise UNESCO World Heritage Magazine
• Zpracování manuálu pro průvodce „Poznejte regiony
ČR 2009“

Úhrnná částka, o kterou si odbor KPPLaCR navýšil roční
rozpočet činila v roce 2009 téměř 12 000 000,- Kč

Oddělení cestovního ruchu dále úspěšně spolupracovalo
na projektech
Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila
Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář
Krajského muzea Kk p.o. v Chebu.
Tyto projekty byly rovněž podpořeny ROP NUTS 2 Severozápad.
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PŘEHLED ČINNOSTÍ ODBORŮ
ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „OŠMT“)
vykonává koncepční práci při realizaci regionální školské politiky a rozvoje sítě škol a školských zařízení v kraji, samostatnou
a přenesenou působnost v oblasti regionálního školství. Obsah
činnosti je vymezen především jednotlivými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“).

Samostatná působnost
Zřizovatelské kompetence
Karlovarský kraj je zřizovatelem 50 příspěvkových organizací
vykonávajících činnost škol a školských zařízení (5 mateřských škol, 6 základních škol a 4 školní družiny zřízené pro
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 27 středních
škol, 4 vyšší odborné školy, 1 jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, 11 domovů mládeže, 7 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 této souvislosti OŠMT zpracovává veškeré podklady
k rozhodování orgánů kraje ve věci zřizování a rušení příspěvkových organizací, organizačních a jiných změn včetně
úprav oborové struktury středních škol, připravuje zřizovací
listiny a jejich změny, organizuje konkurzní řízení na obsazení funkcí 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.

Projekty
V roce 2009 Karlovarský kraj uspěl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s následujícími
projekty, které realizuje OŠMT.

Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním
řídících procesů ve školách
Cílem projektu podaného v rámci oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání je vyhodnocení vstupního
stavu 26 středních škol zřizovaných Karlovarským krajem
dle metodiky CAF, zavedení systému řízení kvality dle
ISO9001 a vyhodnocení výstupního stavu; jeho součástí
bude i vytvoření portálu pro hodnocení škol. Projekt bude
realizován od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2012, celkové náklady
činí 19,467 mil. Kč, přičemž financován je zcela z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
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Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Hlavním cílem projektu podaného v rámci oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení je vytvoření společné platformy pro výměnu zkušeností nad implementací
školských vzdělávacích programů do vzdělávání. Dílčím cílem je
vytvoření krajského vzdělávacího centra v rámci příspěvkové organizaci Gymnázium Sokolov jako subjektu, který bude systém
DVPP v Karlovarském kraji koordinovat. Součástí projektu je
i organizování workshopů zaměřených na výměnu zkušeností
mezi pedagogy základních a středních škol a pořádání pedagogický dnů, kde budou prezentovány úspěšné aktivity ze škol.
Projekt bude realizován od 1. 4. 2010 do 31. 3. 2013, celkové
náklady činí cca 7,9 mil. Kč a je zcela ﬁnancován z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Inovace školského portálu Karlovarského kraje
Cílem projektu podaného v rámci oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení je rozšíření funkcí školského portálu, a to o e-learningové kurzy jazykového vzdělávání,
školení pro management škol, databázi e-learningových kurzů
a vzdělávacích programů, otevřenou i uzavřenou komunikační
platformu pro výměnu názorů a zkušeností mezi školami a dalšími institucemi i koncovými uživateli, propojení portálu s evropským portálem European Schoolnet. Projekt bude realizován od
1. 4. 2010 do 31. 3. 2013, celkové náklady činí cca 8,2 mil. Kč
a je zcela ﬁnancován z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu ČR.
Sport a volnočasové aktivity
Karlovarský kraj každoročně vyčleňuje ze svého rozpočtu částku
převyšující 10 mil. Kč a těmito ﬁnančními prostředky podporuje
sport a volnočasové aktivity dětí a mládeže v kraji. V roce 2009
bylo rozděleno celkem 10,5 mil. Kč, z toho 96 % na sportovní
akce a činnost mládeže a zbylá 4 % na volnočasové aktivity dětí
a mládeže. Celkem bylo podáno 361 žádostí o poskytnutí dotace od 210 žadatelů a uspokojeno bylo 222 žádostí.

Hry IV. letní olympiády dětí
a mládeže
ČR – Tábor 23. – 28. 6. 2009
www.olympic.cz/odm2009/cz

Do Jihočeského kraje, města Tábor, odjela 133členná výprava soutěžících a trenérů v disciplínách: atletika, basketbal,
beachvolejbal, cyklistika, ﬂorbal, fotbal, moderní gymnastika,
plavání, rychlostní kanoistika, tenis a triatlon. Nezúčastnili
jsme se soutěží v karate. Zároveň korespondenčně proběhla výtvarná a fotograﬁcká soutěž.
Sportovci z Karlovarského kraje získali celkem 6 medailí ČR;
ve sportovních odvětvích 1 stříbrnou – cyklistika (silniční závod) a 3 bronzové – atletika (vrh koulí), plavání (100 m prsa)
a tenis (čtyřhra), další 2 stříbrné medaile v doprovodné fotograﬁcké a výtvarné soutěži.

Vyhlášení nejúspěšnějších žáků Karlovarského kraje
za školní rok 2008/2009
Keramické sovy, pamětní listy a další ocenění převzala v pátek
23. října 2009 v kostele sv. Antonína z Padovy v Sokolově téměř
šedesátka žáků základních, středních a základních uměleckých škol z našeho regionu. Oceněni byli za úspěšnou reprezentaci školy a kraje ve školních předmětových, uměleckých
a sportovních soutěžích ve školním roce 2008/2009.

Přenesená působnost
Vzdělávání
OŠMT zajišťuje v oblasti vzdělávání mimo jiné následující
činnosti:
• zpracování dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy v kraji
• zpracování výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací
soustavy v kraji
• plnění úkolů v oblasti prevence rizikového chování u dětí
a mládeže
• udělování souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga,
třídy s upraveným vzdělávacím programem, se zřízením
přípravné třídy nebo přípravného stupně
• rozhodování o odvolání proti rozhodnutí ředitele školy
nebo školského zařízení či rozhodnutí obce
• rozhodování o žádosti o přezkoumání průběhu a výsledků
vzdělávání

Mezi soutěžícími byl například žák Prvního českého gymnázia
v Karlových Varech Jan Humplík, který obsadil 2. místo ve
světovém ﬁnále Fyzikální olympiády v Mexiku nebo družstvo Gymnázia Cheb, jemuž se podařilo uspět mezi týmy
z celého světa na Turnaji mladých fyziků v Číně. Vyhlášení
nejúspěšnějších žáků sledovali ředitelé a zástupci škol, nechyběli ani rodiče. Akci zpestřila vynikající vystoupení tanečního
orchestru KOLBAND ze Sokolova a smyčcového souboru sokolovské ZUŠ.

• rozhodování o uznání rovnocennosti a nostriﬁkaci vysvědčení
vydaných zahraničními školami
• jmenování předsedů zkušebních komisí pro maturitní
a závěrečné zkoušky a absolutoria
• vyjadřování se k organizování kurzu pro získání základního
vzdělání a kurzu pro získání základů vzdělání
• poskytování metodické pomoci
• vydávání zápisových lístků uchazečům o střední vzdělávání
a zveřejňování volných míst v jednotlivých školách a oborech
vzdělání pro další kola přijímacího řízení

Ostatní organizační a správní činnosti
OŠMT dále zajišťuje zejména následující činnosti:
• vedení rejstříku škol a školských zařízení za krajský úřad
a zpracování stanovisek k žádostem o zápisy v části, kterou
vede MŠMT

Vyhlášení nejlepších sportovců Karlovarského kraje
Karlovarský kraj každoročně vyhlašuje anketu o nejlepšího
sportovce. V rámci 8. ročníku ankety bylo nominováno celkem
81 sportovců a 21 sportovních kolektivů, z nichž bylo v rámci
slavnostního večera v hotelu Richmond v Karlových Varech
oceněno 20 jednotlivců a 4 kolektivy. Cenu hejtmana obdržel
Lukáš Bauer, sportovní legendou se stal vzpěrač Mgr. Miroslav
Kubinec a objevem roku fotbalista František Dřížďal.

• zpracování statistického výkonového výkaznictví a výkazů o pracovnících a mzdových prostředcích za školy a školská zařízení
zřizovaná krajem a jinou právnickou či fyzickou osobou
• organizace pracovních porad a seminářů ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem, obcí, dobrovolným
svazkem obcí a jinou právnickou či fyzickou osobou
• účast v konkursních komisích na obsazení funkcí ředitelů
příspěvkových organizací zřizovaných krajem a obcí
• vyřizování žádosti bývalých zaměstnanců škol a školských
zařízení v kraji o potvrzení doby zaměstnání a dosaženého
výdělku
• zpracování stanovisek k návrhům obecně závazných a prováděcích norem
• kontrola přenesené působnosti obcí v oblasti přestupků
na úseku školství
• poskytování rozsáhlé odborné a konzultační pomoci v problematice školství školám a školským zařízením, obcím i veřejnosti
• šetření petic, stížností a podnětů
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PŘEHLED ČINNOSTÍ ODBORŮ
ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

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

Organizaci se velice dobře daří plnit své poslání, tzn. navracet děti do svých rodin popř. předávat je k adopci. - během
roku 2009 bylo přijato 108 dětí a propuštěno 121 dětí. Z toho
60 dětí bylo umístěno zpět do vlastní rodiny, 49 dětí do náhradních rodin, 5 děti do jiného dětského domova a 7 dětí
bylo přeloženo do domova pro osoby se zdravotním pojištěním.
V roce 2009 byla u sourozeneckých dvojic zvýšena hranice
věku přijímaných dětí ze 3 na 6 let. A to z důvodu, aby se
přecházelo případům, kdy jsou trhány sourozenecké vazby
mezi dětmi. Organizace nadále realizuje projekt „utajené
porody“,v němž poskytuje veškeré zázemí, péči a soukromý
těhotným ženám v době před porodem, které se rozhodnou
své dítě svěřit do náhradní rodinné péče. Velmi úspěšně
pokračuje i projekt „otevřená náruč“, který byl začleněn pod
dobrovolnické centrum Vlaštovka a který umožňuje prověřeným a proškoleným osobám se zapojit do péče o děti v tomto
zdravotnickém zařízení.

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Léčebna dlouhodobě nemocných p.o.
Cílem Karlovarského kraje je ve vztahu k nemocnici zachovat rozsah a dostupnost zdravotní péče pro občany z celého
kraje. Proto se v otázce ﬁnanční podpory nemocnici v roce
2009 zaměřil zejm. na stabilizaci personální situace, kdy poskytl 10 mil. Kč do fondu odměn a začal proplácet náborové
příspěvky a stipendia pro nové zaměstnance, kteří se zaváží
po určitou dobu pracovat v tomto zdravotnickém zařízení.
Rok 2009 připravil půdu pro významné investiční akce kraje směrem k nemocnici, kdy bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele nového Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu v Nemocnici Karlovy Vary, jehož výstavba začne na jaře 2010,
dále byla dokončena kompletní projektová dokumentace pro
rekonstrukci nemocnice Cheb – pavilonu B, kdy k vlastní
realizaci dojde také v roce 2010. V roce 2009 úspěšně
proběhla i rekonstrukce sociálních zařízeních v nemocnici
Sokolov na odd. interna a na odd. léčebna dlouhodobě nemocných.
Další prioritou kraje je dosáhnout ve svých nemocnicích vysoké
úrovně poskytované zdravotní péče, což lze pouze s moderním
přístrojovým vybavením. I z tohoto důvodu Karlovarský kraj poskytl v roce 2009 dotaci ve výši 10.mil. Kč, kterou bude spoluﬁnancován nový supermoderní CT přístroj, uvedený do provozu
v 1. čtvrtletí roku 2010. Nemocnice samozřejmě i sama ze svých
příjmů investuje nemalé částky do modernizace a obnovy přístrojového vybavení.
Karlovarský kraj se ﬁnančně podílí i na řešení havarijních,
neplánovaných situací a např. v době chřipkové epidemie pořídil svým nemocnicím chybějící ventilační techniku a mobilní
rentgen.

Krajský dětský domov pro děti do 3 let, p.o.
Krajský dětský domov pro děti do 3 let má svou pobočku jak
v Karlových Varech, tak v Aši. Celkem disponuje 180 lůžky,
z nichž je 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.
Krajský dětský domov do 3 let klade dlouhodobě důraz na co
nejkratší pobyt dětí v ústavním zařízení. Pokud biologičtí rodiče neprojevují zájem, jsou činěny ve spolupráci s městskými úřady a Aktivem pro náhradní rodinnou péči takové kroky,
aby mohly být děti nabídnuty k adopci.
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Léčebna dlouhodobě nemocných se snaží svým klientům
poskytnout co nejlepší ošetřovatelskou a rehabilitační péči,
a to v příjemném prostředí. V roce 2009 bylo do Léčebny
dlouhodobě nemocných přijato 543 pacientů, ukončených
hospitalizací bylo 457. Průměrná ověřovací doba byla 55 dní,
což je o 32 dní méně než v roce 2008. Obložnost zdravotnického zařízení byla 94,54%, a vzrostla tak o 9,21 % oproti
předcházejícímu roku.
V roce 2009 probíhaly přípravy na rekonstrukci prostor v I.
nadzemím podlaží léčebny, jehož výsledkem bude vytvoření
nadstandardních pokojů se zaměřením na paliativní péči.
Záměrem je zrušení šestilůžkových pokojů, které nevyhovují
standardu kvality poskytované ošetřovatelské péče a zřízení
jednolůžkových pokojů se zázemním pro rodinu pacienta.

Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského
kraje, p.o.
Vyhláška o zdravotnické záchranné službě vyžaduje zabezpečit
síť výjezdových stanovišť zdravotnické záchranné služby v krajích tak, aby do 15 min. od přijetí tísňové výzvy byla poskytnuta
zdravotní péče. Na konci roku 2007 bylo vybudováno zatím
poslední výjezdové stanoviště zdravotnické záchranné služby
v Horní Slavkově, to znamená, že od roku 2008 je Karlovarský
kraj již cca v 99% pokryt stanoveným časovým dojezdem záchranné služby.
Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje
plní i úkoly související s přípravou a řešením mimořádných
událostí a krizových situací - disponuje útvarem krizového
managementu, který je její výkonnou složkou v rámci Integrovaného záchranného systému. Musí být schopna zajistit při
hromadném výskytu zdravotnických ztrát (hromadná neštěstí,
katastrofy) na 200 postižených. Pro splnění tohoto požadavku disponuje kontejnerem s pohotovostní zásobou zdravotnického materiálu na ošetření cca 50 poraněných. V roce
2009 úspěšně proběhl v Karlových Varech, touto organizací
pořádaný, již 3. ročník celostátního kongresu zdravotnických
záchranných služeb, pod názvem Karlovarské dny PNP 2009.
Tento kongres přesahoval hranice regionu a lze jej zařadit
mezi významné akce v celostátním měřítku. Mezi účastníky
i přednášejícími bylo zastoupeno mnoho zahraničních zdravotnických pracovníků.

Podpora kraje na projekty a programy v oblasti
zdravotnictví
I přes ﬁnanční krizi Karlovarský kraj v roce 2009 ﬁnančně podpořil několik projektů v oblasti zdravotnictví, jednalo se zejména
o největší, již tradiční akce: např. o celorepublikový kongres
Gerontologické dny, celorepublikový kongres zdravotnických
záchranných služeb, 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. Karlovarský kraj
ﬁnačně podpořil i Horskou službu.

Strategie zdravotnictví Karlovarského kraje
Významným počinem Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví v roce 2009 byla i tvorba tzv. Strategie zdravotnictví, která
vznikla po půlroční intenzivní práci řady odborníků. Tento koncepční materiál nastiňuje směry možného vývoje zdravotnictví
v Karlovarském kraji v budoucnosti.

Regulační poplatky
V roce 2009 se vedení Karlovarského kraje rozhodlo poskytovat
ﬁnanční dary za regulační poplatky zaplacené dle zákona 48/
1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších
předpisů, a to ve všech svých zdravotnických zařízeních, tzn.
v Karlovarské krajské nemocnici a.s. (nemocnice v Karlových
Varech, v Sokolově a v Chebu) a v Léčebně dlouhodobě nemocných v Nejdku. Od září 2009 přibylo i proplácení zaplacených regulačních poplatků v lékárnách, majících místo provozování na území Karlovarského kraje.

Karlovarský kraj se také podílí na ﬁnancování činností nehrazených ze zdravotního pojištění, jakými jsou např. provozy
lékařské služby první pomoci, protialkoholní záchytná stanice,
onkologický registr, sociální pracovnice , soudní lékařství aj.

ORGANIZACE
A SPOLEČNOSTI KRAJE

Oblast kultury
• Galerie 4 - galerie fotograﬁe,
příspěvková organizace Karlovarského kraje
• Galerie výtvarného umění v Chebu,
příspěvková organizace Karlovarského kraje
• Muzeum Cheb,
příspěvková organizace Karlovarského kraje
• Krajská knihovna Karlovy Vary
• Galerie umění Karlovy Vary,
příspěvková organizace Karlovarského kraje
• Muzeum Karlovy Vary,
příspěvková organizace Karlovarského kraje
• Muzeum Sokolov,
příspěvková organizace Karlovarského kraje

Oblast sociálních služeb
• Domov pro osoby se zdravotním postižením “PATA”
v Hazlově, příspěvková organizace
• Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace
• Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu,
příspěvková organizace
• 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
• Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské,
příspěvková organizace
• 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
• Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“
v Sokolově, příspěvková organizace

oddělení Anestezologicko-resuscitační
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• Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb

ORGANIZACE
A SPOLEČNOSTI KRAJE

• Školní statek Cheb
• Gymnázium a obchodní akademie Chodov
• Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary
• Dům dětí a mládeže Karlovy Vary
• OA, VOŠ cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Karlovy Vary

Oblast zdravotnictví

• 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
• Koordinátor integrovaného dopravního systému
Karlovarského kraje
• Letiště Karlovy Vary s.r.o.
• Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

• Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola
zdravotnická Karlovy Vary
• Základní škola a mateřská škola při Lázeňské léčebně Mánes
Karlovy Vary
• Základní škola a mateřská škola při nemocnici Karlovy Vary
• Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary
• Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary

• Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

• Základní škola a mateřská škola při dětské lázeňské léčebně
Lázně Kynžvart
• Střední průmyslová škola Loket

Oblast regionálního rozvoje

• Dětský domov Mariánské Lázně

• Agentura projektového a dotačního managementu
Karlovarského kraje, příspěvková organizace

• Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně
• Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně

• Karlovarská agentura rozvoje podnikání,
příspěvková organizace

• Hotelová škola Mariánské Lázně
• Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek
• Základní umělecká škola Nová Role

Oblast školství
• Dětský domov Aš
• Gymnázium a střední odborná škola Aš
• Základní umělecká škola Josefa Labitzkého
Bečov nad Teplou
• Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště
Dalovice
• Střední zemědělská škola Dalovice
• Dětský domov Horní Slavkov
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• Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov
• Gymnázium Ostrov
• Střední průmyslová škola Ostrov
• Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov
• Dětský domov Plesná
• Gymnázium Sokolov
• Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
• Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov

• Odborné učiliště Horní Slavkov

• Střední škola živnostenská Sokolov

• Dětský domov Cheb

• Střední odborné učiliště Toužim

• Gymnázium Cheb

• Střední lesnická škola Žlutice

• Integrovaná střední škola Cheb

• Základní škola praktická Žlutice

• Pedagogicko-psychologická poradna Cheb

• Základní umělecká škola Žlutice

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SUBJEKTU
IČO: 70891168
Obchodní jméno: Karlovarský kraj
Adresa sídla: Závodní 323/88, 360 21 Karlovy Vary
Právní forma: Kraj
Datum vzniku: 12.11.2000, ústavní zákon č. 347/1997 Sb.,
o vytvoření vyšších územních samosprávných celků,
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské řízení)

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

www.kr-karlovarsky.cz

