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materiálem v 

ZKK

poznámky

1

zapojení vázaných fin. prostř. z výsledku hospodaření KK za rok 2018 do rozpočtu OKH. Jedná se o 

fin. dar od společnosti ASEKOL a.s. Tyto fin. prostředky budou použity na fin. dar spolku Senioři České 

republiky, z.s., Městská organizace Karlovy Vary
100.000,-- OKH 19/01/19 7.1.2019

2

zapojení financ. Fondu na udržení provozu sociál. služeb v KK. Tyto fin. prostředky jsou určeny na

poskyt. zápůjček na udržení sociál. služeb KK v roce 2019 pro nestát. nezisk. organizace působící v

sociál. oblasti v KK. Poskytnutí zápůjček bylo schváleno ZKK usnesením č. ZK 386/12/18 ze dne 13.

12. 2018

32.975.000,-- 2/01/19 7.1.2019

3

zapoj. vázaných fin. prostředků z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do rozpočtu ORR pro rok 2019.

Fin. prostř. jsou určené na poskyt. neinvest. dotace obci Těšovice na demolici ekolog. nebezpeč.

stavby. Poskyt. dotace bylo schvál. ZKK usnes. č. ZK 450/12/18 ze dne 13. 12. 2018 200.000,-- " "

4

přesun rozpoč. prostředků v rámci schvál. rozpočtu OŠMT. Fin. prostředky jsou určeny 

na poskyt. neinvest. příspěvku přísp. organizaci KK Gymnázium Cheb k úhradě nákladů na strav. žáků

ve škol. jídelně ZŠ v Brandlově ulici za září až listopad 2018
 ± 84.290,-- " "

5

zapoj. vázaných fin. prostředků z roku 2018 do rozpočtu výdajů OISM. Jedná se o nevyčerp. účel. fin.

prostředky, které kraj obdržel v roce 2018 z MŽP na financ. projektu „Podpora výměny zdrojů tepla na

pevná paliva v rodin. domech v KK v rámci OP ŽP 2014-2020 – Kotlík. dotace II“, Prioritní osa 2,

Specifický cíl 2.1 Operač. programu Životní prostřední 2014-2020. Fin. prostředky budou použity ke

krytí výdajů přímo souvis. s realizací uvedeného projektu v roce 2019, a to částka 16.025.970,63 Kč

(investice) na vyplácení příspěvků pro občany a částka 370.002,13 Kč (neinvestice) na administraci

projektu

15 011 16.395.972,76 " "

6

zapoj. vázaných fin. prostředků z roku 2018 do rozpočtu výdajů ORR. Jedná se o účel. fin. prostředky,

které kraj obdržel dne 20. 12. 2018 od Bavor. stát. ministerstva hospodář. a médií, energie a

technologie za realiz. proj. CLARA III: Rozvoj společ.partner. spolupráce veřej. správy v česko-bavor.

regionu financ. v rámci operač. programu Program spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko

2014–2020. Tyto fin. prostředky jsou určeny pro projekt. partnery Město Cheb ve výši 19.533,18 EUR

(506.983,69 Kč), Mariánskolázeňsko ve výši 11.119,73 EUR (288.612,59 Kč), Regierung von

Oberfranken (SRN) ve výši 31.417,70 EUR (815.446,40 Kč)

7 151 1.611.042,68 " "

7

zapoj.financování z váz. fin. prostředků výsledku hospodař. KK za rok 2018 do rozpočtu OŠMT. Jedná

o mylnou platbu zaslanou městem Mariánské Lázně, došlou na účet KK dne 28. pros. 2018. Tyto

prostředky budou vráceny zpět městu Mar. Lázně v lednu 2019
 6.752,-- " "

8

zapoj. financování z váz. fin. prostředků výsledku hospodaření KK za rok 2018 do rozpočtu OF na 

vratku MFz titulu neopráv. vyplac. Sociál. dávek vrác. obcemi na účet KK v měsíci prosinci 2018 11.412,05 " "

9

přesun rozpoč. prostředků  z rezervy OF do rozpočtu OSV. Fin. prostředky jsou určeny pro přísp. 

organizaci KK Domov pro seniory v Hranicích na poskytnutí dotace do fondu investic na pořízení plyn. 

varného kotle do kuchyň. provozu
± 200.000,-- OSV 43/01/19 28.1.2019

10

zapoj. váz. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do rozpočtu ODSH na výdaje souvis. s 

realiz. akce Staveb. úpravy provoz. budovy č.p. 197, v k.ú. Olš. Vrata, 2 NP Provoz. budovy.  Sml. o dílo 

na realiz. akce byla schvál. RKK usnes. č.RK1240/11/18 z 5. 11. 2018
4.126.505,-- ODSH 26/01/19 18.1.2019

11

přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu ODSH z neinvest. výdajů na invest. výdaje na úhradu 

odvodu DPH v souvislosti s fakturováním nákladů na pořízení invest. majetku pronajatého společnosti 

Letiště Karlovy Vary s.r.o. v režimu reverse charge
 ±380.117,95 41/01/19 28.1.2019

12

přesun rozpočt. prostř. v rámci schvál. rozpočtu OŠMT na rok 2019, a to z neinvest. rezervy k podpoře 

naplňování Kraj. akčního plánu. Fin. prostř. jsou určeny jako neinvest. přísp. na zajiš. nábor. akcí žáků 

a propag. škol za účelem posílení zájmu uchazečů o jimi poskytov. obory vzděl. pro přísp. org. 

KK:Střed. uměleckoprům. škola KV a Střed.les. škola Žlutice

±250.000,-- " "

13

přesun rozpočt. prostř. v rámci OSV. Fin. prostředky jsou určeny pro přísp. org. KK Sociál. služby,  

Kynšperk nad Ohří na zajiš. přípravy fyz. osob vhod. stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do 

rodiny a dále na zajištění poraden. pomoci osvojitelům nebo pěstounům
±500.000,-- " "

14
přesun rozpočt. prostř. z OKŘÚ do OBKŘ na základě organizační změny KK z 1. 1. 2019

±864.393,-- " "

15

přesun rozpočt. prostř. z ORR do OKŘÚ ke krytí výdajů na mzdy a zákon. odvody přímo souvis. s 

realizací projektu Tech. pomoc pro program EÚS 2014 - 2020 ČR – Bavorsko, schvál. k realizaci a 

financ. v rámci Progr. spolupráce Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020
±570.000,-- " "

16

přesun v rámci OZDR z fin. prostředků vyčleněných pro Karlovar. kraj. nemoc. a.s. na stabilizaci 

hospodař. do fin. prostředků určených pro nábor. příspěvky v oblasti zdrav. 

a zároveň změnu charakteru z invest. výdajů na výdaje neinvest.

15.000.000,-- 41/01/19 28.1.2019 12/02/19 28.2.2019

17

zapojení váz. nevyčerp. fin. prostředků z přebytku hospodař. KK za rok 2018 do rozpočtu OI. Tyto fin.

prostř. jsou určeny na financ. veřej. zakázky „Nákup IT 2018 II“, která byla zaháj. dne 26.11.2018 na

základě usnes. č. RK 1367/11/18 ze dne 19.11.2018. Z toho částku ve výši 2.625.700 Kč tvoří běž.

výdaje a částku ve výši 5.106.200 Kč kapitál. výdaje

 7.731.900,-- OINF 99/01/19 28.1.2019 12.2.2019 28.2.2019
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18

zapojení váz. fin. prostředků z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do rozpočtu neinv. výdajů OKŘÚ. 

Fin. prostředky jsou určeny na financ. veřej. zakázky „Personální audit na Kraj. úřadě KK a na 

vybraných přísp. organizacích“. Nespotř. fin. prostředky ve výši 700.000 Kč jsou z rozpočtu OKŘÚ za 

rok 2018 a částka 1.000.000 Kč z nevyčerp. rezerv OF na rok 2018

1.700.000,-- OKŘÚ 11.3.2019

19

zapojení váz. fin. prostředků z výsledku hospodař. KK za rok 2018, z toho běžné výdaje 3.485.819 Kč a 

kapitálové výdaje 14.274.138 Kč do rozpočtu OZDR na zajištění zdravot. technologie a interiér. 

vybavení v rámci stavby „Karlovar. krajská nemocnice a.s. – staveb. úpravy porodnic. oddělení“ 17.759.957,-- OZDR 32/01/19 18.1.2019 12.2.2019 28.2.2019 ano

20

přesun rozpočt. prostředků v rámci OBKŘ, kapitoly Příspěvky cizím subjektům z invest. na neinvest. 

prostředky. Jedná se o změnu charakteru dotace poskyt. Hasič. Záchran. sboru KK pro rok 2019 na 

podporu vybavení požár. jednotek
± 40.000,-- OBKŘ 48/01/19 28.1.2019 15.2.2019 28.2.2019 ne

21
zapojení váz. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do rozpočtu ODSH na nákup 3D

skeneru - prostor. forenzního dokumentač. systému včetně speciálního příslušenství 2.276.377,20 42/01/19 28.1.2019

22

zapojení váz. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do rozpočtu OŽP. Jedná se o schvál.

dotace z rozpočtu KK kraje na opakovanou umělou obnovu lesů poškoz. suchem a ochranu lesa proti

zvěři oplocenkami
3.620.269,-- " "

23
zapojení váz. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do rozpočtu OŽP. Jedná se o schvál.

dotace z rozpočtu KK na sníž. počtu černé zvěře na území KK
1.389.000,-- " "

24

zapojení váz. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do rozpočtu OISM k financ. žádostí o

individ. dotaci v případech, kdy nebylo možno vyplatit dotaci žadatelům žádajícím o výměnu zdroje

tepla v programu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodin. domech v KK v rámci OP ŽP

2014-2020 - Kotlík. dotace II" z důvodů, které nebyly způs. pochyb. žadatele, a to za předpokladu, že

budou dodrženy všechny podmínky stanov. výzvou výše uvedeného dotač. programu

1.286.250,-- " "

25

navýš. výdajů OF zapoj. váz. fin. prostředků z výsledku hospodař. KK za rok 2018. Jedná se o stát. fin. 

prostředky vrác. na účet KK v roce 2018 od obcí, které kraj musí v roce 2019 odvést při fin. vypořádání 

do stát. rozpočtu
98 187 2.595.177,13 " "

26

zapojení váz. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do rozpočtu OISM na pokrytí sankcí a 

odvodů za poruš. rozpočt. kázně příjemců podpory v rámci operač. programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost
4.900.000,-- " "

27

zapojení váz. nevyčerp. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do invest. výdajů rozpočtu 

OISM z důvodu nabytí pozemků z vlastnictví ČR s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR, 

s.p. do vlastnictví KK
606.644,-- " "

28

přesun rozpočt. prostř. z ORR do OKŘÚ ke krytí výdajů na mzdy a zákon. odvody přímo souvis. s

realizací projektu Technická pomoc pro program EÚS 2014 - 2020 Česká republika – Bavorsko,

schvál. k realizaci a financ. v rámci Programu spolupráce Programu spolupráce Česká republika -

Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020

7 154 ± 570.000,-- " "

29

zapoj. váz. fin. prostř. z roku 2018 (zůstatek zvlášt. účtu projektu k 31. 12. 2018) do rozpočtu výdajů 

OISM. Jedná se o nevyčerp. účel. fin. prostředky, které kraj obdržel v roce 2018 z MŽP na financ. 

projektu „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodin. domech v KK v rámci OP ŽP 2014-

2020 – Kotlík. dotace I“, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 Operač. programu Život. prostřed. 2014-2020. 

Fin. prostř. budou použity ke krytí výdajů přímo souvis. s realizací uveden. projektu v roce 2019, a to 

částka 709.655,83 Kč (neinv.) na administraci projektu a částky 78.354,59 Kč (invest. přísp. I.) a 

3.029,35 Kč (invest. přísp. II.) na vyplác. přísp. pro občany • souhlasí a doporučuje ZKK ke schválení

15 011 791.039,77 " "

30

zapoj. financ. ze zůstatku zvlášt. bank. účtu vodohospodář. havárií k datu 31.12.2018 do rozpočtu OŽP. 

Tyto fin. prostř. jsou určeny na poskyt. invest. dotací na drobné vodohospodář. akce a dále na vrác. 

přeplatků za odběr podzem. vod jednotl. subjektům na základě rozhod. celních úřadů 14.530.882,65 12/02/19 28.2.2019

31

zapojení zůstatku zvlášt. účtu projektu Becherova vila k datu 31.12.2018 do rozpočtu OKPLaCR. Jedná 

se o přijaté plnění z bank. záruky THERMIA BAU a.s. připsané na zákl. běžný účet kraje dne 3.3.2016 

na úhradu reklamač. prací na budově Becherova vila 

v souladu s podmínkami záruční listiny za realizaci díla Stavba Interaktivní galerie KV 

č.p.1196 - Becherova vila

3.067.923,54 " "

32

zapojení zůst. zvlášt. účtu projektu Nestůj a pojď II. k datu 31.12.2018  (vlast. zdroje kraje 41.400,33 

Kč+ÚZ 786.608,20 Kč) do rozpočtu ORR ke krytí výdajů přímo souvis. s realizací projektu Nestůj a 

pojď II. schvál. k realizaci a financ. v rámci Operač. progr. Zaměstnanost
828.008,53 " "

33
zapojení váz. nevyčerp. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do rozpočtu OISM, a to na 

invest. akci Nemocnice Sokolov – Únikové cesty 10.000.000,-- " "

34
zapojení váz. nevyčerp. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do rozpočtu OISM, a to na 

investiční akci Nemocnice Sokolov – Trafostanice
8.996.923,60 " "

35
zapojení váz. nevyčerp. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do rozpočtu OISM, a to na 

invest. akci   Nemocnice Sokolov - Stavební úpravy 4.NP pavilonu B, operační sály
159.800.400,75 " "

36
zapojení váz.nevyčerp. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018  do rozpočtu OISM, a to na 

invest. akci  Karlovar. Kraj. nemocnice a.s. – Nemocnice KV - Porodní oddělení
71.065.381,81 " "

37

zapojení váz. nevyčerp. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 (z toho neinvest. 

41.027.963,99 Kč a invest. 55.549.646,24 Kč) do rozpočtu OISM, a to na akci:  Karlovar. kraj. 

nemocnice – Nemocnice Cheb - Dokončení akce Revital. areálu nemocnice v Chebu
96.577.610,23 " "
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38

zapojení váz. nevyčerp. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do rozpočtu OISM, a to na

neinvest. akci Karlovar. Kraj. nemocnice – Nemocnice KV – demolice objektu bývalé patologie na st. p

.č.2713 k.ú. Karlovy Vary
 6.000.000,-- " "

39

zapojení zůstatku zvlášt. účtu projektu Predikce trhu práce - Kompas k datu 31. 12. 2018 (zdroje ÚZ) 

do rozpočtu ORR ke krytí výdajů přímo souvis. s realizací projektu Predikce trhu práce - Kompas 

schvál. k realizaci a financ. v rámci Operač. programu Zaměstnanost
580.665,-- " "

40

zapojení zůstatku zvlášt. účtu projektu Podpora vybraných služeb sociál. prevence (OPZ I.) 

k datu 31.12.2018(vlastní zdroje kraje 1.503.438,54 Kč + zdroje ÚZ 28.565.331,83 Kč) do rozpočtu

OŘP ke krytí výdajů přímo souvis. s realizací projektu Podpora vybraných služeb sociál. prev. (OPZ I.)

schvál. k realizaci a financ. v rámci Operač. programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální

začleňování a boj s chudobou

30.068.770,37 " "

41

zapojení zůstatku zvlášt. účtu projektu Podpora procesu střednědob. plán. rozvoje sociál. služeb v KK 

(OPZ II.) k datu 31.12.2018 (vlastní zdroje kraje 34.241,94 Kč + zdroje ÚZ 650.596,81 Kč) do rozpočtu 

OŘP ke krytí výdajů přímo souvis. s realizací projektu Podpora procesu střednědob. plán. rozvoje 

sociál. služeb schvál. k realizaci a financ. v rámci Operač. programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - 

Sociál. začleň. a boj s chudobou

684.838,75 " "

42

zapojení zůstatku zvlášt. účtu projektu Smart Akcelerátor k datu 31.12.2018(vlastní zdroje kraje 

9.438,73 Kč + zdroje ÚZ 53.500,22 Kč) do rozpočtu ORR ke krytí výdajů přímo souvis. s realizací 

projektu Smart Akcelerátor schvál. k realizaci a financ. v rámci Operač. programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání

62.938,95 " "

43

zapojení zůstatku zvlášt. účtu projektu CLARA III: Rozvoj společ. partner. spolupráce veřej. správy v 

česko-saském regionu k datu 31.12.2018 do rozpočtu ORR ke krytí výdajů přímo souvis. s realizací 

projektu CLARA III: Rozvoj společ. partner. spolupráce veřej. správy v česko-saském regionu schvál. k 

realizaci a financ. v rámci Programu spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020
375.747,87 " "

44

zapojení zůstatku zvlášt. účtu projektu CLARA III: Rozvoj společ. partner. spolupráce veřej. správy v

česko-bavor. regionu k datu 31.12.2018 do rozpočtu ORR ke krytí výdajů přímo souvis. s realizací

projektu CLARA III: Rozvoj společ.partner. spolupráce veřej. správy v česko-bavor. regionu schvál. k

realizaci a financ. v rámci Programu spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká republika 2014 –

2020

416.338,59 " "

45

zapojení zůstatku zvlášt. účtu projektu Implementace Kraj. akč. plánu 1 v KK k datu 31.12.2018 (vlastní 

zdroje kraje 950.758,77 Kč + zdroje ÚZ 5.580.338,55 Kč) do rozpočtu OŠMT ke krytí výdajů přímo 

souvis. s realizací projektu Implementace Kraj. akčního plánu 1 v KK schvál. k realizaci a financ. v 

rámci Operač. programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

 6.531.097,32 " "

46

zapojení zůstatku zvlášt. účtu projektu Kraj. akční plán rozvoje vzděláv. KK k datu 31.12.2018 (vlast.

zdroje kraje 806.760,80 Kč + zdroje ÚZ 1.896.614,20 Kč) do rozpočtu OŠMT ke krytí výdajů přímo

souvis. s realizací projektu Kraj. akční plán rozvoje vzděláv. KK schvál. k realizaci a financ. v rámci

Operač. programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

 2.703.375,-- " "

47

zapojení zůstatku zvlášt. účtu projektu Technic. pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR - Sasko k 

datu 31.12.2018 do rozpočtu ORR ke krytí výdajů přímo souvis. s realizací projektu Technická pomoc 

pro program EÚS 2014-2020 ČR – Sasko, schvál. k realizaci a financ. v rámci Programu spolupráce 

Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 – 2020

 44.553,66 " "

48

zapojení zůstatku zvlášt. účtu projektu Technická pomoc pro program EÚS 2014 – 2020 ČR 

- Bavorsko k datu 31.12.2018 do rozpočtu ORR ke krytí výdajů přímo souvis. s realizací projektu 

Technic. pomoc pro program EÚS 2014 – 2020 ČR - Bavorsko schvál. k realizaci a financ. v rámci 

Progr.spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká republika 2014 – 2020

105.108,-- " "

49

zapojení zůstatku zvlášt. účtu invest. akce Rekonstr. střechy ZŠ Ostrov po živelní pohromě k datu 

31.12.2018 do rozpočtu OŠMT ke krytí výdajů přímo souvis. s realizací akce Rekonstr. střechy ZŠ 

Ostrov po živelní pohromě schvál. k realizaci a financ. v rámci dotač. programu MMR: 11791 – Obnova 

obec. a kraj. majetku po živelních pohromách

11 791 4.167.942,46 " "

50

zapojení zůstatku zvlášt. účtu projektu Výstavba objektů pro poskyt. sociál. služeb v Aši k datu 

31.12.2018 do rozpočtu OŘP ke krytí výdajů přímo souvis. s realizací projektu Výstavba objektů pro 

poskyt. sociál. služeb v Aši schvál. k realizaci a financ. v rámci Integr. regionál. operač. programu 

(IROP).

3.362.609,22 " "

51

zapojení zůstatku zvlášt. účtu projektu Výstavba objektů pro poskyt. sociál. služeb 

v Hazlově k datu 31.12.2018 do rozpočtu OŘP ke krytí výdajů přímo souvis. s realizací projektu 

Výstavba objektů pro poskyt. sociál. služeb v Hazlově schvál. k realizaci a financ. v rámci Integr. 

regionál. operač. programu (IROP)

8.772.452,06 " "

52

zapoj. zůstatku zvlášt.účtu projektu Výstavba objektů pro poskyt. sociál. služeb ve Skalné k datu 

31.12.2018 do rozpočtu OŘP ke krytí výdajů přímo souvis. s realizací projektu Výstavba objektů pro 

poskyt. sociál. služeb ve Skalné schvál. k realizaci a financ. v rámci Integr. regionál. operač. programu 

(IROP)

5.312.934,32 " "

53

zapoj. zůstatku zvlášt. účtu projektu Ochrana, zefektiv. správy, zpřístup. a využívání knihov. fondů Kraj. 

knihovny KV k datu 31.12.2018 do rozpočtu OŘP ke krytí výdajů přímo souvis. s realizací projektu 

Ochrana, zefektiv. správy, zpřístup. a využív. knihov. fondů Kraj. knihovny KV schvál. k realizaci a 

financ. v rámci progr. Integr. regionál. operač. programu (IROP), prioritní osa 3. Dobrá správa území a 

zefektiv. veřej. institucí

3.189.388,-- " "

3
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54

zapojení zůstatku zvlášt. účtu invest. akce Rekonstr. objektu Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, 

přísp. org. - II. etapa k datu 31.12.2018 do rozpočtu OŘP ke krytí výdajů přímo souvis. s realizací akce 

Rekonstr. objektu Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, přísp. org. - II. etapa schvál. k realizaci a 

financ. v rámci dotač. programu MPSV: 11331 Rozvoj a obnova materiál. technic. základny sociál. 

služeb

11 331 2.202.876,27 " "

55

zapojení zůstatku zvlášt. účtu projektu Zodolnění výjezd. základny Zdravot. záchran. služby KK v 

Sokolově datu 31.12.2018 do rozpočtu OŘP ke krytí výdajů přímo souvis. s realizací projektu Zodolnění 

výjezd. základny Zdravot. záchran. služby KK v Sokolově schvál. k realizaci a financ. v rámci Integr. 

regionál. operač. programu (IROP)

500.000,-- " "

56

zapoj. zůstatku zvlášt. účtu invest. akce KK – Revitalizace Císař. lázní KV k datu 31.12.2018 do

rozpočtu OŘP ke krytí výdajů souvis. s aktualizací projekt. Dokument. na stavbu Revitalizace objektu

Císař. lázní, KV
1.706.100,-- " "

57

přesun rozpočt. prostředků z rezervy na individuál. dotace OF do kapitoly Příspěvky cizím subjektům

OŠMT k poskyt. individuál. neinvest. dotace subjektu BIBLIO KARLOVY VARY, z.s. na částeč. úhradu

nákladů spoj. s pořadatelstvím akce „Den zdravého mozku a paměti“ – odborná konference
± 20.000,-- OŠMT 108/01/19 28.1.2019

58
zapoj. váz. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do rozpočtu OZDR na vyrovnávací platby 

za poskytování veřejné služby – zajištění lůžkové a ambulantní péče 31.379.714,-- OZDR staženo 11.2.2019 48/02/19 28.2.2018 ano

59 MŠMT

navýšení P a V KK na základě Rozhodnutí MŠMT č. 0021/9/SOU/2019 ze dne 18.1. 2019 o poskyt.

neinv. účel. dotace ze stát. rozpočtu ČR na rok 2019. Fin. prostř. jsou poskyt. na základě žádosti KK v

rámci Výzvy „Podpora okres. a kraj. kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzděláv. pro rok 2019“ a

budou zapoj. do rozpočtu OŠMT a jsou určeny pro přísp. organizace zřiz. obcemi KK v oblasti

školství:Město Sokolov pro DDM Sokolov;Město Habartov pro ZUŠ Habartov; Město Cheb pro DDM

Sova Cheb;Město K.Vary pro DDM

33 166 1.827.000,-- OŠMT 155/02/19 11.2.2019

60

zapoj. váz. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 (zdroje ÚZ 13013)do OF ke krytí výdajů na 

cestovné,  do OKŘÚ ke krytí mzdov. výdajů. Jedná se o nevyčerp. rozpočt. prostředky v roce 2018, 

které budou v roce 2019 použity ke krytí dalších výdajů, které přímo souvisí s realizací projektu 

Predikce trhu práce – Kompas, schvál. k realizaci a financ. v rámci OP Zaměstnanost
13 013 335.266,-- 119/02/19 11.2.2019

61

zapoj. váz. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do OF ke krytí výdajů na cestovné, do 

OKŘÚ ke krytí mzdov. výdajů. Jedná se o nevyčerp. rozpočt. prostř. v roce 2018, které budou v roce 

2019 použity ke krytí dalších výdajů, které přímo souvisí s realizací projektu CLARA III: Rozvoj společ. 

partner. spolupr. veřej. správy v česko-saském regionu, schvál. k realizaci a financ. v rámci Programu 

spolupráce Svobodný stát Sasko–Česká republika 2014–2020

7 150 280.744,61 " "

62

zapoj. váz. fin. prostř. z výsledku hospodař.KK za rok 2018 do OF ke krytí výdajů na cestovné,do 

OKŘÚ ke krytí mzdov. výdajů. Jedná se o nevyčerp. rozpočt. prostř. v roce 2018, které budou v roce 

2019 použity ke krytí dalších výdajů, které přímo souvisí s realizací projektu CLARA III: Rozvoj 

společné partner. spolupr. veřej. správy v česko-bavor. regionu, schvál. k realizaci a financ. v rámci 

Programu spolupráce Svobod. stát Bavorsko – Česká republika 2014 – 2020

7 151 143.752,30 " "

63

zapoj. váz. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do OF ke krytí výdajů na cestovné, do 

OKŘÚ ke krytí mzdov. výdajů. Jedná se o nevyčerp. rozpočt. prostř. v roce 2018, které budou v roce 

2019 použity ke krytí dalších výdajů, které přímo souvisí s realizací projektu Technic. pomoc pro 

program EÚS 2014-2020 ČR – Sasko, schvál. k realizaci a financ. v rámci Programu spolupr. ČR-

Svobodný stát Sasko 2014–2020

7 153 192.698,27 " "

64

zapoj. váz. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do OF ke krytí výdajů na cestovné, do OVZ 

na pohon.hmoty, do OKŘÚ ke krytí mzdov. výdajů. Jedná se o nevyčerp. rozpočt. prostř. v roce 2018, 

které budou v roce 2019 použity ke krytí dalších výdajů, které přímo souvisí s realiz. projektu Technic. 

pomoc pro program EÚS 2014–2020 ČR–Bavorsko, schvál. k realiz. a financ. v rámci Programu 

spolupr. Svobod. stát Bavorsko – ČR 2014–2020

7 154 60.025,19 " "

65

zapoj. váz. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 (vlastní zdroje, ÚZ zdroje) do OKŘÚ KK ke 

krytí mzdov. výdajů. Jedná se o nevyčerp. rozpočt. prostř. v roce 2018, které budou v roce 2019 použity 

ke krytí dalších výdajů přímo souvis. s realiz. projektu Podpora vybran. služeb sociál. prevence (OPZ 

I.), schvál. k realizaci a financ. v rámci Operač. progr. Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální 

začleňování a boj s chudobou

13 013  255.649,-- " "

66

zapoj. váz. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 (vlastní zdroje,ÚZ zdroje) do OKŘÚ ke krytí 

mzdov. výdajů. Jedná se o nevyčerp. rozpočt. prostř. v roce 2018, které budou v roce 2019 použity ke 

krytí dalších výdajů přímo souvis. s realizací projektu Podpora procesu střednědob. plán. rozvoje 

sociál. služeb v KK (OPZ II.), schvál. k realizaci a financ. v rámci Operač. progr. Zaměstnanost, prioritní 

osa 2 – Sociál.začleňování a boj s chudobou

13 013 384.427,64 " "

67

zapoj. váz. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do OF ke krytí výdajů na cestovné, do 

OKŘÚ ke krytí mzdov. výdajů.Jedná se o nevyčerp. rozpočt. prostř. v roce 2018, které budou v roce 

2019 použity ke krytí dalších výdajů, které přímo souvisí s realizací projektu Kraj. akční plán rozvoje 

vzděláv. KK, schvál. k realizaci a financ. v rámci Operač. programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
7 601 544.400,-- " "

4
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68

zapoj. váz. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do OKŘÚ ke krytí mzdov. výdajů projektu 

Implement. Kraj. akčního plánu 1 v KK. Jedná se o nevyčerp. rozpočt. prostř. v roce 2018, které budou 

v roce 2019 použity ke krytí dalších výdajů, které přímo souvisí s realiz. projektu Implement. Kraj. 

akčního plánu 1 v KK, schvál. k realizaci a financ. v rámci Operač. programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání

7 605  1.058.442,-- " "

69

zapoj. váz. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do OKŘÚ ke krytí mzdov. výdajů. Jedná se 

o nevyčerp. rozpočt. prostř. v roce 2018, které budou v roce 2019 použity ke krytí dalších výdajů přímo 

souvis. s realiz. projektu Výstavba objektů pro poskyt. sociál. služeb v Aši, schvál. k realizaci a financ. v 

rámci Integr. regionál. operač. programu (IROP).

7 002 186.505,-- " "

70

zapoj. váz. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do OKŘÚ ke krytí mzdov. výdajů. Jedná se 

o nevyčerp. rozpočt. prostř. v roce 2018, které budou v roce 2019 použity ke krytí dalších výdajů přímo 

souvis. s realizací projektu Výstavba objektů pro poskyt. sociál. služeb v Hazlově, schvál. k realizaci a 

financ. v rámci Integrov. regionál. operač. programu (IROP)

7 005 83.239,-- " "

71

zapoj. váz. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do OKŘÚ ke krytí mzdov. výdajů. Jedná se 

o nevyčerp. rozpočt. prostř. v roce 2018, které budou v roce 2019 použity ke krytí dalších výdajů přímo 

souvis. s realizací projektu Výstavba objektů pro poskyt. sociál. služeb ve Skalné, schvál. k realizaci a 

financ. v rámci Integr. regionál. operač. programu (IROP)

7 006 139.338,-- " "

72

navýš. příjmů KK a zároveň sníž. financ. KK přijetím evrop. podílu od Bavor. stát minister. hospodář., 

regionál. rozvoje a energetiky za realizaci projektu Technická pomoc pro program EÚS 2014 – 2020 

ČR - Bavorsko realiz. v rámci Programu přeshranič. spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká 

republika 2014 – 2020

7 154 1.957.744,77 " "

73

přesun rozpočt. prostř. z OŘP do OKŘÚ ke krytí výdajů na mzdy a zákon. odvody přímo souvis. s 

realiz. projektu Ochrana, zefektiv. správy, zpřístup. a využívání knihov. fondů Kraj. knihovny KV, schvál. 

k realizaci a financ. v rámci programu Integr. regionál. operač. programu (IROP), prioritní osa 3. Dobrá 

správa území a zefektivnění veřej. institucí

7 034 ± 450.000,-- " "

74

přesun rozpočt. prostř. z OŘP do OKŘÚ krytí výdajů na mzdy a zákon. odvody přímo souvis. s realiz. 

projektu Výstavba objektů pro poskyt. sociál. služeb v Aši, schvál. k realizaci a financ. v rámci Integr. 

Regionál. Operač. programu (IROP).
7 002 ±100.000,-- " "

75

přesun rozpočt. prostř. z OŘP do OKŘÚ výdajů na mzdy a zákon. odvody přímo souvis. s realiz. 

projektu Výstavba objektů pro poskyt. sociál. služeb v Hazlově, schvál. k realizaci a financ. v rámci 

Integr. Regionál. Operač. programu (IROP)

7 005 ± 200.000,-- " "

76

přesun rozpočt. prostř. z OŘP do OKŘÚ ke krytí výdajů na mzdy a zákon. odvody přímo souvis. s 

realizací projektu Výstavba objektů pro poskyt. sociál. služeb ve Skalné, schvál. k realizaci a financ. v 

rámci Integrov. Regionál. Operač. programu (IROP)
7 006 ±200.000,-- " "

77 MŠMT

navýš. P a V OŠMT přijetím neinvest. účel. dotace z MŠMT určené pro přísp. organiz. zřiz. KK 

Gymnázium  Chodov a střední odborná škola na financ. programu v oblasti prioritní osy 3 Rovný 

přístup ke kvalit. předškol., primár. a sekundár. vzdělávání, Operač. program Výzkum, vývoj a 

vzdělávání na projekty využívající zjednoduš. vykazování nákladů

33 063 220.405,60 " "

78 MŠMT

navýš. P a V KK přidělením neinvest. účel. dotace z MŠMT. Fin. prostř. jsou určeny do rozpočtu OŠMT 

k zajištění prostř. na financ. přímých výdajů na 1. čtvrtletí roku 2019 ve školách a škol. zaříz. zřiz. 

soukr. subjekty v KK (rozpis na jednotl. školy a škol. zaříz. je přílohou důvod. zprávy) 33 155 28.930.000,-- " "

79 ÚP

navýš. P a V OKŘÚ přijetím neinvest. Účel. dotace z ÚP na úhradu mzdov. nákladů za období 12/2018 

za prac. místo vytvoř. na základě Dohody o vytvoř. prac. příležitostí v rámci veřej. prospěš. prací 13 101 13.500,-- " "

80

přesun rozpočt. prostř. v rámci schvál. rozpočtu OŠMT. Fin. prostř. jsou určeny 

na poskyt. neinvest. příspěvku přísp. org. KK Gymnázium Cheb k úhradě nákladů na stravování žáků 

ve školní jídelně základní školy v Brandlově ulici za prosinec 2018

±21.580,-- " "

81

zapoj. financ. z váz. fin. prostř. výsledku hospodař. KK kraje za rok 2018 do rozpočtu OŠMT. Jedná se 

o zabezpeč. prostř. přísp. org. zřiz. KK na proplac. testov. žáků 1. stupně vícelet. gymnázií a žáků 

středních škol od firem www.scio.cz, s.r.o. a Kalibro Projekt, s.r.o., a to pro 6 škol:Střední škola 

logistická Dalovice; Gymnázium Cheb;Střední škola strav. a služeb KV; První české gymnázium v KV; 

Gymnázium Aš; Střední škola živnost. Sokolov 

49.535,-- " "

82

zapoj. financ. z váz. fin. prostř. výsledku hospodař. KK za rok 2018 do rozpočtu OŠMT na výplatu 

stipendií pro 12 studentů vysokých škol pro akademický rok 2018/2019 v rámci Stipendij. (dotač.) 

programu KK ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva
288.000,-- " "

83

zapoj. financ. z váz. fin. prostř. výsledku hospodař. KK za rok 2018 do rozpočtu OVZ. Jedná se o 

výdaje, které byly schvál. v roce 2018 na nákup funkcionalit E-ZAK, nákup 5 ks šatních skříní a import 

smluv do evidence Ginis, kde fakturace již nestihla být v loňském roce realiz.
307.038,-- " "

84

zapoj. váz. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do rozpočtu OKPPLaCR do Kapitoly 

příspěvky cizím subj.pro Muzeum Žlutice, přísp. organiz. města Žlutice invest. a neinvest. prostř. na 

výbavu nové expozice muzea ve Žluticích
1.000.000,-- " "

85

zapoj. váz. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do rozpočtu OŽP na poraden. (konzultaci, 

poskyt. služeb) při tvorbě předpisů a souvis. dokumentů pro zavedení centrál. systému hospodař. s 

energií na zákl. objednávky č. 02337-00573/18/ZZ
60.500,-- " "

86

zapoj. váz. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do rozpočtu OŽP z důvodu vydání 2. čísla 

časopisu Arnika 2/2018 včetně grafic. prací v počtu 700 ks v rámci společ. projektu KK a Agentury 

ochrany přírody a krajiny na zákl. smlouvy o spolupráci ev. č. KK 02541/2017/1 z 21.3.2018
50.000,-- " "

5
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87

zapoj. váz. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do rozpočtu OŽPna zajiš. tisku 2600 ks 

publikací Ryby a mihule KK na zákl. smlouvy o dílo KK 03604/2018 ze dne 21.12.2018 160.000,-- " "

88

zapoj. váz. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do rozpočtu OKŘÚ. Fin. prostř. jsou určeny 

na provedení roční koordin. funkční zkoušky elektric. požár. systému. Smlouva č. KK-1649/19 byla 

uzavřena před koncem roku dne 13.12.2018 a provedení funkční zkoušky nebylo možné zrealizovat 143.990,-- " "

89

zapoj. váz. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do rozpočtu OKŘÚ. Fin. prostř. jsou určeny 

na zabezpeč. vybraných vstup. dveří elektronic. systémem Salto. Smlouva č. KK-1650/19 byla 

uzavřena dne 5.12.2018
227.204,23 " "

90

přesun rozpočt. prostř. v rámci OSV. Fin. prostř. jsou určeny jako neinvest. přísp. pro přísp. org. KK 

Sociál. služby v Kynšperku nad Ohří na poskyt. nábor. příspěvků dvěma zaměstnankyním v sociál. 

službách v přímé obsluž. péči, které splnily podmínky pro přiznání nábor. příspěvku dle pravidel schvál. 

v ZKK usnes.č. ZK 249/06/18 ze dne 21.6.2018

±93.800,-- " "

91

zapoj. váz. nevyčerp. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do invest. výdajů rozpočtu OISM 

z vlastnictví ČR s právem hospodařit s majetkem státu pro Českou poštu s. p., na financ. úplatného 

nabytí nemov. a movitých věcí v areálu Svatošské skály
8.684.456,-- " " 12/02/19 28.2.2019

92

navýš. P KK za nájem. a navýš. výdajů OZDR na správu a údržbu nemov. majetku kraje, z toho částka 

ve výši 18.611.170,56 Kč je neinvest. a částka ve výši 9.618.320,61 Kč invest. (tech. zhodnoc. nemov. 

maj.KK).  Jedná se o vzájem. vyrovnání pohledávek a závazků mezi KK a KKN a.s., které bude 

provedeno na zákl. dohody o vzájem. zápočtu pohledávek

28.229.491,18 " " 25.4.2019

93

zapoj. váz. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do rozpočtu OSV pro rok 2019 na 

poskytnutí invest. přísp. do fondu investic přísp. organiz. KK, a to ve výši 861.278 Kč za jedno užit. 

devítimíst. vozidlo pro Domov pro seniory v Perninku, Domov pro osoby se zdravot. postiž. „PATA“ v 

Hazlově, Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, Domov pro seniory v Láz. Kynžvart a Sociál. služby v 

Kynšperku nad Ohří

4.306.390,-- OSV 137/02/19 11.2.2019

94

přesun rozpočt. prostř. z OF, a to z rezervy na nepředvídatel. kapitál. výdaje do rozpočtu ORR, kapitoly 

příspěvky cizím subjektům. Fin. prostř. jsou určeny na poskyt. individuál. neinvest. dotace Statutár. 

městu K. Vary na opravu stávající nefunkční kremační pece v krematoriu v K. Varech  ± 3.500.000,-- ORR 161/02/19 11.2.2019

95

zapoj. financ. z fondu budoucnosti do rozpočtu OISM. Tyto prostředky budou použity na úplatné nabytí 

nemov. věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví KK –  pozemek st.p.č. 77/1, jehož součástí je 

stavba č.p. 55 v k.ú. Mar. Lázně a úhradu nájemného za užívání spoluvlast. podílu na nemovité věci 14.672.000,-- OISM staženo 11.2.2019

96 MPSV

navýšení P a V KK do OSV poskytnutím neinvest. účel. dotace z MPSV. Fin. prostředky jsou určeny na 

plnění povin. kraje dle ustanovení § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociál. službách, ve 

znění pozdějších předpisů, tj. na financ. běž. výdajů souvis. s poskytováním základ. druhů a forem 

sociál. služeb v rozsahu základ. činností

13 305 514.236.798,-- OSV 133/02/19 11.2.2019

97

zapoj. váz. nevyčerp. fin. prostředků z výsledku hospodař. KK za rok 2018 Kč do rozpočtu OZDR na 

zajištění zdravot. služeb jako služeb obecného hospodář. zájmu společností Karlovarská krajská 

nemocnice a. s. provozující nemocnici K. Vary a Cheb a společností NEMOS SOKOLOV s.r.o. 

provozující nemocnici v Sokolově

 1.951.787,-- OZDR staženo 11.2.2019

98
zapoj. volných fin. prostředků z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do rozpočtu OZDR na poskyt. 

přípatku do vlast. kapitálu mimo základ. kapitál Karlovarské krajské nemocnice a.s 15.000.000,-- OZDR staženo 11.2.2019

99 MŠMT

navýš. P a V  KK na zákl. Rozhodnutí MŠMT č. 12591-5/2018-29 ze dne 17.ledna 2019 o poskyt. 

neinvest. účel. dotace ze stát. rozpočtu ČR na rok 2019 na pokusné ověřování v rámci programu: 

Vzdělávací progr. paměť. institucí do škol; č. j. MSMT-12591/2018-13. Fin. prostř. jsou určeny pro 

přísp. organizaci zřizovanou městem Základní škola Nová Role

33 071 122.500,-- 184/02/2019 25.2.2019

100
zapoj. váz. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do rozpočtu kapitál. výdajů OBKŘ na 

poskytnutí investiční dotace obci Mnichov na rekonstrukci požární zbrojnice 919.293,-- " "

101
zapoj. váz. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do rozpočtu kapitál. výdajů OBKŘ na studii 

výstavby „Společného operačního střediska složek IZS“ 592.900,-- " "

102
zapoj. váz. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do rozpočtu kapitál. výdajů OBKŘ na 

poskyt. invest. dotace městu Rotava na rekonstrukci cisternové automobil. stříkačky 500.000,-- " "

103

zapoj. váz. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do rozpočtu kapitál. výdajů OBKŘ na 

poskytnutí invest. dotace městu Rotava na pořízení nového doprav. automobilu pro jednotku sboru 

dobrovol. hasičů
450.000,-- " "

104
zapoj. váz. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do rozpočtu kapitál. výdajů OBKŘ na 

poskytnutí investiční dotace městu Teplá na rekonstrukci požární zbrojnice 1.000.000,-- " "

105

zapoj. váz. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do rozpočtu kapitál. výdajů OBKŘ na 

realizaci kraj. projektu „Zabezpečení škol a škol. zařízení v KK - kamerové systémy“. Fin. prostředky 

jsou určeny do fondů investic zřízeným přísp. org. v oblasti školství, které tento projekt realizují
3.712.239,99 " "

106

zapoj. váz. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do rozpočtu ODSH na úhradu smluv. 

závazku společnosti KŠD Legal advokátní kancelář s.r.o. za dokončení přípravy zadávací 

dokumentace a realizaci zadávacího řízení

453.750,-- " "
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107
zapoj. váz. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do rozpočtu ODSH na financ. projektu 

Pilotní projekt užití MAP karty v rámci ČR 5.000.000,-- " "

108 ÚP

navýš. P a V OKŘÚ přijetím neinvest. účel. dotace z ÚP na úhradu mzdov. nákladů za období 12/2018 

za prac. místa vytvoř. na zákl. Dohod o vyhrazení společen. účel. prac. místa a poskyt. příspěvku, 

spolufinanc. ze stát. rozpočtu a Evrop. sociál. fondu č. KVA-SZ-72/2018 a KVA-SZ-73/2018
13 013 24.000,-- " "

109

zapoj. váz. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do kapitál. výdajů rozpočtu ORR pro rok 

2019. Fin. prostředky jsou určené na zahájení projekt. přípravy projektu Lávka přes Ohři ve Svatoš. 

skalách a realizaci zadávacího řízení na zprac. projekt. dokument. včetně autor. dozoru. Zaháj. přípr. 

projektu schválila RKK usnes. č. RK 323/03/18 z dne 19.3.2018

2.000.000,-- " "

110

zapoj. váz. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do kapitál. výdajů rozpočtu ORR pro rok

2019. Fin. prostř. jsou určené na zpracování Územní studie silnič. dopravy v oblasti K. Varů. Pořízení

územní studie bylo schvál. RKK usnes. č. RK 634/06/16 ze dne 6. 6. 2016

700.000,-- " "

111 MPSV

navýš. P a V  přijetím neinvest. účel. dotace z MPSV. Fin. prostř. budou zapoj. do rozpočtu OSV na 

zajištění výplaty stát. příspěvku pro zřizov. zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42g a 

násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
13 307 4.377.600,-- " "

112

zapoj. váz. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do kapitál. výdajů rozpočtu OSV pro rok 

2019 na pořízení elektronic. modulu Evidence uživatelů, žadatelů a čekatelů služeb sociál. péče, 

poskyt. pobytovou formou v rámci Kraj. informač. systému o sociál. službách
239.580,-- " "

113

zapoj. váz. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do  běžných výdajů rozpočtu OSV pro rok 

2019 na pořízení Krabice vzpomínek včetně vizuál. návrhu a grafic. a technic. zpracování a zajištění 

obsahu těchto krabic
48.000,-- " "

114 MMR

navýš. P KK a zároveň sníž. financ. KK přijetím podílu stát. rozpočtu z MMR za realizaci projektu 

CLARA III: Rozvoj společ. partner. spolupráce veřej. správy v česko-bavor. regionu financ. v rámci 

operač. progr. Program spolupr. Svobodný stát Bavorsko – ČR 2014–2020
18.457,69,-- " "

115

navýš. P KK a zároveň sníž. financ. KK přijetím neinvest. účel. dotace z MŠMT určené k financ. 

projektu Kraj. akční plán rozvoje vzdělávání KK schvál. k realizaci a financ. v rámci Operač. programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání
1.430.016,-- " "

116

přesun rozpočt. prostř. z OISM do OKŘÚ na mzdové výdaje za období 1/2019 souvis. s realiz. projektu 

Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodin. domech v KK v rámci Operač. programu Život. 

prostředí 2014-2020 – Kotlík. dotace I., priorit. osa 2, specif. cíl 2.1 Operač. programu Život. prostřední 

2014-2020. Mzdové výdaje musely být dle metodiky Operač. programu Život. prostřední 2014-2020 

předfinanc. z rozpočt. prostředků KK

±147.213,-- " "

117

přesun rozpočt. prostř. z OŘP do OKŘÚ na úhradu mzdových výdajů přímo souvis. s realizací projektu 

Podpora vybraných služeb sociál. prevence (OPZ I.), schvál. k realizaci 

a financ. v rámci Operač. programu Zaměstnanost
664.348,-- " "

118 MPSV

navýš. P a V rozpočtu OŘP přijetím 5. zálohy neinvest. účel. dotace z MPSV určené k financ. projektu 

Podpora vybraných služeb sociál. prevence (OP Z I.), realiz. a financ. v rámci Operač. programu 

Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociál. začleň. a boj s chudobou.

- přesun rozpočt. prostředků v rámci OŘP ve výši ±1.424.350,66 Kč, jedná se o povinný 5 % podíl 

spolufinanc. KK k obdržené dotaci na realizaci projektu

27.062.662,44 " "

119

navýš. P kraje a zároveň sníž. financ. KK přijetím podílu stát. rozpočtu z MMR za realizaci projektu 

Technická pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR – Bavorsko, financ. v rámci operač. programu 

Program spolupráce Svobodný stát Bavorsko – ČR 2014 – 2020
 116.602,68 " "

120

přesun rozpočt. prostř. z ORR do OKŘÚ ke krytí výdajů na mzdy a zákon. odvody přímo souvis. s 

realizací projektu Technic. pomoc pro program EÚS 2014 – 2020 ČR – Sasko, schvál. k realizaci a 

financ. v rámci Programu spolupráce Programu spolupráce Svobodný stát Sasko - ČR 2014 – 2020 ±500.000,-- " "

121 MŠMT

navýš. P a V  OŠMT vrácením fin. prostř. z předchozích let s účel. znakem 33353 (přímé výdaje na 

vzdělávání) došlých na účet KK od přísp. organizací zřiz. obcemi v oblasti školství. Fin. prostředky 

budou poukázány MŠMT
33 353 18.846,-- " "

122 MŠMT

navýš. P a V vrácením fin. prostř. MŠMT v rámci fin. vypoř. se stát. rozpočtem za rok 2018. Jedná se o

prostř., které byly KK vráceny školami a škol. zařízeními v lednu a únoru 2019 jako nevyčerp. z dotací

poskyt. v roce 2018 z kapitoly MŠMT na přímé výdaje a na rozvoj. programy u práv. osob

vykonávajících činnost školy nebo škol. zařízení (rozpis vratek jednotliv. škol a škol. zařízení je uveden

v přílohách č. 1, 2 a 3 důvod. zprávy)

33 353 1.449.693,39 " "

123 MŠMT

navýš. P a V přidělením neinv. účel. dotace z MŠMT na rozvoj. program Částeč. vyrovnání mezikraj.

rozdílů v odměňování pedagog. pracovníků mateř., základ. a střed. škol, konzervatoří a škol. družin v

roce 2019; MSMT-33424/2018-1. Fin. prostředky jsou určeny do rozpočtu OŠMT, a budou poskytnuty

přísp. org. zřiz. KK v oblasti školství v částce 12.549.339 Kč a dále školám a škol. zaříz. zřiz. obcemi

KK v částce 18.903.641 Kč (rozpis na jednotl. školy a škol. zařízení je uveden v příloze č. 1 a č. 2

důvod. zprávy)

33 076 31.452.980,-- " "

124

zapoj. financ. z váz. fin. prostř. výsledku hospodař. KK za rok 2018 do rozpočtu OŠMT na zajištění fin. 

krytí služeb – neinvest. prostředky pro účely uspořádání Her IX. Zimní olympiády dětí a mládeže České 

republiky 2020
1.000.000,-- " "

125

zapoj. financ. z váz. fin. prostř. výsledku hospodař. KK za rok 2018 do rozpočtu OŠMT, příspěvky cizím 

subjektům, na poskyt. Individuál. Invest. dotací v rámci zajištění uspořádání Her IX. Zimní olympiády 

dětí a mládeže České republiky 2020
 5.000.000,-- " "
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126

zapoj. váz. fin. prostř. z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do rozpočtu kapitál. výdajů OKPPLaCR. 

Fin. prostř. jsou určeny do fondu investic přísp. organizaci KK Muzeum Sokolov na akci „Sokolovský 

poklad – sklep zámku – odkrytí tvrze“
13.933.500,-- " "

127

přesun rozpočt. prostředků v rámci schvál. rozpočtu OŠMT, a to z rezervní položky pro účely posílení 

přímých výdajů ve školství. Fin. prostř. jsou určeny jako neinvest. příspěvek k navýš. objemu 

prostředků na platy včetně souvis. zákon. odvodů a přídělu do Fondu kultur. a sociál. potřeb přísp. 

organizaci zřiz. KK Gymnázium a střední odborná škola Chodov

 ± 27.200,-- OŠMT 203/02/19 25.2.2019

128

přesun rozpočt. prostř. z rozpočtu běž. výdajů OKPPLaCR (položka služby) do rozpočtu příspěvky 

cizím subjektům OKPPLaCR. Fin. prostř. budou použity na poskyt. neinv. individ. dotace Nadač. fondu 

Historický Cheb na projekt „Realizace akcí k 700. výročí nejstaršího krovu v ČR“ ±195.000,-- OKPPCR 195/02/19 25.2.2019

129

přesun rozpoč. prostř. z rozpočtu OF z rezerv. položky určené na úhradu sankcí EU do rozpočtu 

OKPPLaCR k poskyt. účel. provoz. přísp. Muzeu Sokolov, přísp. org. KK, na dofinanc. nezpůs. výdajů 

projektu Česko-bavor. geopark – přírodní dědictví jako šance pro region, realiz. Muzeem Sokolov, 

přísp. organizací KK, v rámci operač. progr. příhraniční spolupráce ČR - Svobodný stát Bavorsko Cíle 3 

Evropská územní spolupráce 2007-2010. 

Realizace projektu byla schvál. RKK usnes. č. RK 400/04/10 ze dne 22.04.2010

±1.030.455,28 OKPPCR 194/02/19 25.2.2019

130

V příp. schvál. I. varianty:přesun rozpočt. prostř. ve výši ± 40.000 Kč z rozpočtu OF a to z rezervy na 

individ. dotace, do rozpočtu ORR na poskyt. individ. neinv. dotace obci Nové Hamry na zimní údržbu 

lyžař. běžec. tras v okolí obce a záchyt. parkovišť. 

V příp. schvál. II. varianty:přesun rozpočt. prostř. ve výši ± 80.000 Kč z rozpočtu OF, a to z rezervy na 

individ. dotace, do rozpočtu ORR na poskyt. individ. neinv. dotace obci Nové Hamry na zimní údržbu 

lyžař. běžec. tras v okolí obce a záchyt. parkovišť

± 40.000,-- ORR Neschváleno 25.2.2019

131

přesun rozpočt. prostř. z rezervy projektů spolufinanc. z EU OF do rozpočtu OISM na krytí neuznatel. 

výdajů vzniklých výpočtem náhrad za dovolené v rámci zúčtování mezd za měsíc květen 2017 projektu 

Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodin. domech v KK, Operač. program Život. prostř. 

2014-2020 – Kotlík. dotace I., prioritní osa 2, specifický cíl 2.1 Operač. programu Život. prostř. 2014-

2020

±1.575,-- OISM 213/02/19 25.2.2019

132

přesun rozpočt. prostř. z rezervy projektů spolufinanc. z EU OF do rozpočtu OIaSM na krytí nezpůsob. 

výdajů vzniklých výpočtem náhrad za dovolené v rámci zúčtování mezd za měsíc říjen 2017 projektu 

Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodin. domech v KK, Operač. program Život. prostředí 

2014-2020 – Kotlík. dotace II., priorit. osa 2, specifický cíl 2.1 Operač. programu Život. prostředí 2014-

2020

± 5.240,-- OF 213/02/19 25.2.2019

133

přesun rozpočt. prostř. v rámci schvál. rozpočtu OŠMT. Fin. prostř. jsou určeny k navýš. neinvest. přísp. 

příspěv. org. KK na výplatu stipendií za 1. pololetí škol. roku 2018/2019 pro žáky vzdělávající se ve 

vybraných oborech vzdělání ve střed. školách zřiz. KK (rozpis na jednotlivé subjekty je uveden v příloze 

důvod. zprávy). Přísp. budou kryty z rezervní položky na stipendia střed. škol pro rok 2019 schvál. ZKK 

usnes. č. ZK 360/12/18 ze dne 13.12.2018 pro účely plnění Dlouhodob. záměru vzděláv. a rozvoje 

vzdělávací soustavy KK

± 593.000,-- OŠMT
staženo z 

jednání
11.3.2019

134 MŠMT

navýš. P a V vrácením fin. prostř. z předchozích let s ÚZ 33353 (přímé výdaje na vzdělávání) došlých 

na účet KK dne 15. 2. 2019 od přísp. organizace zřiz. obcí v oblasti školství 2. ZŠ Cheb, Májová 14. Fin. 

prostředky budou poukázány MŠMT
33 353 51.985,-- 227/03/19 11.3.2019

135

zapojení váz. fin. prostředků z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do rozpočtu OZDR 

na podporu specializač. vzdělávání k výkonu zdravot. povolání lékaře v oborech všeobecné praktické

lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost
620.000,-- " "

136

zapojení váz. fin. prostředků z výsledku hospodař. KK za rok 2018 do rozpočtu OZDR 

na podporu personál. stabilizace nemocnic poskyt. akutní lůžkovou péči na území KK formou nábor.

příspěvků
151.782,-- " "

137 MŠMT

navýš. P a V vrácením fin. prostředků z předchozích let s ÚZ 33353 (přímé výdaje na vzdělávání) 

došlých na účet KK dne 15. 2. 2019 od přísp. organizace zřiz. KK v oblasti školství ZŠ a střední škola 

Karlovy Vary. Finanční prostředky budou poukázány MŠMT
33 353 15.763,-- " "

138

zapojení financ. z váz. fin. prostředků výsledku hospodař. KK za rok 2018 do rozpočtu OŠMT. Jedná se 

o zabezpeč. prostředků na vyplac. fin. daru v rámci oceň. nejlepších žáků a kolektivů v roce 2018 pro 

ZUŠ Ostrov, přísp. org. zřiz. obcí za projekty Skrývání a odkrývání OČIMA a Skrývání a odkrývání 

RUKAMA, a to prostřednictvím rozpočtu zřizovatele

10.000,-- " "

139 MŠMT

navýš. P a V (podíl EU 85 %) přijetím neinv. účel. dotace z MŠMT k zajištění financ. projektu Smart 

Akcelerátor (1. kolo) realiz. v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa 2: Rozvoj VŠ a 

lidských zdrojů pro výzkum a vývoj. Fin. prostředky jsou určeny do rozpočtu ORR a budou použity jako 

platba pro projekt. partnera přísp. organizaci KK Karlovar. agentura rozvoje podnikání
33 062 949.729,20 " "

140 MMR

navýš. P a V rozpočtu ODSH (podíl SR a EU) poskyt. invest. účel.dotace z MMR. Fin. prostředky jsou 

určeny pro přísp. org. KK Kraj. správa a údržba silnic KK za realizaci projektu II/198 Moderniz. silnice 

Kojšovice - Toužim, financ. v rámci Integrov. regionál. operač. programu, prioritní osa 1: 

Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, SC 1.1: Zvýšení regionál. mobility prostřednictvím 

modernizace a rozvoje sítí regionál. silnič. infrastruktury navazující na síť TEN-T

17 968 3.083.559,04 " "

8
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141 MMR

navýš. příjmů a výdajů rozpočtu ODSH (podíl SR a EU) z titulu poskytnuté invest. účel. dotace z MMR. 

Fin. prostředky jsou určeny pro přísp. org. KK Kraj. správa a údržba silnic KK za realizaci projektu 

III/212 17 Modernizace silnice Fr. Lázně – Třebeň, úsek 3, financ. v rámci Integr. regionál. operač. 

programu, prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, SC 1.1: Zvýšení 

regionál. mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionál. silnič. infrastruktury navazující na 

síť TEN-T

17968 7.854.734,66 " "

142 MMR

navýš. P a V  rozpočtu ODSH (podíl SR a EU) z titulu poskyt. invest. účel. dotace z MMR. Fin. prostř. 

jsou určeny pro přísp. org. KK Kraj. správa a údrž. silnic KK za realiz. projektu II/198 Moderniz. silnice 

Hor.Kramolín, financ. v rámci Integr.regionál. operač. progr., priorit. osa 1: Konkurencesch., dostupné a 

bezpeč. regiony, SC 1.1: Zvýš. regionál. mobility prostřednic. modernizace a rozvoje sítí regionál. silnič. 

infrastr. navaz. na síť TEN-T

17 968 16.816.821,04 " "

143 MMR

navýš. P a V rozpočtu ODSH (podíl SR a EU) z titulu poskyt. invest. účel. dotace z MMR. Fin. prostř. 

jsou urč. pro přísp. org. KK Kraj. správa a údržba silnic KK za realiz. projektu II/198 Moderniz. silnice 

Bochov - Kozlov, financ. v rámci Integr. regionál. operač. progr., priorit. osa 1: Konkurencesch., 

dostupné a bezpeč. regiony, SC 1.1: Zvýš. regionál. mobility prostřednic. modernizace a rozvoje sítí 

regionál. silnič. infrastruk. navaz. na síť TEN-T

17968 48.022.735,78 " "

144

přesun rozpoč. prostř. z rezervy na individuál. dotace OF do kapitoly Příspěvky cizím subjektům OŠMT 

k poskyt. individuál. neinvest. dotace v oblasti sportu, jednotl. subjekty jsou uvedeny v důvod. zprávě ± 90.000,-- OŠMT 256/03/19 11.3.2019

145

přesun rozpoč. prostř. v rámci schvál. rozp. OŠMT do kapitoly Přísp. cizím subjektům OŠMT k poskyt. 

individuál. invest. dotace pro KOMPAKT spol. s.r.o. Fin. prostř. jsou určeny pro uvedenou společnost na 

poříz. sociál. automobilu, který bude následně využíván přísp. org. KK, a to Dětský domov KV a 

Ostrov.Přísp. budou kryty z rezerv. položky rozpočtu OŠMT pro rok 2019 schvál. ZKK usnes. č. ZK 

360/12/18 ze dne 13.12.2018 pro účely plnění Dlouhodob. záměru vzděláv. a rozvoje vzděláv. soustavy 

KK

± 60.000,-- OŠMT 254/03/19 11.3.2019

146

přesun rozpočt. prostř. v rámci ORR, kapitoly Příspěvky cizím subjektům  z invest. na neinvest. 

prostředky. Jedná se o prostředky určené na poskytnutí neinvest. dotací obcím v rámci Programu 

obnovy venkova
± 2.658.731,-- ORR 25.3.2019

147

přesun rozpočt. prostř. v rámci rozpočtu OŠMT z akce č. 7041 IROP – výzva č. 86 Pedagog.-

psycholog. poradna KV na předfinanc. výdajů akce č. 7040 IROP – Zvládnu to sám připravovaného k 

realizaci Zákl. školou Ostrov, přísp. org. KK. Závazný příslib financ. projektu schválilo ZKK usnesením 

č. ZK 55/02/19 ze dne 28. 2. 2019

±1.248.415,03 OŠMT 25.3.2019

148

přesun rozpočt. prostř.  z rezervy OF do rozpočtu ORR. Fin. prostředky jsou určeny pro přísp. 

organizaci KK Karlovar. agentura rozvoje podnikání na navýšení provoz. příspěvku na úhradu kampaně 

Žijeme regionem
± 200.000,-- ORR 25.3.2019

149

150

151

152

153

154

155

156

157
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495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511
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512

513

514

515

516

517

518

519

520

521
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523
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525

526

527

528
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529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549
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550

551

rozpočtové změny v běžném režimu

rozpočtové změny z důvodu zapojování dotací, vratek dotací,předfinancování a spolufinancování 

projektů EU

rozpočtové změny, které předkládají jednotlivé odbory jako součást svého materiálu
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