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1

přesun rozpočt. prostř. v rámci rozpočtu OŠMT KÚ KK jako neinv. příspěvek pro přísp. org. zřizované 

KK na fin. zajištění organizace okr. kol a kraj. kola zeměpisné olympiády v roce 2020 v KK, a to pro: 

Gymnázium Cheb, přísp. org., ve výši 8.000 Kč, Gymnázium Sokolov a Kraj. vzdělávací centrum, přísp. 

org., ve výši 18.000 Kč, Gymnázium Ostrov, přísp. org., ve výši 5.000 Kč, Obch. akademie, VOŠ cest. 

ruchu a jazyk. škola s právem stát. jazyk. zkoušky, přísp. org., ve výši 3.000 Kč

 ± 34.000,-- OŠMT 26/01/20 13.1.2020

2

přesun fin. prostř. z neinv. rezervy OF KÚ KK určené na dofinanc. soc. a zdrav. služeb do rozpočtu

neinv. výdajů OZDR KÚ KK z důvodu úhrady závazku veř. služby nemocnic na základě usnesení

Zastupitelstva KK č. ZK 438/12/19 ze dne 16.12.2019
50.000.000,-- 09/01/20 13.1.2020

3

přesun rozpočt. prostř. v rámci OSV KÚ KK. Fin. prostř. jsou určeny jako neinv. příspěvek pro přísp.

org. KK Domov pro seniory v Perninku na poskytnutí nábor. přísp. třem novým zaměstnankyním v soc.

službách v přímé obslužné péči, které splnily podmínky pro přiznání nábor. přísp. dle pravidel schvál. v

Zastupitelstvu KK usnesením č. ZK 284/09/19 ze dne 23.9.2019
± 140.490,-- 09/01/20 13.1.2020

4

zapojení financ. Fondu na udržení provozu soc. služeb v KK do rozpočtu OSV KÚ KK.Tyto fin. prostř.

jsou určeny na poskytnutí zápůjček na udržení soc. služeb KK v roce 2020 pro nestát. nezisk. org.

působící v soc. oblasti v KK. Poskytnutí zápůjček bylo schváleno Zastupitelstvem KK usnesením č. ZK

395/12/19 ze dne 16.12.2019

32.999.800,-- 09/01/20 13.1.2020

5 MŠMT ČR

zapojení financ. z váz. fin. prostř. výsledku hospodaření KK za rok 2019 do rozpočtu neinv. výdajů

OŠMT KÚ KK. Fin. prostř. jsou určeny na provedení vratky účel. stát. fin. prostř. MŠMT. Platba zaslaná

na účet kraje přísp. org. obce na konci prosince 2019 bude vrácena MŠMT ČR v lednu 2020 33 074 8.471,-- 09/01/20 13.1.2020

6 MK ČR

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z výsledku hospodaření KK za rok 2019 do rozpočtu neinv. výdajů

OKPPLaCR KÚ KK. Fin. prostř. jsou určeny na vrácení nevyčerp. účel. fin. prostř. MK ČR v rámci dotač.

programu Podpora pro památky UNESCO 2019, projekt Tvorba reprezent. a profesionál. fotobanky

nominovaných či zapsaných statků na Seznamu svět. dědictví UNESCO na území KK
34 001 92.470,-- 09/01/20 13.1.2020

7

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z výsledku hospodaření KK za rok 2019 (zůstatek zvlášt. účtu

projektu k 31.12.2019) do rozpočtu výdajů ORR KÚ KK. Jedná se o nevyčerp. účel. fin. prostř., které

kraj obdržel v roce 2019 z MPSV ČR na financ. projektu Predikce na trhu práce – Kompas, schvál. k

realizaci v rámci Operač. programu Zaměstnanost. Neinv. fin. prostř. (podíl SR 42.126,52 Kč + podíl

EU 197.079,15 Kč) budou použity ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací uvedeného projektu v

roce 2020

13 013 239.205,67 09/01/20 13.1.2020

8

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z výsledku hospodaření KK za rok 2019 (zůstatek zvlášt. účtu 

projektu k 31.12.2019) do rozpočtu výdajů OINV KÚ KK. Jedná se o nevyčerp. účel. fin. prostř., které 

kraj obdržel v roce 2018 z MŽP ČR na financ. projektu Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v 

rodin. domech v KK v rámci OP ŽP 2014-2020 Kotlíkové dotace II, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 

Operač. programu Život. prostřední 2014-2020. Fin. prostř. (100% EU) budou použity ke krytí výdajů 

přímo souvisejících s realizací uvedeného projektu v roce 2020, a to částka 1.021.469,15 Kč (investice) 

na vyplácení přísp. pro občany a částka 338.560,13 Kč (neinvestice) na administraci projektu

15 974      

15 011
1.360.029,28 09/01/20 13.1.2020

9

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z výsledku hospodaření KK za rok 2019 (zůstatek zvlášt. účtu 

projektu k 31.12.2019) do rozpočtu výdajů OINV KÚ KK. Jedná se o nevyčerp. účel. fin. prostř., které 

kraj obdržel v roce 2019 z MŽP ČR na financ. projektu Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v 

rodin. domech v KK v rámci OP ŽP 2014-2020 – Kotlíkové dotace III, Prioritní osa 2, Specif. cíl 2.1 

Operač. programu Život. prostřední 2014-2020. Fin. prostř. budou použity ke krytí výdajů přímo 

souvisejících s realizací uvedeného projektu v roce 2020, a to částka 12.620.946,22 Kč (investice) na 

vyplácení přísp. pro občany a částka 972.049 Kč (neinvestice) na administraci projektu

15 974      

15 011
13.592.995,22 09/01/20 13.1.2020

10

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z výsledku hospodaření KK za rok 2019  (zůstatek zvlášt. účtu 

projektu k 31.12.2019) do rozpočtu výdajů OŠMT KÚ KK. Jedná se o nevyčerp. účel. fin. prostř., které 

kraj obdržel v roce 2019 z MPSV ČR na financ. projektu Obědy do škol v KK 2019/2020, specifický cíl I, 

schvál. k realizaci v rámci Operač. programu potravinové a mater. pomoci. Neinv. fin. prostř.  (podíl SR 

6.168,96 Kč + podíl EU 34.957,44 Kč) budou použity ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací 

uvedeného projektu v roce 2020

13 014 41.126,40 09/01/20 13.1.2020

11

zapojení financ. z váz. fin. prostř. výsledku hospodaření KK za rok 2019  do rozpočtu OF KÚ KK na 

vratku MF ČR z titulu neoprávněně vyplac. soc. dávek vrácených obcemi na účet KK v měsíci prosinci 

2019
6.936,99 09/01/20 13.1.2020

12

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z výsledku hospodaření KK za rok 2019 do rozpočtu neinv. výdajů 

OSV KÚ KK. Jedná se o fin. prostř. z neinv. účel. dotace poskytnuté MPSV ČR, které budou vráceny v 

roce 2020 v souvislosti s nedočerpáním prostř. přidělených na realizaci projektu Senior pas v rámci 

dotač. programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2019
13 016 70.165,-- 09/01/20 13.1.2020

13

zapojení financ. z váz. fin. prostř. výsledku hospodaření KK za rok 2019 do rozpočtu neinv. výdajů 

OŠMT KÚ KK. Jedná se o zapojení účel. určených příjmů za účastni. poplatky, které KK obdržel od pěti 

krajů v roce 2019, a které jsou určeny na zabezpečení výdajů kraje souvisejících s pořádáním Her IX. 

Zimní olympiády dětí a mládeže 2020

1.617.600,-- 09/01/20 13.1.2020
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14

zapojení financ. z váz. fin. prostř. VH KK za rok 2019 do rozpočtu neinv. výdajů OŠMT KÚ KK. Jedná 

se o zabezpečení fin. prostř. na výdaje kraje v rámci Her IX. Zimní olympiády dětí a mládeže 2020, 

která se bude konat v KK ve dnech 19. až 24. ledna 2020. KK uzavřel v roce 2019 Smlouvy o reklamě v 

rámci Her zimní olympiády dětí a mládeže 2020 s sedmi subjekty. Prostředky na základě uzavř. smluv 

obdržel kraj již v roce 2019 a využije je k financ. výdajů na služby související s olympiádou v roce 2020

396.500,-- 09/01/20 13.1.2020

15

zapojení financ. z váz. fin. prostř. VH KK za rok 2019 do rozpočtu neinv. výdajů OŠMT KÚ KK na 

zajištění Her IX. Zimní olympiády dětí a mládeže 2020, která se bude konat v KK ve dnech 19. až 24. 

ledna 2020. Jedná se o nevyčerp. fin. prostř. na tuto akci z rozpočtu roku 2019, které budou použity na 

úhradu výdajů této akce v roce 2020 na základě uzavř. smluv

4.301.789,52 09/01/20 13.1.2020

16

přesun rozpočt, prostř. z neinv. rezervy na nepředvídané výdaje OF KÚ KK do rozpočtu neinv. výdajů 

OŠMT KÚ KK na zabezpečení financ. výdajů v rámci závodů FIS U23 MS v běžeckém lyžování 2020, 

spojených s příp. zasněžováním a úhradou těchto služeb
± 1.000.000,-- OŠMT 45/01/20 14.1.2020

17

přesun rozpočt. prostř. v rámci OSV KÚ KK. Fin. prostř. budou poskytnuty jako neinv. přísp. na provoz

přísp. org. KK Sociální služby, Kynšperk nad Ohří na zajištění přípravy fyz. osob vhodných stát se

osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a dále 

na zajištění poradenské pomoci osvojitelům nebo pěstounům

± 500.000 50/01/20 27.1.2020

18

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

na poskytnutí neinv. příspěvku přísp. org. KK Gymnázium Cheb k úhradě nákl. na stravování žáků ve 

škol. jídelně ZŠ v Brandlově ulici za prosinec 2019
± 26.807,40 50/01/20 27.1.2020

19
zapojení výtěžku veřejné sbírky, vyhlášené KK na obnovu Císařských lázní, do rozpočtu inv. výdajů 

OŘP KÚ KK. Fin. prostř. jsou určené na financ. akce Revitalizace Císařských lázní
± 137.898,73 50/01/20 27.1.2020

20

přesun rozpočt.prostř. z kapitál. rezervy OF KÚ KK do rozpočtu OŠMT KÚ KK. Fin. prostř. jsou určeny 

jako inv. příspěvek pro přísp. org. zřizovanou KK Stř. škola živnost. Sokolov do fondu investic. Prostř. 

budou použity na akci Stav. úpravy a změna užívání části 1. NP objektu Komenského 759, Sokolov, a 

to v objektu Stř. školy živnost. Sokolov, přísp. org., na zajištění prostor pro činnost pobočky Vyšší 

policejní školy a Stř. policejní školy MV ČR Praha v KK

± 1.500.000 50/01/20 27.1.2020

21

zapojení financ. z váz. fin. prostř. VH KK za rok 2019 do rozpočtu neinv. výdajů OŠMT KÚ KK na

výplatu stipendií pro 20 studentů VŠ pro akad. rok 2019/2020 v rámci Stipendijního (dotačního)

programu KK ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva
792.000,-- 50/01/20 27.1.2020

22

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 do rozpočtu běžných výdajů ORR KÚ KK,

kapitoly přísp. cizím subjektům. Fin. prostř. jsou určené na poskytnutí indiv. neinv. dotace městu Loket

na zajištění skalních sesuvů podél cyklostezky. Poskytnutí dotace schválilo ZKK usnesením č. ZK

444/12/19 ze dne 16. 12. 2019

200.000,-- 50/01/20 27.1.2020

23

přesun rozpočt. prostř. z rozpočtu projektů EU OSV KÚ KK do rozpočtu projektů EU OŘP KÚ KK. Inv.

prostř. jsou určeny na financ. projektu KK Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“ v

Chebu, regist. č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011199, schvál. k realizaci a financ. v rámci

Operač. programu Životní prostředí. Dne 11. 11. 2019 pověřila RKK řízením a administrací uvedeného

projektu OŘP KÚ KK (unesení č. RK 1350/11/19)

± 25.000.000,-- 50/01/20 27.1.2020

24

zapojení financ, z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 (část zůstatku zvlášt. účtu k 31. 12. 2019) do

rozpočtu kapitál. výdajů OŘP KÚ KK. Jedná se o nevyčerp. účelově určené inv. prostř., které kraj

obdržel v roce 2019 z rozpočtu statut. města K.Vary na realizaci akce KK - Revitalizace Císařských

lázní K.Vary

10.000.000,-- 50/01/20 27.1.2020

25

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 (část zůstatku zvlášt. účtu projektu k 31. 12. 

2019) do rozpočtu projektů EU OŠMT KÚ KK. Jedná se o nevyčerp. účel. fin. prostř., které kraj obdržel 

z MŠMT ČR na realizaci projektu Implementace Kraj. akčního plánu 1 v KK schvál. k realizaci a financ. 

v rámci Operač. programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Neinv. fin. prostř. (podíl SR 10 % + podíl EU 85 

%) budou použity ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací uvedeného projektu v roce 2020

5.580.338,55 50/01/20 27.1.2020

26

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 (část zůstatku zvlášt. účtu projektu k 31. 12. 

2019) do rozpočtu projektů EU OŠMT KÚ KK. Jedná se o nevyčerp.účel. fin. prostř., které kraj obdržel 

z MŠMT ČR na financ. projektu Kraj. akční plán rozvoje vzdělávání KK schvál. k realizaci a financ. v 

rámci Operač. programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Neinv. fin. prostř. (podíl SR 10 % + podíl EU 85 

%) budou použity ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací uvedeného projektu v roce 2020

1.896.614,20 50/01/20 27.1.2020

27

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019  (část zůstatku zvlášt. účtu projektu k 31. 12. 

2019) do rozpočtu projektů EU OŘP KÚ KK. Jedná se o nevyčerp. účel. fin. prostř., které kraj obdržel z 

MPSV ČR na financ. projektu Podpora vybraných služeb soc. prevence II (OP Z IV.) realiz. v rámci 

Operač. programu Zaměstnanost, prioritní osa 2-Soc.začleňování a boj s chudobou. Neinv. fin. prostř. 

(podíl SR 10 % + podíl EU 85 %) budou použity ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací 

uvedeného projektu v roce 2020

55.280.986,75 50/01/20 27.1.2020

28

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 (část zůstatku zvláštn. účtu projektu k 31. 12.

2019) do rozpočtu projektů EU OŘP KÚ KK. Jedná se o nevyčerp. účel. fin.prostř., které kraj obdržel z

MPSV ČR na financ. projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje soc. služeb v KK II

(OP Z III.) realizovaného v rámci Operač. programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Soci. začleňování a

boj s chudobou. Neinv. fin. prostř. (podíl SR 10 % + podíl EU 85 %) budou použity ke krytí výdajů přímo

souvisejících s realizací uvedeného projektu v roce 2020

3.633.185,-- 50/01/20 27.1.2020
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29

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 do běžných výdajů rozpočtu ODSH KÚ KK. Fin. 

prostř. jsou určeny na navýšení závazku veř. služby pro Údržbu silnic KK, a.s., a to na úhradu nákladů 

za provedení velkoplošných výsprav, osazení svodidel a solár. pulzních ultrazvuk. sloupků 7.908.508,-- 50/01/20 27.1.2020 19/02/20 17.2.2020

30
zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 do kapitál. výdajů rozpočtu OINV KÚ KK pro rok 

2020. Fin. prostř. jsou určené na akci Lávka přes Ohři ve Svatošských skalách 19.103.692,-- 50/01/20 27.1.2020 19/02/20 17.2.2020

31

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 do kapitál. výdajů rozpočtu OINV KÚ KK pro rok 

2020. Fin. prostř. jsou určené na akci Cyklostezka podél Ohře: Dalovice – Šemnice, II. část chatová 

osada Všeborovice – Šemnice
24.910.496,58 50/01/20 27.1.2020 19/02/20 17.2.2020

32

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 do rozpočtu OINV KÚ KK. Fin. prostř. jsou 

určeny na akci Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice Cheb - Revitalizace areálu 

nemocnice v Chebu, z toho 27.077.721,95 Kč na neinv. výdaje a 150.000.000 Kč na inv. výdaje 177.077.721,95 50/01/20 27.1.2020 19/02/20 17.2.2020

33
zapojení finan. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 do rozpočtu kapitál. výdajů OINV KÚ KK na akci 

Nemocnice Sokolov - Stavební úpravy 4.NP pavilonu B, operační sály 40.000.000,-- 50/01/20 27.1.2020 19/02/20 17.2.2020

34
zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 Kč do rozpočtu kapitál. výdajů OŘP KÚ KK. Fin. 

prostř. budou použity na akci Revitalizace objektu Císařských lázní, K.Vary 26.000.000,-- 50/01/20 27.1.2020 19/02/20 17.2.2020

35
zapojení financ. z Fondu budoucnosti do rozpočtu projektů EU OŘP0 KÚ KK. Jedná se o nevyčerp. 

neinv. prostř. z roku 2019 určené na financ. akce Techn. asistence pro KK  220.342,-- 50/01/20 27.1.2020 19/02/20 17.2.2020

36

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 (část zůstatku zvlášt. účtu projektu k 31. 12. 

2019) do rozpočtu projektů EU OŽP KÚ KK ke krytí neinv. výdajů souvisejících s realizací projektu 

Management zvláště chrán. území a evropsky význ. lokalit v KK – Borecké rybníky schvál. k realizaci a 

financ. v rámci Operač. programu životn. prostředí a zemědělství
 660.000,-- 50/01/20 27.1.2020 19/02/20 17.2.2020

37

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 (zůstatek zvlášt. účtu projektu k 31. 12. 2019) 

do rozpočtu projektů EU OŽP KÚ KK ke krytí neinv. výdajů souvisejících s realizací projektu 

Management zvláště chrán. území a evropsky význ. lokalit v KK - Vladař schvál. k realizaci a financ. v 

rámci Operač. programu životn. prostředí a zemědělství

900.000,-- 50/01/20 27.1.2020 19/02/20 17.2.2020

38

zapojení financ. ze zůstatku zvlášt. účtu inv. akce Rekonstrukce střechy ZŠ Ostrov po živelní pohromě

k datu 31. 12. 2019 do rozpočtu dotač. titulů ze SR OŠMT KÚ KK ke krytí inv. výdajů přímo

souvisejících s realizací akce Rekonstrukce střechy ZŠ Ostrov po živelní pohromě schvál. k realizaci a

financ. v rámci dotač. programu MMR ČR: 11791 – Obnova obec. a kraj. majetku po živel. pohromách
530.769,32 50/01/20 27.1.2020 19/02/20 17.2.2020

39

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 (zůstatek zvlášt. účtu projektu k 31. 12. 2019) 

do rozpočtu projektů EU OŘP KÚ KK na financ. projektu Podpora vybraných služeb soc. prevence (OP 

Z I.) realizovaného v rámci Operač. programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Soc. začleňování a boj s 

chudobou. Jedná se o nevyčerp. účel.neinv.prostř. ve výši 6.940.318,92 Kč (podíl SR 10 % + podíl EU 

85 %), které kraj obdržel z MPSV ČR a dále o částku 365.279,92 Kč tvořící povinný 5 % podíl 

spolufinanc. KK k obdržené dotaci na realizaci uvedeného projektu

7.305.598,84 50/01/20 27.1.2020 19/02/20 17.2.2020

40

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 (zůstatek zvlášt. účtu projektu k datu 31. 12.

2019) do rozpočtu projektů EU ORR KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu

Smart Akcelerátor (1. kolo) schvál. k realizaci a financ. v rámci Operač. programu Výzkum, vývoj a

vzdělávání. Jedná se o nevyčerp. účel. neinv. prostř. ve výši 42.346,91 Kč (podíl EU 85 %), které kraj

obdržel z MŠMT ČR a dále o částku 7.472,97 Kč tvořící povinný 15 % podíl spolufinanc. KK k obdržené

dotaci na realizaci uvedeného projektu

49.819,88 50/01/20 27.1.2020 19/02/20 17.2.2020

41

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 (část zůstatku zvlášt.účtu projektu k 31. 12. 

2019) do rozpočtu projektů EU OŘP KÚ KK ke krytí inv. výdajů souvisejících s realizací projektu 

Výstavba objektů pro poskytování soc. služeb v Hazlově schvál. k realizaci a financ. v rámci Integr. 

region. operač. programu (IROP)

100.000,-- 50/01/20 27.1.2020 19/02/20 17.2.2020

42 MPSV ČR

navýšení P a V KK do rozpočtu OSV KÚ KK z titulu poskytnutí neinv. účel. dotace z MPSV ČR. Fin. 

prostř. jsou určeny na plnění povinnosti kraje dle ustanovení § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., 

o soc. službách, ve znění pozdějších předpisů, tj. na financ. běž. výdajů souvisejících s poskytováním 

zákl. druhů a forem soc. služeb v rozsahu zákl. činností

13 305 598.311.998,-- OSV 95/02/20 3.2.2020

43 ÚP ČR

navýšení Pa V OKŘÚ KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z ÚP ČR na úhradu mzd. nákladů za 

období 12/2019 za prac. místo vytvořené na základě Dohody o vyhrazení společensky účel. prac. místa 

a poskytnutí příspěvku, spolufinanc. ze SR a Evropského soc. fondu č. KVA-S-37/2018 13 101 8.777,-- 98/02/20 3.2.2020

44 ÚP ČR

navýšení P a V OKŘÚ KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z ÚP ČR na úhradu mzd. nákladů za

období 12/2019 za prac. místa vytvořená na základě Dohody o vytvoření prac. příležitostí v rámci veř.

prosp. prací

13 013 15.000,-- 98/02/20 3.2.2020

45

přesun rozpočt. prostř. v rámci OSV KÚ KK. Fin. prostř. jsou určeny jako neinv. příspěvek ve výši 

46.830 Kč pro přísp. org. KK Domov pro osoby se zdrav. postižením v Mariánské a ve výši 46.830 Kč 

pro přísp. org. KK Domov pro seniory v Lázních Kynžvart na poskytnutí nábor. příspěvků novým 

zaměstnankyním, pracovnicím v soc. službách v přímé obslužné péči, které splnily podmínky pro 

přiznání nábor. příspěvku dle pravidel schvál. ZKK usnesením č. ZK 249/06/18 ze dne 21.06.2018

± 93.660,-- 98/02/20 3.2.2020

3
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46

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 do běžných výdajů rozpočtu OSV KÚ KK pro

rok 2020. Jedná se o 2 mylné platby, které přišly na účet kraje v prosinci 2019 a v roce 2020 se budou

vracet odesílateli

1.219.600,-- 98/02/20 3.2.2020

47
přesun rozpočt.prostř. v rámci rozpočtu OSV KÚ KK z neinv. na inv. prostředky. Jedná se o prostř. 

určené na pořízení informačního systému Unikátní žadatel
± 216.106,-- 98/02/20 3.2.2020

48

zapojení financ. z váz. fin. prostř. VH KK za rok 2019 do kapitoly Přísp. cizím subjektům OŠMT KÚ KK 

k poskytnutí indiv. neinv. dotace subjektu BIBLIO KARLOVY VARY, z.s., na část. úhradu nákladů 

spojených s pořadatelstvím akce Den zdravého mozku a paměti – vliv modern. technologií – odb. 

konference

50.000,-- 98/02/20 3.2.2020

49

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 do rozpočtu kapitál. výdajů ORR KÚ KK. Fin. 

prostř. jsou určené na pořízení tří architektonických studií Stř. uměleckoprům. školy keram. a sklářské 

K.Vary

1.800.000,-- 98/02/20 3.2.2020

50
zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 do rozpočtu kapitál. výdajů ORR KÚ KK. Fin. 

prostř. jsou určené na pořízení Aktualizace hlukové studie Letiště K.Vary
179.080,-- 98/02/20 3.2.2020

51

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 do rozpočtu kapitál. výdajů ORR KÚ KK. Fin. 

prostř. jsou určené na výrobu fyz. hmotového modelu stávajícího stavu území v okolí návrhu výstavby 

Stř. uměleckoprům. školy keram. a sklářské K.Vary

49.900,-- 98/02/20 3.2.2020

52

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 do rozpočtu běžných výdajů ORR KÚ KK. Fin. 

prostř. jsou určené na konzultace včetně návrhu připomínek a odb. vyhodnocení ke třem 

architektonickým studiím Stř. uměleckoprům. školy keram. a sklářské K.Vary

26.000,-- 98/02/20 3.2.2020

53

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 do rozpočtu kapitál. výdajů ORR KÚ KK. Fin. 

prostř. jsou určené na pořízení Územní studie siln. dopravy v oblasti K. Varů na IV. a V. etapu, tj. na 

konzultace návrhu a čistopis

771.375,-- 98/02/20 3.2.2020

54

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 do rozpočtu běžných výdajů ORR KÚ KK. Fin. 

prostř. jsou určené na pořízení Hodnocení zdrav. rizik na Aktualizaci hlukové studie Letiště K.Vary 20.000,-- 98/02/20 3.2.2020

55

zapojení financ. z vázaných fin. prostř. z VH KK za rok 2019 do rozpočtu neinv. výdajů OINV KÚ KK. 

Fin. prostř. jsou určeny na pokrytí případných sankcí a odvodů za porušení rozpočt. kázně příjemců 

podpory v rámci operač. programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
4.300.000,-- 98/02/20 3.2.2020

56

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 do rozpočtu běžných výdajů OZDR KÚ KK. Fin.

prostř. budou poskytnuty formou neinv. příspěvku přísp. org. Zdravotnické záchr. službě KK. Jedná se o

fin. prostř. z přijatého pojistného plnění za škodu na budově kraje, které má tato přísp. org. ve výpůjčce

a zajistila její opravu

12.500,-- 98/02/20 3.2.2020

57

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 do rozpočtu běžných výdajů OKPPLaCR KÚ

KK. Fin. prostř. jsou určeny na koncert Symfonická Salome, který se uskuteční dne 25.01.2020 v

Městském domě kultury v Sokolově – Karl. symfonický orchestr
50.000,-- 98/02/20 3.2.2020

58

přesun rozpočt. prostř. z rozpočtu projektů EU ORR KÚ KK do OKŘÚ KÚ KK ke krytí výdajů na mzdy a 

zákonné odvody přímo související s realizací projektu Techn. pomoc pro program EÚS 2014 - 2020 

ČR – Bavorsko schvál. v rámci Programu spolupráce ČR - Svob. stát Bavorsko 2014 – 2020 ± 550.000,-- 98/02/20 3.2.2020

59

přesun rozpočt. prostř. z rozpočtu projektů EU ORR KÚ KK do OKŘÚ KÚ KK ke krytí výdajů na mzdy a

zákonné odvody přímo související s realizací projektu Techn. pomoc pro program EÚS 2014 – 2020

ČR – Sasko schvál. k realizaci a financ. v rámci Programu spolupráce Svob. stát Sasko - ČR 2014 –

2020

± 500.000,-- 98/02/20 3.2.2020

60

přesun rozpočt. prostř. z rozpočtu projektů EU OŠMT KÚ KK do OKŘÚ KÚ KK ke krytí mzd. výdajů 

projektu Implementace kraj. akčního plánu 1 v KK, schvál. k realizaci a financ. v rámci Operač. 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalit. předškol., primárnímu a 

sekundárnímu vzdělávání

± 2.145.000,-- 98/02/20 3.2.2020

61

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 do rozpočtu běžných výdajů OKPPLaCR KÚ 

KK. Fin. prostř. jsou určeny na organizační a techn. zajištění prostor v rámci hodnotící mise ICOMOS v 

K.Varech

 61.000,-- 98/02/20 3.2.2020

62

přesun rozpočt. prostř. z rozpočtu projektů EU OŘP KÚ KK do OKŘÚ KÚ KK (zdroje kraj 5 % + zdroje 

ÚZ 95 %) na úhradu mzd. výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Podpora vybraných služeb 

soc. prevence II (OPZ IV.), schvál. k realizaci a financ. v rámci Operač. programu Zaměstnanost
± 958.753,-- 98/02/20 3.2.2020

63

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019, z toho ve výši 3.000.000 Kč do běžných výdajů 

a ve výši 1.000.000 Kč do kapitál. výdajů rozpočtu ODSH KÚ KK na financ. projektu Pilotní projekt užití 

MAP karty v rámci ČR

4.000.000 Kč,-- 98/02/20 3.2.2020

64

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 do OKŔÚ KÚ KK. Jedná se o nevyčerp. fin. 

prostř. v roce 2019 na provoz. účtech kraje přímo související s realizací projektu Ochrana, zefektivnění 

správy, zpřístupnění a využívání fondů Kraj. knihovny K.Vary, schvál. k realizaci a financ. v rámci Integr. 

region. operač. programu, které budou v roce 2020 použity ke krytí mzd. výdajů uvedeného projektu
122.623,-- 98/02/20 3.2.2020

4
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65

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 (zdroje ÚZ 100 %), z toho:

- do rozpočtu OF KÚ KK ve výši 57.878 Kč ke krytí výdajů na cestovné,

- do rozpočtu OKŘÚ KÚ KK ve výši 700.000 Kč ke krytí mzd. výdajů.

Jedná se o nevyčerp. fin. prostř. v roce 2019 na prov. účtech kraje přímo související s realizací projektu 

Predikce trhu práce – Kompas, schváleného k realizaci a financ. v rámci Operač. programu 

Zaměstnanost, které budou v roce 2020 použity ke krytí výdajů uvedeného projektu

757.878,-- 98/02/20 3.2.2020

66

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 (vlastní zdroje 5 % + ÚZ zdroje 95 %) do 

rozpočtu projektů EU OŘP KÚ KK. Jedná se o nevyčerp. fin. prostř. na prov. účtech kraje na mzd. 

výdaje v roce 2019 ukončeného projektu Podpora vybraných služeb soc. prevence (OPZ I.), schvál. k 

realizaci a financ. v rámci Operač. programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Soc. začleňování a boj s 

chudobou

 52.334,-- 98/02/20 3.2.2020

67

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019, z toho:

- do rozpočtu OF KÚ KK ve výši 28.068 Kč ke krytí výdajů na cestovné,

- do rozpočtu OKŘÚ KÚ KK ve výši 641.852 Kč ke krytí mzd. výdajů.

Jedná se o nevyčerp. fin. prostř. v roce 2019 na prov. účtech kraje přímo související s realizací projektu 

Podpora činnosti Region. stálé konference a programu RE:START v KK, schvál. k realizaci a financ. v 

rámci Operač. programu Techn. pomoc, které budou v roce 2020 použity ke krytí výdajů uvedeného 

projektu

669.920,-- 98/02/20 3.2.2020

68

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2019  do rozpočtu OKŘÚ KÚ KK. Jedná se o 

nevyčerp. fin. prostř. v roce 2019 na prov. účtech kraje přímo související s realizací projektu 

Implementace Kraj. akčního plánu 1 v KK, schvál. k realizaci a financ. v rámci Operač. programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání, které budou v roce 2020 použity ke krytí mzd. výdajů uvedeného projektu
120.699,-- 98/02/20 3.2.2020

69

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019, z toho: do rozpočtu OF KÚ KK ve výši 17.213 

Kč ke krytí výdajů na cestovné, do rozpočtu OKŘÚ KÚ KK ve výši 439.625 Kč ke krytí mzd. výdajů. 

Jedná se o nevyčerp. fin. prostř. v roce 2019 na prov. účtech kraje přímo související s realizací projektu 

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

vývoj a vzdělávání, které budou v roce 2020 použity ke krytí výdajů uvedeného projektu

456.838,-- 98/02/20 3.2.2020

70

zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za 

rok 2019 v celkové výši 1.838.352 Kč (vlastní zdroje 5 % + ÚZ zdroje 95 %) do rozpočtu Odboru 

kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o nevyčerpané finanční 

prostředky v roce 2019 na provozních účtech kraje přímo související s realizací projektu Podpora 

procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji II (OPZ III.), 

schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 – 

Sociální začleňování a boj s chudobou, které budou v roce 2020 použity ke krytí mzdových výdajů 

uvedeného projektu

1.838.352,-- 98/02/20 3.2.2020

71

zapojení financ. z váz. fin. prostř. VH KK za rok 2019, z toho do kapitoly Přísp. cizím subjektům Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce 148.500 Kč a do 

rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce 1.500 

Kč pro příspěvkovou organizaci zřizovanou obcí Základní umělecká škola Sokolov. Finanční prostředky 

budou poskytnuty v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

přípravy účastníků olympiády dětí a mládeže

150.000,-- 98/02/20 3.2.2020

72 MŠMT ČR

navýšení P a V KK z titulu přidělení neinv. účel. dotace z MŠMT ČR. Fin. prostř. jsou určeny do 

rozpočtu OŠMT KÚ KK k zajištění prostř. na financ. přímých výdajů na 1. čtvrtletí roku 2020 ve školách 

a školských zařízeních zřizovaných soukr. subjekty v KK (rozpis na jednotl. školy a školská zařízení je 

v příloze)

33 155 34.653.048,-- 98/02/20 3.2.2020

73

přesun rozpočt. prostř. z rozpočtu projektů EU OŠMT KÚ KK do rozpočtu OKŘÚ KÚ KK ke krytí mzd. 

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

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kval. předškol., primárnímu a 

sekundárnímu vzdělávání

± 2.574.531,-- 98/02/20 3.2.2020

74 MMR ČR

navýšení příjmů KK a zároveň snížení financ. KK (podíl SR + podíl EU), z toho inv.ve výši 8.537.705,99 

Kč a neinv. ve výši 835.798,50 Kč z titulu přijetí účel.dotace (ex-post) z MMR ČR za realizaci ukonč. 

projektu Výstavba objektů pro poskytování soc. služeb v Aši financ. v rámci Integr. region. operač. 

programu (identifik. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285)

17968  

17969  

17015  

17016

 9.373.504,49 134/02/20 10.2.2020

75 MŠMT ČR

navýšení P a V rozpočtu projektů EU OŠMT KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace 

z MŠMT ČR na projekty realiz. v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškol., 

primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operač. program Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty 

využívající zjednodušené vykazování nákladů. 

Fin. prostř. jsou určeny pro přísp. org. KK v oblasti školství:

• částka 1.024.561 Kč pro Domov mládeže a školní jídelnu K. Vary

• částka 1.124.150 Kč pro Stř. školu lesnickou Žlutice

• částka 1.298.896 Kč pro Obch. akademii, VOŠ cest. ruchu 

             a jazyk. školu s právem stát. jazyk. zkoušky K. Vary

• částka 1.152.963 Kč pro Gymnázium a obch. akademii Mariánské Lázně

• částka 1.134.926 Kč pro Stř. odb. školu stavební K. Vary

33 063 5.735.496,-- 134/02/20 10.2.2020

5



                                     RO předané odborům  k materiálu odboru 

č.usnesení datum č.usnesení datum č.usnesení datum odbor
č. usnesení 

RKK
datum 

č. usnesení 

ZKK
datum 

RO s 

materiálem v 

ZKK

poznámky

PROJEDNÁNO RKK  A 

DOPORUČENO ZKK KE 

SCHVÁLENÍ

SCHVÁLENO ZKK

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2020

RO č. RESORT

TEXT

ÚZ ČÁSTKA V KČ

SCHVÁLENO RKK

76

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019, z toho: do OF KÚ KK ve výši 6.302,85 Kč ke 

krytí výdajů na cestovné, do OVZ KÚ KK ve výši 2.583,41 Kč na pohonné hmoty, do OKŘÚ KÚ KK ve 

výši 154.231 Kč ke krytí mzd. výdajů. Jedná se o nevyčerp. fin. prostř. v roce 2019 na prov. účtech 

kraje přímo související s realizací projektu Techn. pomoc pro program EÚS 2014 – 2020 ČR – 

Bavorsko, schvál. k realizaci a financ. v rámci Programu spolupráce Svob. stát Bavorsko – ČR 2014 – 

2020, které budou v roce 2020 použity ke krytí výdajů uvedeného projektu

163.117,26 134/02/20 10.2.2020

77

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019, z toho: do OF KÚ KK ve výši 4.904,88 Kč ke 

krytí výdajů na cestovné, do OKŘÚ KÚ KK ve výši 162.382 Kč ke krytí mzd. výdajů. Jedná se o 

nevyčerp. fin. prostř. v roce 2019 na prov. účtech kraje přímo související 

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

financ. v rámci Programu spolupráce ČR - Svob. stát Sasko 2014 – 2020, 

které budou v roce 2020 použity ke krytí výdajů uvedeného projektu

167.286,88 134/02/20 10.2.2020

78

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 do rozpočtu kapitál. výdajů přísp. cizím 

subjektům OŽP KÚ KK. Fin. prostř. jsou určeny na poskytnutí indiv. dotace společnosti Sokolovská 

vodárenská s.r.o., na projekt Zásobení pitnou vodou a odkanalizování lokality Boučí a Dolní Nivy 1. 

etapa

5.000.000,-- 134/02/20 10.2.2020

79

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 do rozpočtu běžných výdajů OKPPLaCR KÚ 

KK. 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 záruč. 

listiny za realizaci díla Stavba Interakt. galerie K. Vary č. p. 1196 - Becherova vila
3.017.077,97 134/02/20 10.2.2020

80

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 do rozpočtu běžných výdajů OLP KÚ KK. Fin. 

prostř. jsou určeny na fin. krytí Smlouvy o poskytování práv. služeb č. KK02380/2019 ze dne 8. 7. 2019 148.000,-- 134/02/20 10.2.2020

81

zapojení financ. z váz. fin. prostř. VH KK za rok 2019 do kapitoly Přísp. cizím subjektům OŠMT KÚ KK 

poskytnutí indiv. neinv. dotace v oblasti sportu subjektu Tělovýchovná jednota Sokol Velká Hleďsebe 

z.s.

10.000,-- 134/02/20 10.2.2020

82

přesun rozpočt. prostř. z rozpočtu projektů EU ORR KÚ KK do rozpočtu OF KÚ KK na úhradu cest. 

náhrad přímo souvisejících s realizací projektu Techn. pomoc pro program EÚS 2014 – 2020 ČR – 

Bavorsko schvál. k realizaci a financ. v rámci Programu spolupráce Svob. stát Bavorsko – ČR 2014 – 

2020

± 40.000,-- 134/02/20 10.2.2020

83

přesun rozpočt. prostř. z rozpočtu projektů EU ORR KÚ KK do rozpočtu OF KÚ KK na úhradu cest. 

náhrad přímo souvisejících s realizací projektu Techn. pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR – 

Sasko schvál. k realizaci a financ. v rámci Programu spolupráce ČR - Svob. stát Sasko 2014 – 2020 ± 40.000,-- 134/02/20 10.2.2020

84

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 do rozpočtu kapitál. výdajů OŘP KÚ KK. Fin. 

prostř. budou použity na inv. výdaje související s realizací akce „KK – Revitalizace Císařských lázní K. 

Vary“
1.656.090,-- 134/02/20 10.2.2020

85

přesun rozpočt. prostř. z běžných výdajů ODSH KÚ KK do rozpočtu běžných výdajů projektů EU tohoto 

odboru na financ. přípr. fáze projektů připravovaných v rámci výzvy č. 93 Integr. region. operač. 

programu: částka 24.200 Kč - akce č. 7042 Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony II, 

projekt č. 1, částka 24.200 Kč - akce č. 7043 Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony II, 

projekt č. 2, částka 24.200 Kč - akce č. 7044 Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony II, 

projekt č. 3, částka 24.200 Kč - akce č. 7045 Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony II, 

projekt č. 4

 ± 96.800,-- 134/02/20 10.2.2020

86

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 do rozpočtu OINF KÚ KK, z toho částka 

2.038.556 Kč do kapitál. výdajů a částka 101.640 Kč do běžných výdajů. Fin.prostř. jsou určeny na 

financ. veř. zakázky Multifunkční zařízení pro KÚ KK, na serv. podporu integrace, integrační platformy 

ESB a BizTalka na nákup switchů s příslušenstvím

2.140.196,-- 134/02/20 10.2.2020

87

zapojení financ. z vázaných fin. prostř. z VH KK za rok 2019 do kapitál. výdajů rozpočtu OINV KÚ KK 

na akci Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky 420.000,-- 134/02/20 10.2.2020

88

přesun rozpočt. prostř. z kapitál. rezervy na nepředvídané výdaje OF KÚ KK do rozpočtu OŠMT KÚ KK 

na poskytnutí příspěvku do fondu investic přísp. org. KK Dětský domov K.Vary a Ostrov na akci 

Rekonstrukce objektu v Dalovicích, Hlavní 174/22
 ± 500.000,--

RKK 3.2.2020 - RO staženo z 

jednání, nebude zatím 

předkládáno

89

přesun rozpočt. prostř. z kapitál. rezervy na nepředvídané výdaje OF KÚ KK do rozpočtu OŠMT KÚ KK 

na poskytnutí příspěvku do fondu investic přísp. org. KK Gymnázium Sokolov a Kraj. vzdělávací 

centrum na pořízení docházkového systému pro odloučené pracoviště
± 196.059,-- OF 184/03/20 2.3.2020

90

zapojení volných fin. prostř. z VH KK za rok 2019 ve výši do rozpočtu ODSH KÚ KK pro přísp. org. KK 

Kraj. správa a údržba silnic KK na poskytnutí neinv. přísp. na opravy silnic a mostů II. a III. třídy v KK v 

roce 2020
 100.000.000,-- ODSH 156/02/20 10.2.2020 48/02/20 17.2.2020

91

přesun rozpočt. prostř. v rámci OSV KÚ KK z inv. na neinv. prostředky. Jedná se o změnu charakteru 

schvál. příspěvku do fondu investic přísp. org. KK Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, p.o., 

na akci Nákup kanc. elektroniky na neinv. příspěvek

 ± 295.000,-- OF 186/03/20 2.3.2020

6
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92

přesun rozpočt. prostř. v rámci rozpočtu projektů EU OŠMT KÚ KK z akce č. 7027 IROP – 

Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb – Komenského 29 – Centrum techn. a přírodovědného vzdělávání na 

předfinanc. realizace dotač. titulu Úprava venk. areálu GOAML pro podporu výuky ve venk. prostředí 

(akce č. 9501) připravované k realizaci přísp. org. KK Gymnázium a obch. akademie M. Lázně, přísp. 

org., v rámci Nár. programu Život.prostředí – výzva č. 7/2019 – Přír. zahrady

 ± 404.302,50 OŠMT 230/03/20 2.3.2020

93

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 do rozpočtu kapitál. výdajů přísp. cizím 

subjektům OBKŘ KÚ KK. Fin. prostř. jsou určeny na inv. dotaci městu Jáchymov na pořízení nového 

dopr. automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů
450.000,-- 180/03/20 2.3.2020

94
zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 do rozpočtu inv. výdajů OBKŘ KÚ KK. Fin. 

prostř. jsou určeny na 4. etapu projektu KK Zabezpečení škol a školských zař. v KK
2.000.000,-- 180/03/20 2.3.2020

95

přesun rozpočt. prostř. v rámci rozpočtu OŠMT KÚ KK. Fin. prostř. jsou určeny na poskytnutí neinv. 

příspěvku přísp. org. KK Stř. škola logist. Dalovice k zajištění výuky a výcviku žáků vč. získání 

řidičského oprávnění v autoškole

 ± 100.000,-- 180/03/20 2.3.2020

96

zapojení financ. ze zůstatku zvlášt. bank. účtu vodohosp. havárií k datu 31.12.2019 do rozpočtu kapitál. 

výdajů OŽP KÚ KK, přísp. cizím subjektům, ve výši 4.786.601,04 Kč. Tyto fin. prostř. jsou určeny na 

podporu výstavby a obnovy vodohosp. infrastruktury

 4.786.601,04 180/03/20 2.3.2020

97

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 do rozpočtu kapitál. výdajů příspěvků cizím 

subjektům OŽP KÚ KK. Fin. prostř. jsou určeny na úhradu 10 % zádržného z inv. dotací poskytnutých v 

roce 2019 obcím Mnichov a Libá

306.018,07 180/03/20 2.3.2020

98

navýšení neinv. příjmů a neinv. výdajů OŠMT KÚ KK z titulu zapojení příjmu za vstupenky prodané v 

síti Ticketportal na zahajovací a ukončovací ceremoniály Her IX. Zimní olympiády dětí a mládeže 2020 38.063,75 180/03/20 2.3.2020

99

zapojení financ. z váz. fin. prostř. VH KK za rok 2019 do rozpočtu OŠMT KÚ KK na poskytnutí inv. 

příspěvku do fondu investic přísp. org. KK Dětský domov Cheb a Horní Slavkov na pořízení dvou 

automobilů

1.311.664,-- 180/03/20 2.3.2020

100 MŠMT ČR

navýšení P a V KK z titulu vrácení fin. prostř. MŠMT ČR v rámci fin. vypořádání se SR za rok 2019. 

Jedná se o prostř., které byly KK vráceny školami a školskými zařízeními v lednu a únoru 2020 jako 

nevyčerp. z dotací poskytnutých v roce 2019 z kapitoly MŠMT ČR na přímé výdaje a na rozvoj. 

programy u právn. osob vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení (rozpis vratek jednotl. 

škol a školských zařízení je uveden v přílohách č. 1, 2, 3 a 4)

33xxx  3.410.422,14 180/03/20 2.3.2020

101 ÚP ČR
navýšení P a V OVZ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z ÚP ČR na úhradu nákladů na ochr. 

pomůcky, prac. prostř. pro vykonavatele veř. služby
13 017 3.000,-- 180/03/20 2.3.2020

102

přesun běžných rozpočt. prost. z OBKŘ KÚ KK do rozpočtu OKH KÚ KK. Fin. prostř. jsou určeny na 

marketing. aktivity týkající se náboru studentů na sokolovské pobočce Vojenské stř. školy a VOŠ 

Ministerstva obrany pro školní rok 2020/2021

± 45.896,-- 180/03/20 2.3.2020

103 MF ČR

navýšení P a V OŽP KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MF ČR určené jako náhrada škod 

způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (kormoránem velkým) na rybích obsádkách 

rybníků v oblasti KK

98 278 2.207.937,55 180/03/20 2.3.2020

104

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 do rozpočtu běžných výdajů OŹP KÚ KK. Fin. 

prostř. jsou určeny na úhradu zboží a služeb poříz. dle smluv a objednávek z roku 2019 103.500,-- 180/03/20 2.3.2020

105 MŠMT ČR

navýšení P a V rozpočtu projektů EU OŠMT KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MŠMT ČR na 

projekty realiz. v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalit. předškol., primárnímu a sekundárnímu 

vzdělávání, Operač. program Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednoduš. 

vykazování nákladů. Fin. prostř. jsou určeny pro přísp. org. KK Domov mládeže a školní jídelnu M. 

Lázně

33 063 329.664,-- 180/03/20 2.3.2020

106

přesun inv. fin. prostř. z rozpočtu OŠMT KÚ KK, příspěvku do fondu investic přísp. org. Stř. škola 

živnostenská Sokolov, do rozpočtu OINV KÚ KK. Fin. prostř. jsou určeny na akci Stav. úpravy a změna 

užívání části 1.NP objektu Komenského 759, Sokolov v objektu St. školy živnostenské Sokolov, přísp. 

org., na zajištění prostor pro činnost pobočky Vyšší policejní školy MV ČR Praha v KK
± 1.500.000,-- 180/03/20 2.3.2020

107

přesun rozpočt. prostř. z rozpočtu projektů EU OŘP KÚ KK do rozpočtu OKŘÚ KÚ KK ke krytí výdajů 

na mzdy a zák. odvody přímo související s realizací projektu Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění 

a využívání knih. fondů Kraj. knihovny K.Vary, schvál. k realizaci a financ. v rámci programu Integr. 

region. operač. programu (IROP), prioritní osa 3. Dobrá správa území a zefektivnění veř. institucí
± 440.000,-- 180/03/20 2.3.2020

108 MŠMT ČR

navýšení P a V rozpočtu projektů EU ORR KÚ KK (podíl EU 85 %) z titulu přijetí neinv. účel. dotace z 

MŠMT ČR. Fin. prostř. jsou určeny k zajištění financ. projektu Smart Akcelerátor 2.0 realiz. v rámci 

Operač. programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů 

pro výzkum a vývoj (registr. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938)
33 062 10.627.953,75 180/03/20 2.3.2020

109

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 do rozpočtu kapitál. výdajů ORR KÚ KK. Fin. 

prostř. jsou určené na zprac. projekt. dokumentace vč. stav. povolení a dokumentace pro provádění 

stavby na akci Cyklostezka Ohře úsek v ulici Nádražní ve městě Loket 250.000,-- 180/03/20 2.3.2020

110 MPSV ČR

navýšení P a V KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MPSV ČR. Fin. prostř. budou zapojeny do

rozpočtu OSV KÚ KK na zajištění výplaty stát. přísp. pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující

okamžitou pomoc podle § 42g a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 13 307 4.598.000,-- 180/03/20 2.3.2020

7
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111

navýšení neinv. příjmů a neinv. výdajů OKH KÚ KK z titulu zapojení fin. daru od společnosti ASEKOL 

a.s., na základě uzavř. darovací smlouvy číslo KK 96/2020. Tyto fin. prostř. jsou určeny na poskytnutí 

darů dle usnesení RKK č. RK 11/01/20 ze dne 13. ledna 2020 na základě darovacích smluv třem 

subjektům

100.000,-- 180/03/20 2.3.2020

112 MV ČR

navýšení P a V KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MV ČR. Fin. prostř. jsou určeny na realizaci 

Dotač. programu pro zvýšení ochrany veř. prostranství a objektů (akcí) veř. správy, škol a školských 

zař. jako měkkých cílů - 2020. Z této dotace je do rozpočtu OBKŘ KÚ KK určena částka ve výši 

1.202.375 Kč a do rozpočtu OKŘÚ KÚ KK částka ve výši 185.625 Kč

14 034 1.388.000,-- 180/03/20 2.3.2020

113
zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 do rozpočtu běžných výdajů OSV KÚ KK. Fin. 

prostř. jsou určené na kampaň Staňte se pěstounem
82.280,-- 180/03/20 2.3.2020

114

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 do rozpočtu běžných výdajů OZDR KÚ KK. Fin. 

prostř. jsou určeny na podporu opatření k personální stabilizaci nemocnic poskytujících akutní lůžkovou 

péči na území KK (nábor. příspěvky)

1.500.000,-- 180/03/20 2.3.2020

115

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 do rozpočtu neinv. výdajů OZDR KÚ KK. Fin. 

prostř. jsou určeny na audit – rozbor ekon. dopadu uzavř. smluv mezi KK, Karl. kraj. nemocnicí a.s. a 

společností NEMOS SOKOLOV s.r.o., na hospodaření KK
130.000,-- 180/03/20 2.3.2020

116 MF ČR

navýšení P a V KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MF ČR. Fin. prostř. jsou určeny na úhradu prov. 

výdajů za dobu výkonu správy obce MV ČR v obci Prameny. Fin. prostř. budou zapojeny do rozpočtu 

OLP KÚ KK

98 174 346.807,-- 180/03/20 2.3.2020

117

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 do rozpočtu neinv. výdajů OZDR KÚ KK. Fin. 

prostř. jsou určeny na mediální kampaň na podporu oblasti zdravotnictví v KK, která má řešit kritický 

nedostatek lékařů primární péče

300.000,-- 180/03/20 2.3.2020

118

navýšení nedaň. příjmů a běžných výdajů rozpočtu OŠMT KÚ KK. Jedná se o zapojení příjmů za 

účast. poplatky, které KK na základě uzavř. smluv uhradilo osm krajů v roce 2020, a které budou 

použity na úhradu výdajů kraje souvisejících s pořádáním Her IX. Zimní olympiády dětí a mládeže 2020 2.493.600,-- 181/03/20 2.3.2020

119

přesun  rozpočt.  prostř.  v  rámci  rozpočtu  ORR KÚ KK, kapitoly  Přísp. cizím  subjektům z inv. na 

neinv. prostředky. Jedná se o úhradu nákladů městu Kraslice  na pořízení změny č. 6 Územního plánu 

Kraslice

± 45.374,-- ORR 355/04/20 6.4.2020

120

přesun rozpočt. prostř. z OF KÚ KK, a to z rezervy na nepředvídatelné kapitál. výdaje do rozpočtu 

OŠMT KÚ KK. Fin. prostř. jsou určeny jako příspěvek do fondu investic pro přísp. org. KK ZŠ Ostrov, 

přísp. org., na dofinanc. akce Rekonstrukce hydroizolace objektu školy včetně dešťových a odpadních 

stok

 ± 2.076.000,-- OINV 233/03/20 2.3.2020

121

přesun rozpočt. prostř. z rezervy na nepředvíd. výdaje rozpočtu OF KÚ KK do rozpočtu kapitoly 

Příspěvky cizím subjektům OŠMT KÚ KK k poskytnutí indiv. neinv. dotace v oblasti sportu pro subjekty 

Karl. kraj. organizace České unie sportu v částce 125.000 Kč na zabezpečení výdajů na činnost a 

Pavlu Kolářovi v částce 10.000 Kč, ty jsou určeny pro handicap. sportovce na část. uhrazení nákladů na 

záv. sezónu 2020 v závodech svět. a evrop. pohárů siln. handbiků

 ± 135.000,--
Staženo z jednání        RKK 

23.3.2020

122

přesun rozpočt. prostř. v rámci rozpočtu OŠMT KÚ KK na poskytnutí neinv. příspěvku pro přísp. org. KK

Zákl. uměleckou školu Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou, přísp. org., na výdaje související s

uspořádáním a organizací VII. Festivalu tvorby žáků zákl. uměleckých škol KK 2020
 ± 160.000,-- OŠMT 228/03/20 2.3.2020

123

přesun rozpočt. prostř. z rezervy OF KÚ KK do rozpočtu OSV KÚ KK. Fin. prostř. jsou určeny pro přísp.

org. KK Domov pro osoby se zdrav. postižením v Mariánské, p. o., na poskytnutí dotace do fondu

investic na akci Rekonstrukce domácnosti č. 1 v domově pro seniory
± 2.660.000,-- OF 261/03/20 16.3.2020

124

přesun rozpočt. prostř. z rezervy na indiv. dotace OF KÚ KK do kapitoly Příspěvky cizím subjektům 

OKPPLaCR KÚ KK k poskytnutí indiv. neinv. dotace pro subjekt Ultralight Club Cheb, z.s.  na úhradu 

projektu Letecký den 2020 – 100 let letecké školy

 ±100.000,--
Staženo z jednání          RKK 

16.3.2020

125 MMR ČR

navýšení příjmů KK a zároveň snížení financ. KK (396,51 EUR) z titulu přijetí podílu SR z MMR ČR za 

realizaci projektu Techn. pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR – Bavorsko, financ. v rámci operač. 

programu Program spolupráce Svob. stát Bavorsko – ČR 2014 – 2020
9.988,09 258/03/20 16.3.2020

126

Bavorské 

státní 

ministerstvo

navýšení příjmů KK a zároveň snížení financ. KK (6.740,79 EUR) z titulu přijetí evrop. podílu od 

Bavorského stát. ministerstva hospodářství, region. rozvoje a energetiky za realizaci projektu Techn. 

pomoc pro program EÚS 2014 – 2020 ČR - Bavorsko realiz. v rámci Programu přeshraniční 

spolupráce Svob. stát Bavorsko – ČR 2014 – 2020

167.913,08 258/03/20 16.3.2020

127 ÚP ČR

navýšení P a V OKŘ KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel.dotace z ÚP ČR na úhradu mzd. nákladů za 

období 1/2020 za prac. místo vytvořené na základě Dohody o vytvoření prac. příležitostí v rámci veř. 

prosp. prací
13 013 15.000,-- 258/03/20 16.3.2020

128

přesun rozpočt. prostř. v rámci OSV KÚ KK. Fin. prostř. jsou určeny jako neinv. příspěvek pro přísp. 

org. KK Domov pro osoby se zdrav. postižením v Mariánské na poskytnutí nábor. přísp. dvěma novým 

zaměstnankyním, pracovnicím v soc. službách v přímé obslužné péči, které splnily podmínky pro 

přiznání nábor. přísp. dle pravidel schvál. ZKK usnesením č. ZK 284/09/19 ze dne 23.09.2019
± 93.660,-- 258/03/20 16.3.2020

129

přesun rozpočt. prostř. v rámci schvál. rozpočtu OŠMT KÚ KK z neinv. rezervy na příspěvky, 

a to z důvodu poskytnutí neinv. příspěvku přísp. org. KK Stř. zdravotn. škola a VOŠ zravotn. K.Vary na 

zajištění výdajů souvisejících se Zajištěním organizace celorepubl. kola Matemat. soutěže pro stř. 

zdravotn. školy v roce 2020

 ± 12.000,-- 258/03/20 16.3.2020

8
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130 MŠMT ČR

navýšení P a V KK z titulu vrácení fin. prostř. z předchozích let s ÚZ 33353 (přímé výdaje na 

vzdělávání) došlých na účet KK od přísp. org. zřizovaných KK v oblasti školství ZŠ a stř. škola K. Vary v 

částce 26.000 Kč a Gymnázium Cheb v částce 2.100 Kč. Fin. prostř. budou poukázány MŠMT ČR 33 353 28.100,-- 258/03/20 16.3.2020

131

navýšení neinv. příjmů a neinv. výdajů OŠMT KÚ KK z titulu zapojení příjmu za prodej suvenýrů 

(veverky) v rámci Her IX. Zimní olympiády dětí a mládeže 2020, která se konala v KK ve dnech 19. až 

24. ledna 2020

100.000,-- 258/03/20 16.3.2020

132
zapojení financ. z části zůstatku Sociálního fondu k datu 31.12.2019 do rozpočtu běžných výdajů 

OKŘÚ KÚ KK. Tyto fin. prostř. budou použity na výdaje soc. fondu v roce 2020
 700.000,-- 258/03/20 16.3.2020

133

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2019 do rozpočtu běžných výdajů OKŘÚ KÚ KK. 

Fin. prostř. jsou určeny na veř. zakázku Personální audit 

na KÚ KK a na vybraných přísp. org. KK
 961.950,-- 258/03/20 16.3.2020

134 MŹP ČR

navýšení P a V rozpočtu projektů EU OINV KÚ KK z titulu přijetí inv. účel. dotace z MŽP ČR na financ. 

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

2020 – Kotlíkové dotace III“, Prioritní osa 2, Specif. cíl 2.1 Operač. programu Životní prostřední 2014-

2020

15 974 26.514.020,31 258/03/20 16.3.2020

135
zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 do rozpočtu kapitál. Výdajů OINF na financ.

veř. zakázky Pořízení 2 diskových polí pro KÚ KK
4.812.923,-- 258/03/20 16.3.2020

136
navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu OF KÚ KK. Jedná se o fin. prostř. vrácené přísp.

organizacemi KK v rámci fin. vypořádání se SR, které je povinen KK odvést do SR 65.861,-- 258/03/20 16.3.2020

137
zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 do rozpočtu běžných výdajů OF KÚ KK. Jedná 

se o nespotřebované fin. prostř. SR, které musí KK při fin. vypořádání se SR vrátit 4.294.469,45 258/03/20 16.3.2020

138 MMR ČR

navýšení P a V KK (podíl SR + EU), z toho inv. ve výši 5.489.185,74 Kč a neinv. ve výši 133,40 Kč, z 

titulu přijetí účel. dotace z MMR ČR do rozpočtu projektů EU OŠMT KÚ KK. Fin. prostř. jsou určeny pro 

přísp. org. KK ZŠ Ostrov za realizaci projektu Zvládnu to sám č. 7040 (identifikační číslo 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010814) realizovaného v rámci Integr. region. operač. programu

17968    

17969   

17015   

17016

 5.489.319,14 258/03/20 16.3.2020

139

zapojení financ. z váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019 do rozpočtu kapitál. výdajů OINF. Tyto fin. 

prostř. jsou určeny na financ. veř. zakázky Obnova bezdrátové sítě KÚ KK ve výši 848.126,75 Kč a na 

implementaci ekon. informačního systému ve výši 1.900.000 Kč
 2.748.126,75 258/03/20 16.3.2020

140 MŠMT ČR

navýšení P a V OŠMT KÚ KK z titulu vrácení fin. prostř. z roku 2019 s ÚZ 33353 (přímé výdaje na 

vzdělávání) došlých na účet KK od přísp. org. zřizované obcí v oblasti školství. Fin. prostř. budou 

poukázány MŠMT ČR
33 353  2.000,-- 258/03/20 16.3.2020

141

navýšení příjmů kraje za nájemné a navýšení výdajů OZDR KÚ KK na správu a údržbu nemov. 

majetku kraje, z toho částka ve výši 20.966.536,87 Kč je neinv. a částka ve výši 5.303.070,87 Kč inv. 

(techn. zhodnocení nemov. majetku kraje). Jedná se o vzáj. vyrovnání pohledávek a závazků mezi KK 

a Karl. kraj. nemocnicí a.s., které bude provedeno 

na základě dohody o vzáj. zápočtu pohledávek

26.269.607,74 258/03/20 16.3.2020 15.6.2020

142

přesun rozpočt. prostř. v rámci rozpočtu ORR KÚ KK, kapitoly Příspěvky cizím subjektům  z inv. na 

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

obnovy venkova
± 4.536.926 ORR

143

přesun rozpočt. prostř. v rámci rozpočtu ORR KÚ KK, kapitoly Příspěvky cizím subjektům z neinv. na 

inv. prostředky. Jedná se o prostředky určené na poskytnutí inv. dotací v rámci programu Podpora 

rozvoje cyklistické infrastruktury v KK
± 1.122.000 ORR

144 MMR ČR

navýšení příjmů KK a zároveň snížení financ. KK (podíl SR + podíl EU), z toho inv. ve výši 

20.994.384,36 Kč a neinv. ve výši 1.590.740,82 Kč z titulu přijetí účel. dotace (ex-post) z MMR ČR za 

realizaci ukonč. projektu Výstavba objektů pro poskytování soc. služeb v Hazlově financ. v rámci Integr. 

region. operač. programu (identifikační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284)

17968    

17969   

17015   

17016

22.585.125,18 283/03/20 23.3.2020

145 MŠMT ČR

navýšení P a V OŠMT KÚ KK z titulu vrácení fin. prost. z roku 2019 s účel. znakem 33353 (přímé 

výdaje na vzdělávání) došlých na účet KK od přísp. org. zřizované obcí v oblasti školství. Fin. prost. 

budou poukázány MŠMT ČR
33353 16.850,-- 283/03/20 23.3.2020

146 MŠMT ČR

navýšení P a V OŠMT KÚ KK z titulu vrácení fin. prostř. z roku 2019 s účel. znakem 33353 (přímé 

výdaje na vzdělávání) došlých na účet KK od přísp. org. zřizované obcí v oblasti školství. Fin. prostř. 

budou poukázány MŠMT ČR
33353 41.470,-- 283/03/20 23.3.2020

147 MŠMT ČR

navýšení P a V rozpočtu OŠMT KÚ KK z titulu vrácení fin. prostř. z minulých let s účel. znakem 33353 

došlých na účet KK od přísp. org. zřizované obcí v oblasti školství. Jedná se o vratku neoprávněně 

čerpaných fin. prostř. poskytnutých ze SR za rok 2010 na základě výzvy dle § 22 odst. 6 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočt. pravidlech územních rozpočtů, vystavené OLP KÚ KK. Fin. prostř. budou 

poukázány MŠMT ČR

33 353 163.163,-- 283/03/20 23.3.2020

148 MŠMT ČR

navýšení P a V rozpočtu projektů EU OŠMT KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MŠMT ČR na 

projekty realizované v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kval. předškol., primárnímu a 

sekundárnímu vzdělávání, Operač.program Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající 

zjednoduš. vykazování nákladů. Fin.prostř. jsou určeny pro přísp. org. KK v oblasti školství:•částka 

1.976.198 Kč pro Gymnázium Cheb, částka 1.215.638 Kč pro Stř. školu stravování a služeb K.Vary

33 063 3.191.836,-- 283/03/20 23.3.2020

9
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149 MPSV ČR

navýšení P a V rozpočtu projektů EU ORR KÚ KK (82,389 % EU a 17,611 % SR) z titulu přijetí neinv. 

účel. dotace z MPSV ČR určené na realizaci projektu KK Predikce trhu práce (Kompas) financ. v rámci 

Operač. programu Zaměstnanost                                                     přesun rozpočt. prostř. z rozpočtu 

projektů EU ORR KÚ KK do OKŘÚ KÚ KK na mzd. výdaje projektu Predikce trhu práce (Kompas) 

financ. v rámci operač. programu Zaměstnanost

13 013
859.086,25          ± 

1.000.000,--
283/03/20 23.3.2020

150

Saská 

rozvojová 

banka

navýšení P a V rozpočtu projektů EU ORR KÚ KK o částku 42.397,97 EUR (1.076.484,46 Kč k datu 

připsání dotace na zvl. eurový účet) z titulu přijetí evrop. podílu ze Saské rozvoj. banky za realizaci 

projektu CLARA III: Rozvoj spol. partnerské spolupráce veř. správy v česko-saském regionu financ. v 

rámci operač. programu Program spolupráce Svob. stát Sasko – ČR 2014–2020. Neinv. fin. prostř.  

jsou určeny pro projekt. partnera město Cheb a partnerovi budou vyposlány v aktuál. kurzu ke dni 

odepsání platby z eurového účtu projektu. Příp. kurz. rozdíl bude rozpočtově vyrovnán položkou kurz. 

rozdíly ve výdajích

1.076.484,46 283/03/20 23.3.2020

151

přesun rozpočt. prostř. z OF KÚ KK, a to z rezervy na indiv. dotace do rozpočtu OZDR KÚ KK, kapitoly 

přísp. cizím subjektům. Fin. prostř. jsou určeny na poskytnutí indiv. neinv. dotace společnosti 

SOGGIORNO, s.r.o. v rámci projektu Region. kurzy prakt. dovedností v traumatologii České společnosti 

pro ortopedii a traumatologii pohyb. ústrojí na zajištění kurzu operač. dovedností Osteosyntéza 

zlomenin stehenní kosti v KK

± 60.000,--
staženo z jednání         

RKK 23.3.2020

152 MMR ČR

navýšení P a V KK (podíl SR + EU) z titulu přijetí inv. účel. dotace z MMR ČR do rozpočtu projektů EU 

ODSH KÚ KK. Fin. prostř. jsou určeny pro přísp. org. KK Kraj. správa a údržba silnic KK, na financ. 

projektů v rámci Integr. region. operač. programu, z toho inv. dotace ve výši 263.340,35 Kč na projekt 

„II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“ a inv. dotace ve výši 25.733.126,43 Kč na projekt „II/208 

Modernizace silnice Hlinky - Bochov“

17968    

17969   
25.996.466,78 283/03/20 23.3.2020

153

zapojení váz. fin. prostř. z VH KK za rok 2019, a to ze zůstatku zvl. účtu na ochranu život. prostředí, do 

rozpočtu běž. výdajů OŽP KÚ KK, přísp. cizím subjektům. Fin. prostř. jsou určeny na dofinanc. dotač. 

programu na likvidaci invazních druhů rostlin v KK pro rok 2020
2.932.319,04 OŽP 350/04/20 6.4.2020

154

navýšení P a V KK na základě Rozhodnutí MŠMT ČR č. 0011/9/SOU/2020 ze dne 26. února 2020 o 

poskytnutí neinv. účel. dotace ze SR ČR na rok 2020 ve znění Rozhodnutí č. 001/9/SOU/2020-1 ze dne 

11. března 2020. Fin. prostř. jsou poskytnuty v rámci rozvoj. programu MŠMT „Podpora okr. a kraj. kol 

soutěží a přehlídek v zájm. vzdělávání pro rok 2020“, budou zapojeny do rozpočtu OŠMT KÚ KK a jsou 

určeny pro přísp. org. zřizované obcemi KK v oblasti školství, a to:

Čerpání dotace musí být sledováno odděleně pod účel. znakem 33166 – Soutěže

1.932.000,-- OŠMT 322/03/20 23.3.2020

155

Bavorské 

ministerstvo 
hospodářství

navýšení  P a V  rozpočtu projektů  EU  ORR KÚ KK o  částku  162.477,05  EUR  (4.125.292,30Kč  k  

datu  připsání  neinvestiční  dotace na zvl. eurový účet) z titulu přijetí evrop. podílu z Bavor. ministerstva 

hospodářství, energie a technologie  za realizaci  projektu  CLARA  III:  Rozvoj spol. partnerské  

spolupráce  veř. správy v česko-bavorském  regionu  financ. v rámci operač. programu  Program 

spolupráce  Svob. stát Bavorsko –ČR 2014–2020. Fin.prostř. jsou určeny pro projekt. partnery:• město 

Cheb částka 13.797,04 EUR (350.306,85 Kč)• Mariánskolázeňsko  (svazek obcí) částka 46.077,54 

EUR (1.169.908,74 Kč)• Regierung  Oberfranken (SRN) částka 102.602,47 EUR (2.605.076,71 Kč). 

Partnerům budou prostř. vyposlány  v měně EUR, příp. kurz. rozdíl  vzniklý  ke dni odepsání platby z 

eurového účtu projektu bude rozpočtově vyrovnán položkou kurz. rozdíly.-navýšení příjmů a zároveň 

snížení financ. KK o částku 3.468,76 EUR (88.071,82 Kč k datu připsání neinv. dotace na zvl. eurový 

účet) z titulu přijetí evrop. podílu z Bavor. ministerstva  hospodářství,  energie  a  technologie  za  

realizaci  projektu  CLARA  III:  Rozvoj  spol. partnerské  spolupráce  veř.  správy v  česko-bavorském  

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

2014–2020, který byl krajem plně  předfinancován.  Fin. prostř.  budou  ponechány  na  zvl. účtu  

projektu  a  následně převedeny  do Fondu budoucnosti

4.125.292,30 344/04/20 6.4.2020

156 MZ ČR

navýšení P a V KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MZ ČR. Fin. prostř. jsou určeny pro přísp. org. KK 

Zdrav. záchr.  služba  KK  na  financ. připravenosti  poskytovatele  zdrav.  záchr. služby  na řešení 

mimoř.  událostí  a kriz. situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdrav. záchr. službě ve znění 

pozdějších předpisů

35 018 1.000.000,-- 344/04/20 6.4.2020

157 MŠMT ČR

navýšení P a V rozpočtu projektů EU OŠMT KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MŠMT ČR na 

projekty realizované v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kval. předškol. primárnímu a 

sekundárnímu vzdělávání, Operač. program Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající 

zjednoduš. vykazování nákladů. Fin. prostř. jsou určeny pro přísp. org. KK v oblasti školství: částka 

702.886 Kč pro Stř. školu logistickou Dalovice, částka 323.614 Kč pro ZŠ a stř. školu K.Vary, částka 

1.943.467 Kč pro Integr. stř. školu Cheb

33 063  2.969.967,-- 344/04/20 6.4.2020

158 ÚP ČR

navýšení P a V OKŘÚ KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z ÚP ČR na úhradu mzd. nákladů za

období 2/2020 za prac. místo vytvořené na základě Dohody o vytvoření prac. příležitostí v rámci veř.

prosp. prací
13 013  15.000,-- 344/04/20 6.4.2020

10
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159

navýšení P a V rozpočtu projektů EU OŘP KÚ KK zapojením vrácených fin.prostř. (vlastní zdroje 5% + 

zdroje ÚZ 95%). Jedná se o fin. prostř. vrácené od poskytovatele soc. služeb Pomoc v nouzi, o.p.s.,z 

příspěvku poskytnutého v roce 2017 z projektu Podpora vybraných služeb soc. prevence financ. v 

rámci Operač. programu Zaměstnanost (OPZ I.), prioritní osa 2: Soc. začleňování a boj s chudobou
62,-- 344/04/20 6.4.2020

160

přesun rozpočt. prostř. v rámci rozpočtu OŠMT KÚ KK na poskytnutí indiv. dotace z rozpočtu KK pro 

přísp. org. zřizovanou obcí v oblasti školství Zákl. umělecká škola Habartov, okres Sokolov, přísp. org., 

na úhradu poplatku za zajištění elektron. systému pro administraci soutěží zákl. uměleckých škol v KK  ± 22.500,-- OŠMT 408/04/20 27.4.2020

161 MŠMT ČR

navýšení P a V KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace  z  MŠMT ČR na  financ. rozvoj. programu  

Excelence stř.  škol – hodnocení   žáků a škol podle výsledků v  soutěžích  v  roce  2018/2019;  č.  j.  

MSMT-28304/2018-59.  Fin. prostř.  jsouurčeny do rozpočtu  OŠMT KÚ KK pro školy a školská zařízení 

v KK, a to pro přísp. org. zřizované KK v   částce   1.039.635 Kč a pro organizace  zřizované soukr. 

subjektyv částce 55.760 Kč (seznam příjemců je uveden v přílohách č.1 –2). Účelu dotace musí být 

dosaženo do 31. srpna  2020

33 038 1.095.395,-- 360/04/20 6.4.2020

162 MF ČR

navýšení P a V KK OF KÚ KK z titulu přijetí neinv.  účel. dotace z MF ČR. Fin. prostř.  jsou určeny na 

řešení kriz. situace,  v návaznosti  na vyhlášení  nouz. stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s 

prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2.)
98 022 10.000.000,-- 360/04/20 6.4.2020

163

přesun rozpočt. prostř. v rámci OSV KÚ KK. Fin. prostř.  jsou  určeny  jako  neinv. příspěvek  pro  přísp. 

org. KK Domov pro osoby se zdrav. postižením  v Mariánské  na poskytnutí nábor. přísp. dvěma novým 

zaměstnankyním, pracovnicím v soc. službách v přímé obslužné péči, které splnily  podmínky pro 

přiznání nábor. přísp. dle pravidel schvál. ZKK usnesením č. ZK 284/09/19 ze dne 23.09.2019
 ±93.660,-- 360/04/20 6.4.2020

164
snížení schvál. rozpočtu daňových příjmů KK na rok 2020 a zapojení financ. ve stejné výši z volných 

fin. prostř. VH KK za rok 2019
300.000.000,-- 365/04/20 6.4.2020 15.6.2020

165

přesun rozpočt. prostř. z kapitál. rezervy OF KÚ KK do rozpočtu OSV KÚ KK pro přísp. organizace KKo 

kraje. Fin. prostř. jsou určeny na poskytnutí příspěvku do fondu investic přísp. org. KK Domov pro 

seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu za účelem úplatného nabytí nemov. věcí z vlastnictví města Cheb a to 

části pozemků p.č. 1818/1 a 1818/2 v k.ú. Cheb.

± 1.200.000,-- OSM 379/04/20 20.4.2020

166 OF

167 MŠMT ČR

navýšení příjmů KK a zároveň snížení financ. KK (85 % podíl EU, 10 % podíl SR) z titulu přijetí neinv. 

účel. dotace z MŠMT ČR určené k financ. projektu Kraj. akční plán rozvoje vzdělávání KK schváleného 

k realizaci a financ. v rámci Operač. programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 – Rovný 

přístup ke kval. předškol., primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
1.737.856,46 374/04/20 20.4.2020

168
Úřad vlády 

ČR

navýšení P a V OKŘÚ KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z Úřadu vlády ČR. Fin. prostř. jsou 

určeny pro činnost kraj. koordinátora pro romské záležitosti v roce 2020 na financ. platu jednoho 

zaměstnance včetně povinných odvodů a ost. soc. nákladů
4 001 300.000,-- 374/04/20 20.4.2020

169

navýšení P a V ODSH KÚ KK zapojením příjmů. Jedná se o fin. prostř. na dopr. obslužnost - dráhy, 

které byly převedeny na účet KK dne 5.3.2020 na základě Veřejnoprávní smlouvy o zajištění dopr. 

obslužnosti města Aš
150.000,-- 374/04/20 20.4.2020

170 MŠMT ČR

navýšení P a V OŠMT KÚ KK z titulu vrácení fin. prostř. z roku 2019 s účel. znakem 33353 (přímé 

výdaje na vzdělávání) došlých na účet KK od přísp. org. zřizované obcí v oblasti školství. Fin. prostř. 

budou poukázány MŠMT ČR
33 353 18.783,-- 374/04/20 20.4.2020

171 MŠMT ČR

navýšení P a V OŠMT KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MŠMT ČR v rámci pokusného 

ověřování programu Vzdělávací programy paměťových institucí do škol; č. j. MSMT-7763/2019-18, a to 

na základě Rozhodnutí č. j. MSMT-7763-5/2019-35 ze dne 9. března 2020. Fin. prostř. jsou určeny pro 

přís. org. zřizovanou městem, ZŠ Nová Role

33 071 122.500,-- 374/04/20 20.4.2020

172 MŠMT ČR

navýšení P a V OŠMT KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MŠMT ČR na Projekt Hry IX. Zimní 

olympiády dětí a mládeže ČR 2020; a to na základě Rozhodnutí č. 502020_6_001 o poskytnutí dotace 

ze SR ČR na rok 2020 ze dne 17. března 2020. Fin. prostř. jsou určeny na úhradu nákladů spojených s 

realizací projektu „Projekt Her IX. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020“.
33 064 3.400.000,-- 374/04/20 20.4.2020

173 MF ČR

navýšení P a V OŽP KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MF ČR určené jako náhrada škod 

způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (vydrou říční) na rybích obsádkách rybníků v 

oblasti KK
98 278 21.300,-- 374/04/20 20.4.2020

174

navýšení P a běžných V OŠMT KÚ KK z titulu obdržení příspěvku od Českého olympijského výboru, 

určeného na úhradu výdajů spojených s pořádáním Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže v ČR 2020 500.000,-- 374/04/20 20.4.2020

175 MMR ČR

navýšení P a V KK (222.200 Kč podíl SR + 3.777.400 Kč podíl EU) z titulu přijetí inv. účel. dotace z 

MMR ČR do rozpočtu projektů EU OŠMT KÚ KK. Fin. prostř. jsou určeny pro přísp. org. KK Stř. prům. 

školu Ostrov za realizaci projektu Modernizace učeben pro strojírenské obory (identif. č. 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0011510) realizovaného v rámci Integr. region. operač. programu

17968    

17969   
3.999.600,-- 374/04/20 20.4.2020
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                                     RO předané odborům  k materiálu odboru 
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PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2020

RO č. RESORT

TEXT

ÚZ ČÁSTKA V KČ

SCHVÁLENO RKK

176

přesun rozpočt. prostř. z kapitál. rezervy na nepředvídané výdaje OF KÚ KK  do rozpočtu kapitál. 

výdajů OSV KÚ KK. Fin. prostř. jsou určeny do fondu investic pro přísp. org. KK - Domov pro osoby se 

zdrav. postižením v Mariánské, na akci "Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod". ± 200.000 OINV 403/04/20 27.4.2020

177

přesun rozpočtových prostředků ve výši ±70.000 Kč z kapitálové rezervy Odboru finančního Krajského 

úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro osoby se 

zdravotním postižením v Radošově na poskytnutí dotace do fondu investic na akci Havarijní oprava – 

výměna střešní krytiny nad 4 sklady

OF

178

přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 10.000 Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly Příspěvky cizím subjektům 

Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje k poskytnutí individuální 

neinvestiční dotace pro Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního 

hospodářství v České republice na úhradu nákladů na realizaci druhého ročníku soutěže „Bezpečné 

dny v práci“ (zajištění soutěže a ceny). 

Příspěvky budou kryty z položky rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje pro rok 2020 schválené Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 

385/12/19 ze dne 16. 12. 2019 pro účely plnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy Karlovarského kraje

OŠMT

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

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

Vypracovala:   Alice Lillová
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