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1 MŽP ČR

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rod. domech v KK v 

rámci OP ŽP 2014-2020 – Kotlíkové dotace I. (zůstatek bank. účtu k 31.12.2020) do rozpočtu kapitál. 

výdajů projektů EU OINV KÚ KK. Jedná se fin. prostředky (ÚZ 15974) vrácené na zvl. účet projektu v 

roce 2020 od příjemce dotace (fyz. osoba) za nedodržení udržitelnosti, které musí kraj odvést v roce 

2021 poskytovateli dotace MŽP ČR

15 974 120.000,-- 15/01/21 15.01.2021 09/02/21 01.02.2021

2

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Techn. pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR – Sasko 

(zůstatek k datu 31.12.2020) do rozpočtu běžných výdajů projektů EU ORR KÚ KK ke krytí výdajů

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
49.983,66 15/01/21 15.01.2021 09/02/21 01.02.2021

3

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Techn. pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR – Bavorsko

(zůstatek k datu 31. 12. 2020) do rozpočtu běžných výdajů projektů EU ORR KÚ KK ke krytí výdajů

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
41.328,-- 15/01/21 15.01.2021 09/02/21 01.02.2021

4 MŠMT ČR

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání KK (zůstatek k datu 31. 12.

2020), z toho částka 1.896.614,20 Kč zdroje ÚZ 33063 a částka 916.800,20 Kč vlastní zdroje KK, do

rozpočtu běžných výdajů projektů EU OŠMT KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací

tohoto projektu, schvál. k financ. v rámci Operač. programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3

– Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

33 063  2.813.414,40 15/01/21 15.01.2021 09/02/21 01.02.2021

5

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Zodolnění výjezd. základny Zdravotn. záchr. služby KK v Sokolově

(zůstatek k datu 31. 12. 2020) do rozpočtu projektů EU OŘP KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících

s realizací tohoto projektu, schvál. k realizaci a financ. v rámci Integr. region. operač. programu (IROP) 3.466.394,-- 15/01/21 15.01.2021 09/02/21 01.02.2021

6 MŠMT ČR

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 v KK (zůstatek k datu 31.

12. 2020), z toho částka 7.549.331,30 Kč zdroje ÚZ 33063, částka 48.011,10 Kč zdroje ÚZ 33982 a

částka 1.303.404,63 Kč vlastní zdroje KK, do rozpočtu projektů EU OŠMT KÚ KK ke krytí výdajů přímo

souvisejících s realizací tohoto projektu, schvál. k financ. v rámci Operač. programu Výzkum, vývoj a

vzdělávání, prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu

vzdělávání

33063    

33982
8.900.747,03 15/01/21 15.01.2021 09/02/21 01.02.2021

7

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních

fondů Krajské knihovny K. Vary (zůstatek k datu 31. 12. 2020) do rozpočtu projektů EU OŘP KÚ KK ke

krytí výdajů přímo souvisejících s realizací tohoto projektu, schvál. k realizaci a financ. v rámci Integ.

region. operač. programu (IROP), prioritní osa 3. Dobrá správa území a zefektivnění veř. institucí
45.782.237,55 15/01/21 15.01.2021 09/02/21 01.02.2021

8

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Management zvláště chráněných území a evropsky význ. lokalit v 

KK – Vladař  (zůstatek k datu 31. 12. 2020) do rozpočtu běžných výdajů projektů EU OŽP KÚ KK ke 

krytí výdajů přímo souvisejících s realizací tohoto projektu, schvál. k realizaci a financ. v rámci Operač. 

programu životn. prostředí a zemědělství 2014-2020
302.236,88 15/01/21 15.01.2021 09/02/21 01.02.2021

9

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Management zvláště chráněných území a evropsky význ. lokalit v 

KK – Borecké rybníky  (zůstatek k datu 31. 12. 2020) do rozpočtu běžných výdajů projektů EU OŽP KÚ 

KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací tohoto projektu, schvál. k realizaci a financ. v rámci 

Operač. programu životn. prostředí a zemědělství 2014-2020
229.334,85 15/01/21 15.01.2021 09/02/21 01.02.2021

10 MŽP ČR

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v 

KK v rámci OP ŽP 2014-2020 – Kotlík. dotace III. (zůstatek bank. účtu k 31. 12. 2020) do rozpočtu 

projektů EU OINV KÚ KK. Jedná se o nevyčerp. účel. fin. prostředky poskytnuté MŽP ČR na realizaci 

tohoto projektu financ. v rámci prioritní osy 2, specifického cíle 2.1 Operač. programu Životní prostřední 

2014-2020. Fin. prostředky (100 % EU) budou použity ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací 

uvedeného projektu, a to částka 17.063.208,59 Kč (investice) na vyplácení příspěvků pro občany a 

částka 476.741 Kč (neinvestice) na administraci projektu

15974    

15011
 17.539.949,59 15/01/21 15.01.2021 09/02/21 01.02.2021

11

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Podpora činnosti Region. stálé konference a programu RE:START 

v KK (zůstatek k datu 31. 12. 2020) do rozpočtu běžných výdajů projektů EU OŘP KÚ KK ke krytí 

výdajů přímo souvisejících s realizací tohoto projektu, schvál. k realizaci a financ. v rámci Operač. 

programu Techn. pomoc

2.874.521,56 15/01/21 15.01.2021 09/02/21 01.02.2021

12 MŠMT ČR

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Smart Akcelerátor 2.0 (zůstatek bank. účtu k 31. 12. 2020), z toho 

částka 1.100.044,45 Kč zdroje ÚZ 33062 a částka 194.125,49 Kč vlastní zdroje KK,  do rozpočtu 

běžných výdajů projektů EU ORR KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací tohoto projektu, 

schvál. k realizaci a financ. v rámci Operač. programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
33 062 1.294.169,94 15/01/21 15.01.2021 09/02/21 01.02.2021

13 MPSV ČR

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Obědy do škol v KK 2019/2020 (zůstatek bank. účtu k 31. 12. 2020) 

do rozpočtu běžných výdajů projektů EU OŠMT KÚ KK. Jedná se o nevyčerpané účel. fin. prostředky 

(ÚZ 13014) poskytnuté  MPSV ČR na realizaci tohoto projektu, financ. v rámci Operač. programu 

potravinové a mater. pomoci

13 014 3.496.555,65 15/01/21 15.01.2021 09/02/21 01.02.2021

14

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“ v Chebu 

(zůstatek k datu 31. 12. 2020) do rozpočtu projektů EU OŘP KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících 

s realizací tohoto projektu, schvál. k realizaci a financ. v rámci Operač. programu Životní prostředí 2014 - 

2020

12.110.938,13 15/01/21 15.01.2021 09/02/21 01.02.2021
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15 MPSV ČR

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje soc. služeb v 

KK II (OP Z III.) v celk. výši 4.189.734,43 Kč (zůstatek k datu 31. 12. 2020), 

z toho částka 3.980.247,70 Kč zdroje ÚZ 13013 a částka 209.486,73 Kč vlastní zdroje KK, do rozpočtu 

běžných výdajů projektů EU OŘP KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací tohoto projektu, 

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

chudobou

13 013 4.189.734,43 15/01/21 15.01.2021 09/02/21 01.02.2021

16 MPSV ČR

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Podpora vybraných služeb soc. prevence II (OP Z IV.) 

v celkové výši 28.297.371,97 Kč (zůstatek k datu 31. 12. 2020), z toho částka 26.882.503,36 Kč zdroje 

ÚZ 13013 a částka 1.414.868,61 Kč vlastní zdroje KK, do rozpočtu běžných výdajů projektů EU OŘP 

KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací tohoto projektu, schvál. k financ. v rámci Operač. 

programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Soc. začleňování a boj s chudobou

13 013 28.297.371,97 15/01/21 15.01.2021 09/02/21 01.02.2021

17

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v KK (zůstatek k datu 31.

12. 2020) do rozpočtu běžných výdajů projektů EU OŠMT KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s

realizací tohoto projektu, schvál. k financ. v rámci Operač. programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,

prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
1.207.924,56 15/01/21 15.01.2021 09/02/21 01.02.2021

18

zapojení zůstatku zvl. účtu akce Využití ekonom. a společen. potenciálu kult. dědictví prostřednictvím 

vzdělávacích a turist. produktů na příkladu hist. krovů v celkové výši 295.468 Kč (zůstatek k datu 31. 12. 

2020), z toho částka 38.401,50 Kč zdroje ÚZ 77001 

a částka 257.066,50 Kč vlastní zdroje KK, do rozpočtu běžných výdajů projektů EU a akcí spolufinanc. 

ze SR (dotační tituly) OŘP KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny ke krytí výdajů přímo souvisejících s 

realizací této akce, schvál. k financ. v rámci nár. programu Technol. agentury ČR: Program na podporu 

aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

77 001 295.468,-- 15/01/21 15.01.2021 09/02/21 01.02.2021

19 MŽP ČR

zapojení zůstatku zvl. účtu akce Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v 

KK – dofinanc. zásobníku kotlík. dotací III. (zůstatek bank. účtu k 31. 12. 2020) do rozpočtu projektů EU 

a akcí spolufinanc. ze SR OINV KÚ KK. Jedná se o nevyčerpané účel. fin. prostředky (ÚZ 15972) 

poskytnuté  MŽP ČR na realizaci této akce, financ. z nár. zdrojů (100 % SR) v rámci 1. výzvy 

podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření

15 972 13.278.008,-- 15/01/21 15.01.2021 09/02/21 01.02.2021

20
zapojení financ. z FB do běžných výdajů rozpočtu projektů EU OŘP KÚ KK. Jedná se o nevyčerpané 

fin. prostředky z roku 2020 určené na financ. projektu Techn. asistence pro KK 1.657.075,-- 15/01/21 15.01.2021 09/02/21 01.02.2021

21

zapojení zůstatku zvl. účtu akce KK - Revitalizace Císařských lázní K. Vary (zůstatek k datu 31. 12.

2020) do rozpočtu projektů EU a akcí spolufinanc. ze SR (dotační tituly) OŘP KÚ KK ke krytí výdajů

přímo souvisejících s realizací této akce, schvál. k realizaci a financ. z nár. zdrojů v rámci programu č.

134 220 Podpora rozvoje a obnovy materiálně techn. základny region. kult. zařízení, církví a nábož.

společností

22.407.825,52 15/01/21 15.01.2021 09/02/21 01.02.2021

22

zapojení zůstatku zvl. účtu připravovaného projektu Generel KKN – 1. etapa (zůstatek k datu 31. 12.

2020) do rozpočtu projektů EU OŘP KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s přípravou a realizací

tohoto projektu
1.703.550,-- 15/01/21 15.01.2021 09/02/21 01.02.2021

23

zapojení zůstatku zvl. účtu připravovaného projektu Vědeckotechn. park KK a Informačně vzdělávací

středisko KK (zůstatek k datu 31. 12. 2020) do rozpočtu projektů EU OŘP KÚ KK. Jedná se o

nevyčerp. fin. prostředky z roku 2020, které byly určeny ke krytí předprojekt. přípravy projektu 732.343,50 15/01/21 15.01.2021 09/02/21 01.02.2021

24

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu kapitál. výdajů OZDR KÚ KK.

Fin. prostředky jsou určeny na poskytnutí příplatku do vlastn. kapitálu mimo zákl. kapitál KKN a.s.  46.313.700,-- 15/01/21 15.01.2021 09/02/21 01.02.2021

25

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu OINV KÚ KK. Fin. prostředky 

jsou určeny na akci KKN a.s. – Nemocnice Cheb - Revitalizace areálu nemocnice v Chebu, z toho 

částka ve výši 23.600.316,45 Kč na neinv. výdaje a částka ve výši 166.938.856,03 Kč na inv. výdaje 190.539.172,48 15/01/21 15.01.2021 09/02/21 01.02.2021

26

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020  do rozpočtu kapitál. výdajů OINV KÚ KK 

na akci Stav. úpravy a změna užívání části objektu Komenského 759, Sokolov 

na zajištění prostor pro činnost pobočky VPŠ a SPŠ MV ČR
11.089.207,25 15/01/21 15.01.2021 09/02/21 01.02.2021

27
zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu kapitá. výdajů OINV KÚ KK na 

akci Společné operační středisko 10.000.000,-- 15/01/21 15.01.2021 09/02/21 01.02.2021

28

zapojení financ. z FB do rozpočtu kapitál. výdajů projektů EU OZDR KÚ KK na přípravu a realizaci

projektu Nová budova následné péče v Rehos Nejdek financ. v rámci evropského inv. nástroje

ReactEU, který je součástí Integr. region. operač. programu 2014 - 2020, samost. prioritní osa 6:

ReactEU

 2.500.000,-- OZDR 62/01/21 18.01.2021

STAŽENO Z 

PROGRAMU 

ZKK

01.02.2021 ne

29

zapojení financ. z FB do rozpočtu kapitál. výdajů projektů EU OZDR KÚ KK na přípravu a realizaci 

projektu Informační technologie ReactEU Zdravotn. záchr. služba KK financ. v rámci evropského inv. 

nástroje ReactEU, který je součástí Integr. region. operač. programu 2014 - 2020, samost. prioritní osa 

6: ReactEU
550.000,-- OZDR

63/01/21  

346/03/21 

(revokace 

usnesení)

18.01.2021        

29.03.2021

45/02/21     

138/04/21    

(revokace 

usnesení)

01.02.2021    

26.04.2021
ano

30

přesun rozpočt. prostředků z neinv. rezervy na úhradu sankcí projektů EU rozpočtu OF KÚ KK do 

rozpočtu neinv. příspěvků PO OŠMT KÚ KK. Neinv. prostředky jsou určeny pro PO KK SPŠ Ostrov na 

úhradu penále za porušení rozpočt. kázně uloženého platebním výměrem č. 1/2021 ze dne 22. 1. 2021 

k projektu Centrum techn. vzdělávání (CTV) Ostrov, registr. č. projektu CZ.1.09/1.3.00/10.00163
± 88.653.154,-- OF 95/02/21 8.2.2021

2
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31 ÚP ČR

navýšení příjmů a výdajů OKŘÚ KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z ÚP ČR na úhradu mzd. 

nákladů za období 12/2020 za prac. místo vytvořené na základě Dohody o vytvoření prac. místa a 

poskytnutí příspěvku, spolufinanc. ze SR a Evropského soc. fondu č. KVA-STZ-3/2020 13 013 15.000,-- 89/02/21 8.2.2021

32 MPSV ČR

navýšení příjmů a výdajů KK do rozpočtu OSV KÚ KK, z toho do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve 

výši 424.916.398 Kč a pro PO KK v oblasti sociální ve výši 260.231.600 Kč z titulu přidělení neinv. účel. 

dotace z MPSV ČR. Fin. prostředky 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. běžných 

výdajů souvisejících s poskytováním zákl. druhů a forem soc. služeb v rozsahu zákl. činností

13 305 685.147.998,-- 89/02/21 8.2.2021

33

přesun běžných rozpočt. prostředků v rámci OSV KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny jako neinv. 

příspěvek pro PO KK Sociální služby v Kynšperku nad Ohří na poskytnutí nábor. příspěvku dvěma 

novým zaměstnancům, pracovníkům v soc. službách v přímé obslužné péči, kteří splnili podmínky pro 

přiznání nábor. příspěvku dle pravidel schvál. ZKK usnesením č. ZK 284/09/19 ze dne 23. 9. 2019
± 93.660,-- 89/02/21 8.2.2021

34

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 v celk. výši 231.923,25 Kč, z toho:

- do OF KÚ KK ve výši 42.907,25 Kč ke krytí výdajů na cestovné

- do OKŘÚ KÚ KK ve výši 189.016 Kč ke krytí mzd. výdajů.

Jedná se o nevyčerpané fin. prostředky v roce 2020 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 2021 použity ke krytí 

výdajů uvedeného projektu

 231.923,25 89/02/21 8.2.2021

35

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z H KK za rok 2020 v celk. výši 894.585 Kč, z toho:

- do OF KÚ KK ve výši 17.213 Kč ke krytí výdajů na cestovné,

- do OKŘÚ KÚ KK ve výši 877.372 Kč ke krytí mzd. výdajů.

Jedná se o nevyčerpané fin. prostředky v roce 2020 na prov. účtech kraje přímo související s realizací 

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

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, které budou v roce 2021 použity ke krytí výdajů uvedeného 

projektu

 894.585,-- 89/02/21 8.2.2021

36

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do OKŘÚ KÚ KK. Jedná se o nevyčerpané 

fin. prostředky v roce 2020 na prov. účtu kraje přímo související s realizací projektu Implementace 

Krajského akčního plánu 2 v KK, schvál. k realizaci a financ. v rámci Operač. programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání, které budou v roce 2021 použity ke krytí mzd. výdajů uvedeného projektu
535.411,-- 89/02/21 8.2.2021

37

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do OKŘÚ KÚ KK. Jedná se o nevyčerpané 

fin. prostředky v roce 2020 na prov. účtu kraje přímo související s realizací projektu Ochrana, 

zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání fondů Krajské knihovny K.Vary, schvál. k realizaci a financ. 

v rámci Integr. region. operač. programu, které budou v roce 2021 použity ke krytí mzd. výdajů 

uvedeného projektu

123.846,-- 89/02/21 8.2.2021

38

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 (95 % zdroje ÚZ 13013 + 5 % vlastní zdroje

KK) do OKŘÚ KÚ KK. Jedná se o nevyčerpané fin. prostředky v roce 2020 na prov. účtu kraje přímo

související s realizací projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje soc. služeb v KK II

(OPZ III.), schvál. k realizaci a financ. v rámci Operač. programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 – Soc.

začleňování a boj s chudobou, které budou v roce 2021 použity ke krytí mzd. výdajů uvedeného

projektu

13 013  1.678.480,-- 89/02/21 8.2.2021

39 MPSV ČR

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 (100 % zdroje ÚZ 13013) do rozpočtu ORR 

KÚ KK. Jedná se o nevyčerpané fin. prostředky v roce 2020 na prov. účtech kraje určené na mzdy a 

cestovné přímo související s realizací projektu Predikce trhu práce – Kompas, schvál. k realizaci a 

financ. v rámci Operač.ního programu Zaměstnanost. Nevyužité prostředky budou vráceny poskytovateli 

dotace MPSV ČR v rámci fin. vypořádání ukončeného projektu (realizace ukončena ke dni 31. 12. 

2020)

13 013  319.421,30 89/02/21 8.2.2021

40

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 (95 % zdroje ÚZ 13013 + 5 % vlastní zdroje

KK) do OKŘÚ KÚ KK. Jedná se o nevyčerpané fin. prostředky v roce 2020 na prov. účtu kraje přímo

související s realizací projektu Podpora vybraných služeb soc. prevence II (OPZ IV.), schvál. k realizaci

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

které budou v roce 2021 použity ke krytí mzd. výdajů uvedeného projektu

13 013 4.473,-- 89/02/21 8.2.2021

41

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 v celk. výši 245.788,26 Kč, z toho:

- do OF KÚ KK ve výši 46.104,85 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 197.100 Kč ke krytí mzd. výdajů.

Jedná se o nevyčerpané fin. prostředky v roce 2020 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 2021 použity 

ke krytí výdajů uvedeného projektu

245.788,26 89/02/21 8.2.2021

42

zapojení financ. z váz. fin. prostředků VH KK za rok 2020 do rozpočtu neinv. výdajů OŠMT KÚ KK na 

pořízení notebooků pro potřeby stř. škol k zajištění výuky na dálku. Jedná se o fin. prostředky účel. daru 

od společnosti ČEPS, a.s., které KK obdržel v roce 2020
390.000,-- 89/02/21 8.2.2021

3
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43

zapojení financ. z části zůstatku zvl. bank. účtu Ochrana život. prostředí k datu 31. 12. 2020 do rozpočtu 

výdajů OŽP KÚ KK, příspěvky cizím subjektům, ve výši 1.363.838,52 Kč, z toho neinv. ve výši 

442.431,90 Kč a inv. ve výši 921.406,62 Kč. Tyto fin. prostředky jsou určeny na úhradu dotací schvál. z 

dotač. programu na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň za rok 2020
1.363.838,52 89/02/21 8.2.2021

44 MF ČR
navýšení příjmů a výdajů OŽP KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MF ČR určené jako náhrada

škod způsobených vlkem obecným na majetku (skotu) žadatele (fyzické osoby) 98 278 145.000,-- 89/02/21 8.2.2021

45

přesun běžných rozpočt. prostředků v rámci OSV KÚ KK a zároveň přesun běžných rozpočt. prostředků 

z OKŘÚ KÚ KK do rozpočtu OSV KÚ KK. Fin. prostředky v celkové výši 1.162.000 Kč budou 

poskytnuty jako neinv. příspěvek na provoz PO KK Soc. služby, Kynšperk n.Ohří na zajištění přípravy 

fyz. osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny, na zajištění poradenské 

pomoci osvojitelům nebo pěstounům a na zajištění podpory nezávislého odborníka v soc. službě odb. 

soc. poradenství

 ± 510.000,--                         

± 652.000,--
89/02/21 8.2.2021

46

přesun běžných rozpočt. prostředků v rámci OSV KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny jako neinv.

příspěvek pro PO KK Domov pro osoby se zdrav. postižením v Mariánské na poskytnutí nábor.

příspěvku nové zaměstnankyni, pracovnici v soc. službách v přímé obslužné péči, která splnila

podmínky pro přiznání nábor. příspěvku dle pravidel schvál. ZKK usnesením č. ZK 284/09/19 ze dne 23.

9. 2019

 ± 46.830,-- 89/02/21 8.2.2021

47

zapojení váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do běžných výdajů rozpočtu ORR KÚ KK pro rok 

2021. Fin. prostředky jsou určené na zpracování Odb. posudku ke dvěma variantám průtahu městem K. 

Vary
39.600,-- 89/02/21 8.2.2021

48

zapojení financ. z váz. fin. prostředků VH KK za rok 2020 do rozpočtu neinv. výdajů OKŘÚ KÚ KK na 

výplatu fin. darů pro bývalé vězně nacist. koncentr. táborů, politické vězně a rehabilitované vojáky žijící v 

KK
65.000,-- 89/02/21 8.2.2021

49 MPSV ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MPSV ČR. Fin. prostředky budou 

zapojeny do rozpočtu OSV KÚ KK na zajištění výplaty stát. příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc
13 307 2.188.800,-- 89/02/21 8.2.2021

50

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do kapitál. výdajů rozpočtu OINV KÚ KK. 

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

Všeborovice – Šemnice
1.000.000,-- 89/02/21 8.2.2021

51

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu kapitál. výdajů OINV KÚ KK. 

Fin. prostředky jsou určeny na akci Domov pro seniory Spáleniště v Chebu - vybudování bezbariérového 

přístupu vč. přeložky plynovodu
878.597,50 89/02/21 8.2.2021

52
zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu kapitál. výdajů OINV KÚ KK na 

akci Nemocnice Sokolov - Stav. úpravy 4.NP pavilonu B, operační sály 100.000,-- 89/02/21 8.2.2021

53

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do kapitál. výdajů rozpočtu OINV KÚ KK. 

Fin. prostředky jsou určené na akci ISŠTE Sokolov – revitalizace objektu SO706 Sokolov 2.963.139,99 89/02/21 8.2.2021

54

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do běžných výdajů rozpočtu OKPPLaCR 

KÚ KK, kapitoly Příspěvky cizím subjektům. Fin. prostředky jsou určeny na Výzvu na podporu ubytování 

v ubyt. zařízeních na území KK
2.620.127,-- 89/02/21 8.2.2021

55

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do běžných výdajů rozpočtu OKPPLaCR 

KÚ KK, kapitoly Příspěvky cizím subjektům. Fin. prostředky jsou určeny na poskytnutí indiv. dotace pro 

subjekt HEAVEN’S GATE s.r.o., na Film naživo – Amerikánka
50.000,-- 89/02/21 8.2.2021

56

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do běžných výdajů rozpočtu OKPPLaCR

KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na propagaci Výzvy na podporu ubytování v ubyt. zařízeních na

území KK
130.000,-- 89/02/21 8.2.2021

57

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do běžných výdajů rozpočtu OBaKŘ KÚ

KK. Fin. prostředky jsou určeny na řízení a koordinaci projektu KK Zabezpečení škol a školských

zařízení v KK - 4. etapa
114.000,-- 89/02/21 8.2.2021

58

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do běžných výdajů rozpočtu OBaKŘ KÚ 

KK. Fin. prostředky jsou určeny na implementaci rezervačního systému plánování odběrů s napojením 

na stávající informační systém Hromada
 242.000,-- 89/02/21 8.2.2021

59

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do běžných výdajů rozpočtu OBaKŘ KÚ

KK. Fin. prostředky jsou určeny na pronájem 2 ks obytných kontejnerů pro zabezpečení stacionárního

odběr. místa v nemocnici v Chebu
22.506,-- 89/02/21 8.2.2021

60

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do běžných výdajů rozpočtu OBaKŘ KÚ 

KK. Fin. prostředky jsou určeny na pořízení služby SMS operátor v rámci informačního systému 

Hromada
18.572,23 89/02/21 8.2.2021

61

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do běžných výdajů rozpočtu OBaKŘ KÚ 

KK. Fin. prostředky jsou určeny na prav. servis mob. toalety pro zabezpečení stacionárního odběr. 

místa nemocnici v K.Varech
19.832,-- 89/02/21 8.2.2021

62

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do běžných výdajů rozpočtu OBaKŘ KÚ 

KK. Fin. prostředky jsou určeny na pronájem 1 ks mob. toalety, vč. prav. 1- týdenního servisu pro 

zabezpečení stacionárního odběr. místa v nemocnici v Chebu
40.397,-- 89/02/21 8.2.2021

63 MŠMT ČR

zapojení financ. z váz. fin. prostředků VH KK za rok 2020  (fin. prostředky ze zvl. školského účtu) do 

rozpočtu běžných výdajů OŠMT KÚ KK. Jedná se o účel. stát. fin. prostředky, které kraj musí při fin. 

vypořádání vrátit MŠMT ČR

33070    

33353
67.038,25 89/02/21 8.2.2021
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64 MŠMT ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přidělení neinv. účel. dotace z MŠMT ČR. Fin. prostředky jsou 

určeny do rozpočtu OŠMT KÚ KK k zajištění prostředků na financ. přímých výdajů na 1. čtvrtletí roku 

2021 ve školách a školských zařízeních zřizovaných souk. subjekty v KK (rozpis na jednotl. školy a 

školská zařízení je v příloze)

33 155 40.271.364,-- 89/02/21 8.2.2021

65

zapojení financ. z váz. fin.h prostředků z VH KK za rok 2020 do kapitál. výdajů rozpočtu ODSH KÚ KK 

pro rok 2021. Fin. prostředky jsou určené na poskytnutí peněžitého příplatku mimo zákl. kapitál 

společnosti Letiště K. Vary s.r.o.
800.000,-- 89/02/21 8.2.2021

66
zapojení financ. ze zůstatku zvl. účtu Soc. fondu k datu 31. 12. 2020 do rozpočtu běžných výdajů 

OKŘÚ KÚ KK. Tyto fin. prostředky budou použity na výdaje soc. fondu v roce 2021 327.421,32 89/02/21 8.2.2021

67

přesun rozpočt. prostředků v rámci schvál. rozpočtu OŠMT KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na 

poskytnutí neinv. příspěvku PO KK Gymnázium Cheb k úhradě nákladů na stravování žáků ve školní 

jídelně ZŠ v Brandlově ulici za listopad až prosinec 2020
± 17.299,20 173/02/21 22.2.2021

68 SFDI

navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ODSH KK z titulu přijetí účel. inv. dotace ze SFDI. Fin. prostředky 

jsou určeny pro PO KK Krajská správa a údržba silnic KK na financ. akce Modernizace silnice Podlesí – 

Otovice
91 628  9.794.159,-- 173/02/21 22.2.2021

69

přesun rozpočt. prostředků z rozpočtu běžných výdajů 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 Operačního 

programu Zaměstnanost

± 993.396,-- 173/02/21 22.2.2021

70

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu kapitál. výdajů OINV KÚ KK. 

Fin. prostředky jsou určeny na akci Novostavba budovy školy SŠŽ Sokolov na p.p.č. 386/1, k. ú. 

Sokolov
459.550,-- 173/02/21 22.2.2021

71

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu kapitál. výdajů OINV KÚ KK. 

Fin. prostředky jsou určeny na akci Hospodářská budova na parcele 2012/4, k.ú. Hranice u Aše 15.610,-- 173/02/21 22.2.2021

72

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu kapitál. výdajů OINV KÚ KK. 

Fin. prostředky jsou určeny na akci Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování 

parkoviště pro návštěvníky
3.186.374,-- 173/02/21 22.2.2021

73

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu běžných výdajů OINV KÚ KK. 

Fin. prostředky jsou určeny na akci Becherova vila – stav. úpravy teras, řešení pronikání vody do 

interiéru
538.837,65 173/02/21 22.2.2021

74

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu kapitál. výdajů OINV KÚ KK. 

Fin. prostředky jsou určeny na akci Pobočka Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, p. o., 

v Chodově
1.000.000,-- 173/02/21 22.2.2021

75

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do kapitál. výdajů rozpočtu OBaKŘ KÚ KK. 

Fin. prostředky jsou určeny na projekt Zabezpečení škol a školských zařízení v KK 1.156.203,40 173/02/21 22.2.2021

76

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do běžných výdajů rozpočtu OBaKŔ KÚ 

KK. Fin. prostředky jsou určeny na projekt #NENECHSE – efekt. sebeobrana v praxi 1.000.000,-- 173/02/21 22.2.2021

77

zapojení financ, z váz, fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu OBaKŘ KÚ KK. Fin. prostředky 

jsou určeny na financ. veř. zakázky Zabezpečení KÚ KK – dodávka softwarové nadstavby (SMP) pro 

dohled nad ústřednami PZTS, EPS a kamerami instalovanými v areálu KÚ KK, serverové stanice a 

hardwarového a softwarového vybavení, z toho částka ve výši 208.602,90 Kč na neinv. výdaje a částka 

1.100.000 Kč na inv. výdaje

1.308.602,90 173/02/21 22.2.2021

78

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu běžných výdajů ODSH KÚ KK 

na úhradu smluvního závazku společnosti KŠD Legal advokátní kancelář s.r.o., za dokončení přípravy 

zadávací dokumentace a realizaci zadávacího řízení
453.750,-- 173/02/21 22.2.2021

79

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu běžných výdajů ODSH KÚ KK 

na úhradu smluvního závazku společnosti KŠD Legal advokátní kancelář s.r.o., na přímá zadání na 

uzavření smluv o veř. službách v přepravě cestujících s malými a stř. podniky na zajištění dopr. 

obslužnosti veř. link. dopravou v každé ze tří dílčích podoblastí v oblasti Jihovýchod
302.500,-- 173/02/21 22.2.2021

80

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do kapitál. výdajů rozpočtu ORR KÚ KK pro 

rok 2021. Fin. prostředky jsou určené na akci "Zpracování Územní studie Krušné hory - západ 

(dostupnost rekreace)"
617.100,-- 173/02/21 22.2.2021

81

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do kapitál. výdajů rozpočtu ORR KÚ KK pro 

rok 2021. Fin. prostředky jsou určené na akci "Zpracování Územní studie siln. dopravy v oblasti K. 

Varů".
771.375,-- 173/02/21 22.2.2021

82

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do běžných výdajů rozpočtu ORR KÚ KK 

pro rok 2021. Fin. prostředky jsou určené na akci "Oponent/supervizor a zpracovatel SEA (vč. Natura 

2000) k Programu rozvoje KK pro období 2021 - 2027".
442.569,60 173/02/21 22.2.2021

83

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do kapitál. výdajů rozpočtu ORR KÚ KK pro 

rok 2021. Fin. prostředky jsou určené na akci "Zpracování Územní studie areálu krajských institucí K. 

Vary, Dvory - 2019/2020".
320.166,-- 173/02/21 22.2.2021

84 MŠMT ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu vrácení fin. prostředků MŠMT ČR v rámci fin. vypořádání se SR za 

rok 2020. Jedná se o neinv. účel. dotace, které byly KK vráceny školami a školskými zařízeními v lednu 

a únoru 2021 jako nevyčerpané z dotací poskytnutých v roce 2020 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 a 3).

33xxx 8.064.705,89 173/02/21 22.2.2021

5
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85 ÚP ČR

navýšení příjmů a výdajů OKŘÚ KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z ÚP ČR na úhradu mzd. 

nákladů za období 12/2020 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-SZ-20/2020 13 013 12.800,-- 173/02/21 22.2.2021

86

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu běžných výdajů projektů EU 

OŘP KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na úhradu smluvního závazku společnosti ROWAN LEGAL, 

advokátní kancelář s.r.o., smlouva ev. č.: KK02342/2020 uzavřená v rámci realizace projektů Podpora 

veř. hrom. dopravy v KK v oblasti I.- IV. s cílem zlepšování dopr. systémů šetrných k životnímu 

prostředí, a to vyřazením stávajících autobusů z dopr. obslužnosti KK a nákupem nových autobusů s 

pohonem CNG zaručující nižší ekolog. zatížení (Nákup nízkoemisních autobusů pro I. – IV. oblast KK), 

schvál. k financ. v rámci Integr. region. operačního programu (IROP).

229.900,-- 173/02/21 22.2.2021

87

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu běžných výdajů OŘP KÚ KK. 

Fin. prostředky jsou určeny na plnění závazku ze smlouvy ev. č. KK01675/2020 uzavřené dne 28. 7. 

2020 s GT Appraisal services - Znalecký ústav a.s., na poskytování techn. podpory při vytváření 

podmínek pro čerpání z Fondu pro spravedlivou transformaci
216.000,-- 173/02/21 22.2.2021

88

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu běžných výdajů OF KÚ KK. 

Jedná se o nespotřebované fin. prostředky SR, které musí KK při fin. vypořádání se SR vrátit

13xxx     

14004     

35025     

98xxx

1.339.720,20 173/02/21 22.2.2021

89

zapojení volných fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu ODSH KÚ KK na poskytnutí mimoř. 

fin. příspěvku Sdružení KK pro rozvoj leteckých linek, z.s., za účelem financ. incentivních programů v 

roce 2021
1.050.000,-- ODSH 179/02/21 22.2.2021 58/03/21 08.03.2021

90

zapojení volných fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu ODSH KÚ KK na poskytnutí fin. 

příspěvku společnosti ČEDOK a.s., formou nákupu služeb pro realizaci programu třinácti sezón. letů z 

letiště K. Vary do destinace Burgas v Bulharsku v roce 2021
1.300.000,-- ODSH 210/02/21 22.2.2021 56/03/21 08.03.2021

91

přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu kapitál. výdajů projektů EU OŘP KÚ KK, a to nevyužité 

prostředky z ukončeného projektu Zodolnění výjezd. základny Zdravotn. záchr. služby KK v Sokolově 

(IROP), které budou použity na výdaje nad rámec schvál. dotace nezbytné pro realizaci projektu 

Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské 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

 ± 2.000.000,-- OŘP 213/02/21 22.2.2021

92

přesun rozpočt. prostředků z neinv. rezervy na nepředvídané výdaje OF KÚ KK do rozpočtu běžných 

výdajů OŠMT KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na navýšení prov. příspěvku pro PO KK Integr. stř. 

škola techn. a ekonomická Sokolov, p.o., na financ. nákladů za nájemné, energie, služby a na 

dovybavení nově vzniklých ubyt. prostor v domově mládeže, které jsou určeny žákům VOŠ a stř. 

policejní školy Ministerstva vnitra v Praze a Vojenské stř. školy a VOŠ Ministerstva obrany v Moravské 

Třebové

 ±1.325.000,-- OŠMT 215/02/21 22.2.2021

93

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu běžných výdajů OLP KÚ KK. 

Fin. prostředky jsou určeny na fin. krytí Smlouvy o poskytování právních služeb ev. č. KK02380/2019 ze 

dne 8. 7. 2019 ve znění pozdějších dodatků.
725.423,-- 232/03/21 8.3.2021

94

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu běžných výdajů OLP KÚ KK. 

Fin. prostředky jsou určeny na fin. krytí Smlouvy o poskytování právních služeb ev. č. KK03367/2019 ze 

dne 30. 10. 2019
72.781,-- 232/03/21 8.3.2021

95 MF ČR

navýšení příjmů a výdajů OŽP KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MF ČR určené na náhradu 

prokazatelně účelně vynaložených nákladů spojených s realizací ozdravných protiradonových opatření 

fyz. osobám uvedeným v důvod. zprávě
98 035 142.269,-- 232/03/21 8.3.2021

96 MF ČR

navýšení příjmů a výdajů OŽP KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MF ČR určené jako náhrada 

škod způsobených vydrou říční na rybách na rybníku Komorák 1, pozemku p. č. 632/1 v katastr. území 

Luby ve vlastnictví společnosti Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Cheb
98 278 23.856,-- 232/03/21 8.3.2021

97
MZ ČR     

MPSV ČR

navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu KK z titulu přijetí fin. prostředků od PO KK v rámci fin. 

vypořádání se SR, z toho částku ve výši 5.092.745,50 Kč odvedly PO KK z oblasti zdravotnictví a 

částku ve výši 288.291,85 Kč odvedly PO KK z oblasti sociální. Tyto nespotřebované státní fin. 

prostředky musí KK odvést v rámci fin. vypořádání do SR

35 025    35 

018    13 351
5.381.037,35 232/03/21 8.3.2021

98 MZ ČR

navýšení příjmů a výdajů OKŘÚ KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MZ ČR na úhradu náhrad za 

výkon prac. povinnosti nařízené hejtmanem KK studentům a žákům v době nouzového stavu, ost. 

náhrad a povinných odvodů
35 024 169.013,-- 232/03/21 8.3.2021

99

přesun inv. rozpočt. prostředků  z rozpočtu OKPPLaCR KÚ KK, z fin. prostředků určených na akviziční 

fond, do fondu investic PO KK Muzeum Cheb z důvodu nákupu dermoplastického preparátu jelena 

evropského
 ± 110.000,-- 232/03/21 8.3.2021

100 MŠMT ČR

navýšení příjmů a výdajů OŠMT KÚ KK z titulu vrácení fin. prostředků z roku 2020 s ÚZ 33353 (přímé 

výdaje na vzdělávání) došlých na účet KK od PO zřizované obcí v oblasti školství ZŠ Aš, Hlávkova 26, 

okres Cheb. Fin. prostředky budou poukázány MŠMT ČR
33 353 16.200,-- 232/03/21 8.3.2021

101

přesun rozpočt. prostředků z rozpočtu běžných výdajů 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 schváleného v rámci Programu spolupráce ČR - Svobodný 

stát Bavorsko 2014 – 2020

 ± 500.000,-- 232/03/21 8.3.2021

6
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102

přesun rozpočt. prostředků z rozpočtu běžných výdajů projektů EU OŠMT KÚ KK do OKŘÚ KÚ KK ke 

krytí mzd. výdajů projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání KK, schváleného k realizaci a financ. v 

rámci Operač. programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu 

předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

± 1.878.000,-- 232/03/21 8.3.2021

103 ÚP ČR

navýšení příjmů a výdajů OKŘÚ KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z ÚP ČR na úhradu mzd. 

nákladů za období 1/2021 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-SZ-20/2020 13 013 12.800,-- 232/03/21 8.3.2021

104 ÚP ČR

navýšení příjmů a výdajů OKŘÚ KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z ÚP ČR na úhradu mzd. 

nákladů za období 1/2021 za prac. místo vytvořené na základě Dohody o vytvoření prac. místa a 

poskytnutí příspěvku, spolufinanc. ze SR a Evropského soc. fondu č. KVA-STZ-3/2020 13 013 15.000,-- 232/03/21 8.3.2021

105

přesun rozpočt. prostředků v rámci schvál. rozpočtu OŠMT KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny k 

navýšení neinv. příspěvku PO KK na výplatu stipendií za 1. pololetí školního roku 2020/2021 pro žáky 

vzdělávající se ve stř. školách zřizovaných KK (rozpis na jednotl. subjekty je uveden v příloze č. 1)

± 501.000,-- OŠMT 259/03/21 8.3.2021

Usnesením z 5. jednání ZKK 

č. ZK 79/04/21 ze dne 

26.4.2021 bere na vědomí - 

Informaci o realizovaných 

rozpočtových změnách č. 1 - 

105/2021

106

přesun rozpočt. prostředků z OF KÚ KK, z neinv. rezervy do rozpočtu běžných výdajů OKPPLaCR KÚ 

KK na navýšení neinv. příspěvku PO KK, a to pro Muzeum Cheb, p. o., ve výši 225.000 Kč a pro 

Muzeum K. Vary, p. o., ve výši 250.000 Kč na akci Záchranné archeologické výzkumy na rok 2021 ± 475.000,-- OF 274/03/21 22.3.2021

107

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu neinv. výdajů OZDR KÚ KK. 

Fin. prostředky jsou určeny na poskytnutí motivačních příspěvků jako podpora specializačního 

vzdělávání k výkonu zdravotn. povolání lékaře v oborech všeobecné prakt. lékařství a prakt. lékařství 

pro děti a dorost v KK

 820.000,-- 273/03/21 22.3.2021

108

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu neinv. výdajů OZDR KÚ KK. 

Fin. prostředky jsou určeny na akci „Děkujeme zdravotníkům, složkám IZS a zaměstnancům soc. služeb 

za obětavou a náročnou práci v období pandemie Covid 19“.
200.189,-- 273/03/21 22.3.2021

109

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 Kč do rozpočtu neinv. výdajů OZDR KÚ KK. 

Fin. prostředky jsou určeny na poskytnutí nábor. příspěvků v souladu s opatřením k personální stabilizaci 

nemocnic poskytujících akutní lůžk. péči na území KK
4.000.000,-- 273/03/21 22.3.2021

110

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu neinv. výdajů OZDR KÚ KK. 

Fin. prostředky jsou určeny na audit – rozbor ekonom. dopadu uzavř. smluv mezi KK, KKN a.s. a 

společností NEMOS SOKOLOV s.r.o., na hospodaření KK
130.000,-- 273/03/21 22.3.2021

111

zapojení financ. z váz. fin. prostředků VH KK za rok 2020 ve výši do příspěvků cizím subjektům 

rozpočtu běžných výdajů OŠMT KÚ KK na výplatu stipendií studentům VŠ pro akademický rok 

2020/2021 v rámci Stipendijního (dotačního) programu KK ke zlepšení vzdělanostní struktury 

obyvatelstva (seznam příjemců stipendií je uveden v příloze č. 1)

 1.176.000,-- 273/03/21 22.3.2021

112 MŠMT ČR

navýšení příjmů a běžných výdajů OŠMT KÚ KK z titulu vrácení části neinv. dotace z roku 2020 na 

pořízení techn. vybavení ZŠ, došlých na účet KK od PO zřizované obcí v oblasti školství MŠ a ZŠ Nový 

Kostel, okres Cheb. Fin. prostředky budou poukázány MŠMT ČR
33 353 180,57 273/03/21 22.3.2021

113 MPSV ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu vrácení fin. prostředků MPSV ČR v rámci fin. vypořádání se SR za 

rok 2020. Jedná se o fin. prostředky, které byly KK vráceny poskytovateli soc. služeb v lednu a únoru 

2021 jako nevyčerpané z dotací poskytnutých v roce 2020 z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 

rok 2020 na plnění povinností uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách, 

ve znění pozdějších předpisů, na financ. běžných výdajů souvisejících s poskytováním zákl. druhů a 

forem soc. služeb v rozsahu stanoveném zákl. činnostmi u jednotl. druhů soc. služeb (rozpis vratek 

jednotl. poskytovatelů služeb je uveden je uveden v příloze č. 1).

13 305 6.508.532,73 273/03/21 22.3.2021

114 MŠMT ČR

navýšení příjmů a výdajů rozpočtu projektů EU ORR KÚ KK (podíl EU 85 %) z titulu přijetí neinv. účel. 

dotace z MŠMT ČR. Fin. prostředky jsou určeny k zajištění financ. projektu Smart Akcelerátor 2.0 

realizovaného v rámci Operač. programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa 2: Rozvoj VŠ a 

lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (registr. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938).
33 062 5.436.012,65 273/03/21 22.3.2021

115

přesun neinv. prostředků z neinv. rezervy na nepředvídané výdaje rozpočtu OF KÚ KK do rozpočtu 

běžných výdajů OŘP KÚ KK na plnění závazku ze smlouvy o dílo se společností AQE advisors, a.s., na 

podporu implementace Fondu spravedlivé transformace
 ± 907.500,-- 273/03/21 22.3.2021

116

přesun z rozpočtu běžných výdajů projektů EU OŠMT KÚ KK do OKŘÚ KÚ KK na úhradu mzd. výdajů 

přímo souvisejících s realizací projektu Implementace kraj. akčního plánu 2 v KK realizovaného KK v 

rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu 

předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

± 1.000.000,-- 273/03/21 22.3.2021

117

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

výdajů OBaKŘ KÚ KK, kapitoly Příspěvky cizím subjektům. Fin. prostředky jsou určeny na poskytnutí 

dotace městu Kynšperk nad Ohří na rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku sboru dobrovolných 

hasičů města Kynšperk nad Ohří

± 1.000.000,-- 273/03/21 22.3.2021

118 ÚV ČR

navýšení příjmů a výdajů OKŘÚ KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel.dotace z ÚV ČR. Fin. prostředky jsou 

určeny na zabezpečení činnosti kraj. koordinátora pro romské záležitosti v roce 2021 na plat a zákonné 

odvody
4 001 300.000,-- 273/03/21 22.3.2021

7
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119
zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu neinv. výdajů OŽP KÚ KK na 

posudek záměru Středisko obchodu a služeb, K. Vary - Hory I v procesu EIA
73.810,-- 273/03/21 22.3.2021

120 MZ ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MZ ČR. Fin. prostředky jsou určeny do 

rozpočtu OZDR KÚ KK pro PO Zdravotnická záchr. služba KK na financ. připravenosti poskytovatele 

zdravotnické záchr. služby na řešení mimoř. událostí a kriz. situací podle zákona č.374/2011 Sb., o 

zdravotnické záchr. službě, ve znění pozdějších předpisů
35 018 1.000.000,-- 273/03/21 22.3.2021

121

zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu běžných výdajů OŘP KÚ 

KK na propagaci spravedlivé transformace. Tuto alokaci volných fin. prostředků z VH KK za rok 2020 

schválilo ZKK dne 8. 3. 2021 usnesením č. ZK 52/03/21
 2.000.000,-- 273/03/21 22.3.2021

122

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

kraje, z toho částka ve výši 14.879.743,59 Kč je neinv. a částka ve výši 7.575.906,49 Kč inv. (techn. 

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

a.s., které bude provedeno na základě dohody o vzáj. zápočtu pohledávek
 22.455.650,08 273/03/21 22.3.2021 78/04/21 26.04.2021

123
snížení běžných výdajů rozpočtu OŠMT KÚ KK a financ., z důvodu snížení příspěvku na provoz PO 

Střední lesnická škola Žlutice z důvodu ukončení činnosti pracoviště Toužim 159.000,-- OF 345/03/21 29.3.2021

124

přesun fin. prostředků z neinv. rezervy OF KÚ KK na nepředvídané výdaje do rozpočtu běžných výdajů 

OBaKŘ KÚ KK, příspěvky cizím subjektům. Fin. prostředky jsou určeny na poskytnutí indiv. dotace 

městu Rotava pro jím zřízenou jednotku sboru dobrovolných hasičů na opravu cisternové automobilové 

stříkačky poškozené při dopr. nehodě

± 215.511,-- OBKŘ 280/03/21 22.3.2021

125

navýšení příjmů KK za nájemné a navýšení výdajů ODSH KÚ KK na správu a údržbu majetku kraje, z 

toho částka ve výši 1.014.415,40 Kč je inv. a částka ve výši 548.287,74 Kč je neinv. Jedná se o 

vzájemné vyrovnání pohledávek a závazků mezi KK a Letištěm K.Vary s.r.o., které bude provedeno na 

základě dohody o vzáj. zápočtu pohledávek a závazků.

1.562.703,14 ODSH 288/03/21 22.3.2021

126

snížení běžných výdajů rozpočtu OSV KÚ KK a financ. z důvodu snížení příspěvku na provoz PO KK v 

oblasti sociální, z toho ve výši 3.500.000 Kč u Domova pro seniory SKALKA v Chebu, ve výši 2.500.000 

Kč u Domova pro osoby se zdrav. postižením v Mariánské a ve výši 1.000.000 Kč u Domova se 

zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku

7.000.000,-- OF 345/03/21 29.3.2021

127
snížení běžných výdajů rozpočtu OKPPLaCR KÚ KK a financ. z důvodu snížení příspěvku na provoz 

pro rok 2021 PO Galerie výtvarného umění v Chebu  500.000,-- OF 345/03/21 29.3.2021

128
snížení běžných výdajů rozpočtu OŘP KÚ KK a financ. z důvodu snížení příspěvku 

na provoz pro rok 2021 PO Císařské lázně 1.000.000,-- OF 345/03/21 29.3.2021

129 MF ČR
navýšení příjmů a výdajů rozpočtu OLP KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MF ČR. Fin. 

prostředky jsou určeny na úhradu prov. výdajů obce Prameny
98 174 348.410,-- 335/03/21 22.3.2021

130 Město Cheb

navýšení příjmů a výdajů rozpočtu projektů EU a akcí spolufinanc. ze SR (dotační tituly) OŘP KÚ KK 

(podíl SR) z titulu přijetí II. části neinv. účel. dotace z města Cheb určené k financ. akce s názvem 

Využití ekon. a společenského potenciálu kult. dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turist. produktů 

na příkladu hist. krovů, regist. č. TL03000377, realizované v rámci nár. programu Technologické 

agentury ČR: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací ÉTA

77 001 90.821,-- 335/03/21 22.3.2021

131

zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu kapitál. výdajů OSV KÚ KK 

pro PO KK v oblasti soc. na poskytnutí příspěvku do fondu investic (rozpis na jednotl. PO je uveden v 

příloze). Tuto alokaci volných fin. prostředků z VH KK schválilo ZKK č. ZK 52/03/21 dne 8. 3. 2021 13.690.000,-- 335/03/21 22.3.2021

132

zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu kapitál. výdajů OKPPLaCR 

KÚ KK pro PO KK v oblasti kultury na poskytnutí příspěvku do fondu investic (rozpis na jednotl. PO je 

uveden v příloze). Tuto alokaci volných fin. prostředků z VH KK schválilo ZKK usnesením č. ZK 

52/03/21 dne 8. 3. 2021

12.465.000,-- 335/03/21 22.3.2021

133

zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu kapitál. výdajů OŠMT KÚ 

KK pro PO KK v oblasti školství na poskytnutí příspěvku do fondu investic (rozpis na jednotl. PO je 

uveden v příloze). Tuto alokaci volných fin. prostředků z VH KK schválilo ZKK usnesením č. ZK 

52/03/21 dne 8. 3. 2021

32.050.000,-- 335/03/21 22.3.2021

134

přesun rozpočt. prostředků v rámci schvál. rozpočtu OŠMT KÚ KK na poskytnutí neinv. příspěvku na 

provoz pro PO KK ZŠ Ostrov, p.o. k zajištění zdrojů na dofinanc. prostředků na udržitelnost aktivity 

"Tranzitní program" v rámci projektu "Zvládnu to sám"
 ± 60.000,-- 335/03/21 22.3.2021

135

zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu kapitál. výdajů OZDR KÚ 

KK pro PO KK v oblasti zdravotnictví na poskytnutí příspěvku do fondu investic (rozpis na jednotl. PO je 

uveden v příloze). Tuto alokaci volných fin. prostředků z VH KK schválilo ZKK usnesením č. ZK 

52/03/21 dne 8. 3. 2021

25.390.000,-- 335/03/21 22.3.2021

136

přesun běžných rozpočt. prostředků v rámci OSV KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny jako neinv. 

příspěvek pro PO KK Domov pro osoby se zdrav. postižením v Mariánské na poskytnutí nábor. 

příspěvku dvěma novým zaměstnancům, pracovníkům v soc. službách v přímé obslužné péči, kteří 

splnili podmínky pro přiznání nábor. příspěvku dle pravidel schvál. ZKK usnesením č. ZK 284/09/19 ze 

dne 23. 9. 2019

± 93.660,-- 335/03/21 22.3.2021

137

zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu kapitál. výdajů OŠMT KÚ 

KK. Fin. prostředky jsou určeny do fondu investic PO ISŠTE Sokolov na zpracování projekt. 

dokumentace akce „ISŠTE Sokolov – Revitalizace sport. haly“. Tuto alokaci volných fin. prostředků z 

VH KK schválilo ZKK usnesením č. ZK 52/03/21 dne 8. 3. 2021
2.500.000,-- OF 381/04/21 6.4.2021

8
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138 MMR ČR

navýšení příjmů KK a zároveň snížení financ. KK (85 % EU, 15 % SR) z titulu přijetí neinv. účel. dotace 

(ex-post) z MMR ČR za realizaci projektu Podpora činnosti Region. stálé konference a programu 

RE:START v KK, registr. č projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000196 financ. v rámci Operač. 

programu Techn. pomoc 2014-2020. Jedná se o dotaci ex-post, fin. prostředky budou převedeny do FB

17017     

17018
 1.483.286,-- 352/04/21 6.4.2021

139 MF ČR

navýšení příjmů a běžných výdajů OŽP KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MF ČR určené jako 

náhrada škod, která byla způsobena vydrou říční na majetku žadatele – rybích obsádkách, společnosti 

Rybářství Mariánské Lázně s.r.o.
98 278 204.203,-- 352/04/21 6.4.2021

140

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu běžných výdajů OINV KÚ KK. 

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

podpory v rámci operač. programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 4.165.518,-- 352/04/21 6.4.2021

141

navýšení příjmů a výdajů OZDR KÚ KK z titulu zapojení příjmu z přijatého plnění za pojistnou událost 

od České podnikatelské pojišťovny, a.s., za poškození vrat. Fin. prostředky budou poskytnuty formou 

příspěvku na provoz PO Zdravotn. záchr. služba KK, která má tento majetek ve správě a která náklady 

na opravu uhradila

20.743,-- 352/04/21 6.4.2021

142

přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu OF KÚ KK, a to z neinv. rezervní položky určené na úhradu 

sankcí EU k úhradám dílčích plateb inv. dotací Region. radě regionu soudržnosti Severozápad na 

dofinanc. závazků příjemcům dotací dle smlouvy ev. č. KK 03402/2018
± 2.341.100,-- 352/04/21 6.4.2021

143

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu kapitál. výdajů OŘP KÚ KK na 

financ. výdajů nad rámec závazného příslibu akce KK - Revitalizace Císařských lázní K. Vary 800.000,-- 352/04/21 6.4.2021

144 ÚP ČR

navýšení příjmů a výdajů OKŘÚ KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z ÚP ČR na úhradu mzd. 

nákladů za období 2/2021 za prac. místo vytvořené na základě Dohody o vytvoření prac. místa a 

poskytnutí příspěvku, spolufinanc. ze SR a Evropského soc. fondu č. KVA-STZ-3/2020 13 013 15.000,-- 352/04/21 6.4.2021

145 ÚP ČR

navýšení příjmů a výdajů OKŘÚ KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z ÚP ČR na úhradu mzd. 

nákladů za období 2/2021 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-SZ-20/2020 13 013 12.800,-- 352/04/21 6.4.2021

146

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z roku 2020 (fin. prostředků zvl. bank. účtu vodohospodářských 

havárií) do rozpočtu kapitál. výdajů OŽP KÚ KK, příspěvky cizím subjektům. Tyto fin. prostředky jsou 

určeny na dotační program na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí 3.000.000,-- 352/04/21 6.4.2021

147
zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu běžných výdajů OI na financ. 

veř. zakázky „Nákup notebooků 2020 KK II“ 1.280.748,70 352/04/21 6.4.2021

148

přesun fin. prostředků z neinv. rezervy OF KÚ KK, do běžných výdajů rozpočtu OZDR KÚ KK. Fin. 

prostředky jsou určeny na navýšení příspěvku na provoz PO Zdravotn. zách. službě, p. o., z důvodu 

navýšení mzd. nákladů na zvýšení směnného příplatku na zdravotn. zaměstnance v hlav. poměru a 

navýšení u dohod o prac. činnosti.

1.849.000,-- 352/04/21 6.4.2021

149

zapojení financ. z FB do rozpočtu kapitál. výdajů projektů EU OZDR KÚ KK na přípravu a realizaci 

projektu Informační technologie ReactEU Zdravotn. záchr. služba KK financ. v rámci evropského inv. 

nástroje ReactEU, který je součástí Integr. region. operač. programu 2014 - 2020, samost. prioritní osa 

6: ReactEU, výzva č. 97 Integr. záchr. systém - zdravotn. záchr. služby krajů
550.000,-- OZDR 346/03/21 29.3.2021 138/04/21 26.04.2021 ano

150

přesun rozpočt. prostředků z OF KÚ KK, z neinv. rezervy do rozpočtu běžných výdajů OKPPLaCR KÚ 

KK, na poskytnutí neinv. bezúročné návratné fin. výpomoci o.p.s. Montanregion Krušné hory – 

Erzgebirge
 ± 2.000.000,-- OKPPLaCR 386/04/21 6.4.2021

151

zapojení financ. z volných fin. prostředků VH KK za rok 2020 do rozpočtu běžných výdajů OKPPLaCR 

KÚ KK, příspěvky cizím subjektům, na příspěvek pro Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. Tuto alokaci 

volných fin. prostředků z VH KK za rok 2020 schválilo ZKK dne 8. 3. 2021 usnesením č. ZK 52/03/21  2.593.000,-- OKPPLaCR 382/04/21 6.4.2021

152

přesun rozpočt. prostředků z OF KÚ KK, a to z neinv. rezervy na nepředvídané výdaje, do rozpočtu 

běžných výdajů ORR KÚ KK, kapitoly příspěvky cizím subjektům. Fin. prostředky jsou určeny na 

poskytnutí fin. daru pozůstalým/vypravitelům pohřbu na úhradu nákladů za převoz těla zemřelého v 

důsledku onemocnění COVID – 19.

± 90.619,52 ORR 422/04/21 19.4.2021

153

přesun rozpočt. prostředků z rozpočtu běžných výdajů OKPPLaCR KÚ KK do kapitoly příspěvky cizím 

subjektům OKPPLaCR KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na poskytnutí neinv. indiv. dotace na 

zajištění činnosti pro společnost Montanregion Krušné hory 

– Erzgebirge, o.p.s.

± 175.692 OKPPLaCR 396/04/21 12.4.2021

154

přesun rozpočt. prostředků z OF KÚ KK, z neinv. rezervy na nepředvídané výdaje do rozpočtu běžných 

výdajů OKPPLaCR KÚ KK na navýšení prov. příspěvku PO KK Muzeum Cheb na vypořádání ztráty 

hospodaření za rok 2020
 ± 110.247,51 401/04/21 19.4.2021

155
přesun rozpočt. prostředků z neinv. rezervy na nepředvídané výdaje OF KÚ KK do běžných výdajů 

OINV KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na poplatky do soutěže Stavby KK
± 30.855,-- 401/04/21 19.4.2021

156 MŠMT ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přidělení neinv. účel. dotace z MŠMT ČR. Fin. prostředky jsou 

určeny do rozpočtu OŠMT KÚ KK k zajištění prostředků na financ. přímých výdajů na 2. čtvrtletí roku 

2021 ve školách a školských zařízeních zřizovaných soukromými subjekty v KK (rozpis na jednotlivé 

školy a školská zařízení je v příloze).

33 155 42.138.095,-- 401/04/21 19.4.2021

157 Plzeňský kraj

navýšení příjmů a výdajů OZDR KÚ KK z titulu přijetí neinv. dotace z Plzeňského kraje. Fin. prostředky 

jsou určeny na zajištění lékař. pohotovostní služby v oboru chirurgie v Nemocnici Mariánské Lázně, 

s.r.o.
1.200.000,-- 401/04/21 19.4.2021

9
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158

přesun rozpočt. prostředků z rozpočtu projektů EU OŘP KÚ KK do rozpočtu projektů EU ORR KÚ KK. 

Neinv. prostředky jsou určeny k předfinanc. realizace projektu Podpora činnosti region. stálé konference 

a programu RE:START v KK II, financovaném v rámci Operač. programu Techn. pomoc. Dne 25. 5. 

2020 pověřila RKK řízením a administrací uvedeného projektu OŘP KÚ KK (usnesení č. RK 504/05/20)
± 5.618.000,-- 401/04/21 19.4.2021

159

zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do běžných výdajů rozpočtu kapitoly 

příspěvky cizím subjektům OŠMT KÚ KK na dofinanc. dotač. programů pro rok 2021 v oblasti sportu. 

Tuto alokaci volných fin. prostředků z VH KK schválilo ZKK usnesením č. ZK 52/03/21 dne 8. 3. 2021 10.000.000,-- 401/04/21 19.4.2021

160

přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu OKH KÚ KK, kapitoly příspěvky cizím subjektům, a to z 

běžných výdajů na kapitál. výdaje. Fin. prostředky jsou určeny na poskytnutí inv. daru společnosti 

KOMPAKT s.r.o., na podporu projektu Soc. automobil Domova pro seniory Dolní Rychnov, schvál. 

usnesením č. RK 354/04/21 dne 6. 4. 2021

± 50.000,-- 401/04/21 19.4.2021

161 MŠMT ČR

navýšení příjmů a výdajů rozpočtu projektů EU OŠMT KÚ KK z titulu vrácení nevyčerpaných fin. 

prostředků poskytovateli dotace MŠMT ČR. Jedná se o vratku z projektu financ. v oblasti prioritní osy 3 

Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operač. program 

Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování (registr. číslo 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008162) realizovaného PO KK Gymnáziem Cheb

33 063 155.128,-- 401/04/21 19.4.2021

162

přesun rozpočt. prostředků v rámci schvál. rozpočtu OŠMT KÚ KK do kapitoly Příspěvky cizím 

subjektům OŠMT KÚ KK k poskytnutí indiv. neinv. dotace pro subjekt Mensa ČR na část. úhradu 

nákladů spojených s organizací kola soutěže „Logická olympiáda 2021 – KK“
± 30.000,-- OŠMT 424/04/21 19.4.2021

163

změna charakteru fin. prostředků v rámci OŽP KÚ KK, z neinv. na inv. z důvodu poskytnutí inv. individ. 

dotace spolku DROSERA z.s., na pořízení provozuschopného vozidla k zajištění transportu zraněných 

a handicapovaných volně žijících živočichů
50.000,-- OŽP 520/05/21 10.5.2021

164

přesun rozpočt. prostředků z běžných výdajů ORR KÚ KK do kapitoly Příspěvky cizím subjektům tohoto 

odboru. Fin. prostředky jsou určeny na poskytnutí individ. neinv. dotace společnosti První Krušnohorská 

o.p.s., na servis sněžných roleb určených na úpravu běžeckých tras.  ± 150.000,-- ORR 504/05/21 10.5.2021

165

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

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

obnovy venkova
± 3.352.214,-- ORR 514/05/21 10.5.2021

166

přesun neinv. prostředků z neinv. rezervy na nepředvídané výdaje rozpočtu OF KÚ KK do rozpočtu 

běžných výdajů OŘP KÚ KK na plnění závazku dle uzavřeného dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se 

společností AQE advisors, a.s., na podporu implementace Fondu spravedlivé transformace ± 1.028.500,-- OŘP 442/04/21 19.4.2021

167

přesun fin. prostředků z neinv. rezervy na indiv. dotace pro rok 2021 OF do běžných výdajů OZDR, 

kapitoly příspěvky cizím subjektům. Fin. prostředky jsou určeny na poskytnutí indiv. dotace Léčebným 

lázním Lázně Kynžvart na první část projektu Objektivizace efektu lázeňské léčby v Lázních Kynžvart  ± 200.000,-- OZDR 623/05/21 24.5.2021

168

zapojení vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2020 ze zůstatku zvl. účtu na ochranu životního 

prostředí. Fin. prostředky budou zapojeny do běžných výdajů OŽP, kapitoly příspěvky cizím subjektům 

na dofinanc. dotač. programu na likvidaci invazních druhů rostlin v KK pro rok 2021
695.726,98 OŽP 521/05/21 10.5.2021

169

přesun rozpočt. prostředků v rámci schvál. rozpočtu OŠMT KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny k 

navýšení neinv. příspěvku PO KK Obch. akademie, VOŠ cestovního ruchu a jazyková škola s právem 

státní jazyk. zkoušky K. Vary, PO, na výplatu stipendia za 1. pololetí školního roku 2020/2021 pro žáka 

vzdělávajícího se v této škole

± 750,-- OŠMT 511/05/21 10.5.2021

170

zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu běžných výdajů 

OKPPLaCR KÚ KK, kapitoly příspěvky cizím subjektům, na navýšení dotač. Programu pro poskytování 

dotací z rozpočtu KK na obnovu a využití kult. památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí 

na území KK. Tuto alokaci volných fin. prostředků z VH KK za rok 2020 schválilo ZKK dne 8. 3. 2021 

usnesením č. ZK 52/03/21.

500.000,-- OKPPLaCR 545/05/21 10.5.2021

171

přesun rozpočt. prostředků z OF KÚ KK, a to z neinv. rezervy na nepředvídané výdaje, do rozpočtu 

běžných výdajů ORR KÚ KK, kapitoly příspěvky cizím subjektům. Fin. prostředky jsou určeny na 

poskytnutí fin. daru pozůstalým/vypravitelům pohřbu na úhradu nákladů za převoz těla zemřelého v 

důsledku onemocnění COVID-19

± 29.850,-- ORR 503/05/21 10.5.2021

172

přesun rozpočt. prostředků 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
± 565.000,-- ORR 519/05/21 10.5.2021

173

přesun fin. prostředků z rozpočtu běžných výdajů projektů EU OKŘÚ KÚ KK zpět do rozpočtu projektů 

EU OŘP KÚ KK. Jedná se o nespotřebované fin. prostředky určené na mzd. výdaje přímo související s 

realizací projektu Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání fondů Krajské knihovny K. 

Vary, schvál. k financ. v rámci Integr. region. operač. programu. KK mzd. výdaje projektu plně 

předfinancoval, po závěr. fin. vyúčtování s poskytovatelem podpory budou prostředky odvedeny zpět do 

FB

± 20.860,-- 458/05/21 10.5.2021

174 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 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání KK schvál.k 

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

ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Fin. prostředky dotace obdržené 

ex post budou převedeny do FB

103133063    

103533000
1.443.954,40 458/05/21 10.5.2021
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175 MMR ČR

navýšení příjmů a výdajů KK (podíl SR = 1.249,38 EUR) z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MMR ČR 

do rozpočtu projektů EU OŠMT KÚ KK za realizaci projektu Průmysl 4.0 – Implementace digit. 

vzdělávání do profesního vzdělávání (akce č. 7156), realizovaného v rámci Operač. programu 

přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Sasko. Fin. prostředky jsou určeny pro fin. partnera 

projektu PO KK ISŠTE Sokolov jako dotace ex-post po ukončení páté etapy realizace projektu

17 051 32.515,11 458/05/21 10.5.2021

176 MMR ČR

navýšení příjmů KK a zároveň snížení financ. KK (85 % EU, 5 % SR) z titulu přijetí inv. účel. dotace z 

MMR ČR za realizaci projektu Zodolnění výjezd. základny Zdravotn. záchr. služby KK v Sokolově, 

registr. č. projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002296, financ. v rámci Integr. region. operač. 

programu (IROP). Jedná se o dotaci ex-post (realizace projektu byla ukončeně ke dni 31.12.2020), fin. 

prostředky budou převedeny do FB

17968    

17969
17.096.122,80 458/05/21 10.5.2021

177 MŠMT ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu obdržení neinv. účel. dotace z MŠMT ČR z dotač. programu 

Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků stř. škol, konzervatoří a studentů VOŠ na rok 2021 - 

I. období. Fin. prostředky budou zapojeny do rozpočtu OŠMT KÚ KK a jsou určeny pro PO KK SŠŽ 

Sokolov

33 160 21.200,-- 458/05/21 10.5.2021

178 ÚP ČR

navýšení příjmů a výdajů OKŘÚ KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z ÚP ČR na úhradu mzd. 

nákladů za období 3/2021 za prac. místa vytvořená na základě Dohody o vytvoření prac. místa č. KVA-

STZ-3/2020 a Dohody o vyhrazení společensky účel. prac. místa č. KVA-SZ-20/2020, spolufinanc. ze 

SR a Evropského sociálního fondu

13 013 27.800,-- 458/05/21 10.5.2021

179

přesun běžných rozpočt. prostředků v rámci OSV KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny jako neinv. 

příspěvek pro PO KK Sociální služby v Kynšperku n. Ohří na poskytnutí nábor. příspěvku nové 

zaměstnankyni, pracovníci v soc. službách v přímé obslužné péči, která splnila podmínky pro přiznání 

nábor. příspěvku dle pravidel schvál. ZKK usnesením č. ZK 284/09/19 ze dne 23. 9. 2019
± 46.830,-- 458/05/21 10.5.2021

180

přesun rozpočt. prostředků v rámci schvál. rozpočtu OŠMT KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na 

poskytnutí neinv. příspěvku PO KK Gymnázium Cheb k úhradě nákladů na stravování žáků ve školní 

jídelně ZŠ v Brandlově ulici za leden až březen 2021
 ± 4.532,30 458/05/21 10.5.2021

181 MŠMT ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu vrácení fin. prostředků z předchozích let s ÚZ 33353 (přímé výdaje 

na vzdělávání) došlých na účet KK od PO zřizované KK v oblasti školství ZŠ a stř. škola K.Vary. Fin. 

prostředky budou poukázány MŠMT ČR
33 353 5.623,-- 458/05/21 10.5.2021

182 MŠMT ČR

navýšení příjmů a výdajů OŠMT KÚ KK z titulu vrácení fin. prostředků z roku 2020 s ÚZ 33353 (přímé 

výdaje na vzdělávání) došlých na účet KK od PO zřizované obcí v oblasti školství ZŠ Velká Hleďsebe, 

okres Cheb. Fin. prostředky budou poukázány MŠMT ČR
33 353 8.299,-- 458/05/21 10.5.2021

183

zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do neinv. rezervy na nepředvídané 

výdaje OF KÚ KK. Tuto alokaci volných fin. prostředků z VH KK za rok 2020 schválilo ZKK dne 8. 3. 

2021 usnesením č. ZK 52/03/21
10.000.000,-- 458/05/21 10.5.2021

184 MZ ČR

navýšení příjmů a výdajů OZDR KÚ KK z titulu přijetí neinv. dotace z MZ ČR. Fin. prostředky jsou 

určeny pro PO KK Krajský dětský domov pro děti do tří let ve výši 2.955.768 Kč a Zařízení násl. rehab. 

a hospic. péče ve výši 4.593.258 Kč na podporu mimoř. fin. ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů 

lůžk. péče v souvislosti s epidemií COVID 19 pro rok 2021
35 005 7.549.026,-- 458/05/21 10.5.2021

185 MK ČR

navýšení příjmů a výdajů OKPPLaCR KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MK ČR pro PO KK 

Muzeum K.Vary na realizaci projektu Digitalizace Seznamů láz. hostů v Jáchymově (podprogram VISK 

7) ve výši 21.000 Kč a pro PO KK Krajská knihovna K.Vary ve výši 70.000 Kč, z toho na realizaci 

projektu Vzdělávání knihovníků KK 2021 (podprogram VISK 2) je určena částka ve výši 23.000 Kč, na 

realizaci projektu Základy pedagogiky a psychologie ve volnočasové aktivitě – akredit. kurz 

(podprogram VISK 2) je určena částka ve výši 15.000 Kč a na realizaci projektu Doplňování vybraných 

záznamů článků do báze ANL (podprogram VISK 9/I) je určena částka ve výši 32.000 Kč. Jde o fin. 

prostředky z programu Veř. informační služby knihoven na rok 2021

34 053 91.000,-- 458/05/21 10.5.2021

186

přesun rozpočt. prostředků v rámci schvál. rozpočtu neinv. výdajů OKH KÚ KK do kapitoly Příspěvky 

cizím subjektům OKH KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny k poskytnutí fin. daru Region. stav. sdružení 

K. Vary na akci Dny stavitelství a architektury KK
 ± 350.000,-- 458/05/21 10.5.2021

187 MPSV ČR

navýšení příjmů a běžných výdajů OKŘÚ KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MPSV ČR na 

výkon soc. práce v roce 2021 s výjimkou agendy soc. - právní ochrany dětí. Fin. prostředky jsou určeny 

na úhradu platů zaměstnanců vykonávajících činnost soc. práce
13 015 624.881,-- 458/05/21 10.5.2021

188

zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu příspěvků cizím subjektům 

ORR KÚ KK na poskytnutí dotací v rámci vyhlášení II. kola Programu obnovy venkova, z toho částka ve 

výši 3.486.000 Kč neinv. a částka ve výši 2.000.000 Kč investiční. Tuto alokaci volných fin. prostředků z 

VH KK za rok 2020 schválilo ZKK dne 26. 4. 2021 usnesením č. ZK 80/04/21
5.486.000,-- ORR 516/05/21 10.5.2021

189

zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu běžných výdajů 

OKPPLaCR KÚ KK na akci EXPO DUBAJ. Tuto alokaci volných fin. prostředků z VH KK za rok 2020 

schválilo ZKK dne 26. 4. 2021 usnesením č. ZK 80/04/21
500.000,-- OKPPLaCR 536/05/21 10.5.2021

190

zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu běžných výdajů 

OKPPLaCR KÚ KK, příspěvky cizím subjektům, z toho neinv. ve výši 780.000 Kč a inv. ve výši 220.000 

Kč. Tyto fin. prostředky jsou určeny na indiv. dotace spojené s dopadem COVID-19 na kulturu. Tuto 

alokaci volných fin. prostředků z VH KK za rok 2020 schválilo ZKK dne 26. 4. 2021 usnesením č. ZK 

80/04/21

1.000.000,-- OKPPLaCR 612/05/21 24.5.2021
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191

přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu OKPPLaCR KÚ KK, kapitoly Příspěvky cizím subjektům,  z 

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

podporu aktivit v cest. ruchu v KK
±54.000,-- OKPPLaCR 537/05/21 10.5.2021

192

zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu kapitál. výdajů OKPPLaCR 

KÚ KK do akvizičního fondu. Tuto alokaci volných fin. prostředků z VH KK za rok 2020 schválilo ZKK 

dne 26. 4. 2021 usnesením č. ZK 80/04/21.

- přesun inv. rozpočt. prostředků z rozpočtu OKPPLaCR KÚ KK, z fin. prostředků určených na akviziční 

fond, do fondu investic PO KK na pořízení sbírkových předmětů:

• Galerie výtvarného umění v Chebu ve výši 267.000 Kč

• Galerie umění Karlovy Vary ve výši 200.000 Kč

• Galerie 4 – galerie fotografie ve výši 150.000 Kč

• Muzeum Sokolov ve výši 200.000 Kč

• Muzeum Karlovy Vary ve výši 200.000 Kč

127.000,--            ± 

1.017.000,--
OKPPLaCR 611/05/21 24.5.2021

193

přesun rozpočt. prostředků v rámci schvál. rozpočtu OŠMT KÚ KK do kapitoly Příspěvky cizím 

subjektům OŠMT KÚ KK k poskytnutí indiv. neinv. dotace pro P. F. art, spol. s r.o., na část. úhradu 

nákladů spojených s výrobou publikace Atlas školství KK pro školní 

rok 2022/2023

± 40.000,-- OŠMT 607/05/21 24.5.2021

194

přesun rozpočt. prostředků z OF KÚ KK, a to z neinv. rezervy na nepředvídané výdaje, do rozpočtu 

běžných výdajů ORR KÚ KK, kapitoly příspěvky cizím subjektům. Fin. prostředky jsou určeny na 

poskytnutí fin. daru pozůstalým/vypravitelům pohřbu na úhradu nákladů za převoz těla zemřelého v 

důsledku onemocnění COVID – 19

 ± 12.079,-- ORR 594/05/21 24.5.2021

195

přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu OBKŘ KÚ KK, kapitoly Příspěvky cizím subjektům, z neinv. 

na inv. prostředky. Jedná se o prostředky určené na poskytnutí inv. dotací v rámci Programu na podporu 

jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí KK
642.167,-- OBKŘ 573/05/21 24.5.2021

196 MK ČR

navýšení příjmů a výdajů OKPPLaCR KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MK ČR pro PO KK 

Muzeum Cheb na realizaci projektu Tradiční architektura a zvyky na chebské vesnici 34 019 79.440,-- 563/05/21 24.5.2021

197 MŠMT ČR

navýšení příjmů a výdajů OŠMT KÚ KK z titulu 1. úpravy rozpisu rozpočtu přímých výdajů k 30. dubnu 

2021 na základě materiálu MŠMT ČR č. j. MSMT-2999/2021-1 ze dne 26. ledna 2021 Principy rozpisu 

neinv. výdajů region. školství ÚSC na rok 2021 (dále jen přímé výdaje). Fin. prostředky jsou určeny pro 

PO KK v oblasti školství ve výši 108.519.422 Kč 

a pro školy a školská zařízení zřizované obcemi a DSO KK ve výši 75.567.111 Kč (rozpis na jednotl. 

školy a školská zařízení je v přílohách č. 1 a č. 2).

33 353  184.086.533,-- 563/05/21 24.5.2021

198

zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do kapitál. rezervy OF KÚ KK. Jedná se 

o fin. prostředky určené na rekonstrukci zbrojnice města Kynšperk nad Ohří, jejichž vyposlání bylo 

předfinanc. z rezervy OF a po schválení alokace přebytku hospodaření kraje za rok 2020 se tyto fin. 

prostředky do rezervy vrací. Tuto alokaci volných fin. prostředků z VH KK za rok 2020 schválilo ZKK 

dne 26. 4. 2021 usnesením č. ZK 80/04/21

1.000.000,-- 563/05/21 24.5.2021

199 MPSV ČR

navýšení příjmů a běžných výdajů OSV KÚ KK z titulu poskytnutí neinv. účel. dotace z MPSV ČR. Fin. 

prostředky jsou určeny pro PO KK v oblasti sociální na odměny zaměstnanců soc. služeb v souvislosti s 

výkonem povolání v období epidemie COVID – 19 (rozpis na jednotl. PO je v příloze) 13 351 49.887.567,-- 563/05/21 24.5.2021

200 MZ ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MZ ČR. Fin. prostředky jsou určeny do 

rozpočtu OZDR KÚ KK pro PO Zdravotn. záchr. služba KK na financ. připravenosti poskytovatele 

zdravotn. záchr. služby na řešení mimoř. událostí a kriz. situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o 

zdravotn. záchr. službě, ve znění pozdějších předpisů

35 018 833.110,-- 563/05/21 24.5.2021

201

zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu běžných výdajů 

OKPPLaCR KÚ KK pro PO KK Muzeum Sokolov na poskytnutí neinv. příspěvku na archeologii – 

zpracování a konzervaci nálezů z dolu Jeroným, v souvislosti s projektem Žula a voda. Tuto alokaci 

volných fin. prostředků z VH KK schválilo ZKK dne 26. 4. 2021 usnesením č. ZK 80/04/21
50.000,-- 563/05/21 24.5.2021

202

zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu běžných výdajů 

OKPPLaCR KÚ KK, kapitoly Příspěvky cizím subjektům, na zvýšení indiv. dotace pro Karlovarský 

symfonický orchestr. Tuto alokaci volných fin. prostředků z VH KK schválilo ZKK dne 26. 4. 2021 

usnesením č. ZK 80/04/21

250.000,-- 563/05/21 24.5.2021

203

zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu běžných výdajů 

OKPPLaCR KÚ KK, kapitoly Příspěvky cizím subjektům, na zvýšení indiv. dotace pro Západočeský 

symfonický orchestr. Tuto alokaci volných fin. prostředků z VH KK schválilo Zastupitelstvo 

Karlovarského kraje dne 26. 4. 2021 usnesením č. ZK 80/04/21

250.000,-- 563/05/21 24.5.2021

204 MF ČR

navýšení příjmů a běžných výdajů OŽP KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MF ČR určené jako 

náhrada škod, která byla způsobena vydrou říční na rybích obsádkách rybníku Horní Švajgrák za 

období od 27. 7. 2020 do 27. 01. 2021  
98 278 10.308,-- 563/05/21 24.5.2021

205 MZ ČR

navýšení příjmů a výdajů OKŘÚ KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MZ ČR 

na úhradu náhrad za výkon prac. povinnosti nařízené hejtmanem KK kraje studentům 

a žákům v době nouzového stavu, ost. náhrad a povinných odvodů
35 024 36.282,-- 563/05/21 24.5.2021

206

zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu běžných výdajů OŘP KÚ 

KK na pokrytí výdajů externího předschvalovacího procesu hodnocení strategických projektů 

transformace regionu předkládaných do Plánu pro spravedlivou transformaci v rámci Operač. programu 

spravedlivá transformace. Tuto alokaci volných fin. prostředků z VH KK za rok 2020 schválilo ZKK dne 

26. 4. 2021 usnesením č. ZK 80/04/21

2.000.000,-- 563/05/21 24.5.2021
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207

zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu běžných výdajů OŘP KÚ 

KK na pokrytí výdajů za studie proveditelnosti vybraných strategických projektů transformace regionu 

Operač. programu spravedlivá transformace, u nichž je nositelem KK. Tuto alokaci volných fin. 

prostředků z VH KK za rok 2020 schválilo ZKK dne 26. 4. 2021 usnesením č. ZK 80/04/21
5.000.000,-- 563/05/21 24.5.2021

208

přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu kapitoly Příspěvky cizím subjektům OŠMT KÚ KK na 

změnu charakteru z neinv. výdajů na kapitál. výdaje. Jedná se o dotace Programu pro poskytování 

dotací z rozpočtu KK na podporu údržby a obnovy sport. zařízení dle charakteru dotací jednotl. 

příjemcům schvál. usnesením RKK č. RK 544/05/21 ze dne 10. května 2021 o rozdělení dotací z 

rozpočtu KK

± 3.036.000,-- OŠMT 620/05/21 24.5.2021

209

navýšení nedaňových příjmů a neinv. výdajů rozpočtu kapitoly Příspěvky cizím subjektům OŠMT KÚ 

KK. Jedná se o zapojení vratek prostředků z vypořádání dotací z Programu pro poskytování dotací z 

rozpočtu KK na podporu sport. infrastruktury profesionálního sportu za rok 2020, které byly připsány na 

účet KK v roce 2021, a to částka 268.817,80 Kč od VK KARLOVARSKO 2014 s.r.o. a dále částka 

492.132,62 Kč od HC Energie K.Vary, s.r.o. Prostředky budou alokovány v rozpočtu kapitoly Příspěvky 

cizím subjektům OŠMT KÚ KK na indiv. dotace v oblasti sportu v roce 2021

760.950,42 OŠMT 620/05/21 24.5.2021

210

zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu kapitál. výdajů ODSH KÚ 

KK. Fin. prostředky jsou určeny k poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo zákl. kapitál 

společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o
14.000.000,-- ODSH 561/05/21 17.5.2021 174/05/21 24.05.2021 ano

211

přesun rozpoč. prostředků z OKPPLaCR KÚ KK do rozpočtu běžných výdajů OKŘÚ KÚ KK na 

zajištění mapování kult. a kreativních odvětví externím pracovníkem (formou dohody o prac. činnosti). ± 285.000,-- OKPPLaCR
NEPŘEDLO-

ŽENO RKK
24.5.2021

212

zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu běžných výdajů příspěvků 

cizím subjektům OKPPLaCR KÚ KK na dary pro ubytované v KK. Tuto alokaci volných fin. prostředků z 

VH KK za rok 2020 schválilo ZKK dne 26. 4. 2021 usnesením č. ZK 80/04/21 3.000.000,-- OKPPLaCR 627/05/21 24.5.2021

213

přesun neinv. prostředků z neinv. rezervy na nepředvídané výdaje rozpočtu OF KÚ KK do rozpočtu 

běžných výdajů OŘP KÚ KK na plnění závazku dle uzavřeného dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo se 

společností AQE advisors, a.s., na podporu implementace Fondu spravedlivé transformace ± 459.800,-- OŘP 628/05/21 24.5.2021

214

přesun fin. prostředků z inv. rezervy OF do kapitál. výdajů OINV. Fin. prostředky jsou určeny na 

architektonickou studii v rámci kompletní projekt. přípravy akce „Novostavba Střední zdravotnické školy 

a VOŠ zdravotnické K. Vary“.
± 1.210.000,-- OŠMT 663/06/21 7.6.2021

215

přesun fin. prostředků z neinv. rezervy OF do běžných výdajů OSM. Fin. prostředky jsou určeny na 

zpracování znaleckých posudků ke stanovení cen v místě a čase obvyklých u objektů Střední 

zdravotnické školy a VOŠ zdravotnické K. Vary, p.o., pro účely rozhodování o záměru KK „Novostavba 

Střední zdravotnické školy a VOŠ zdravotnické K. Vary“.

 ± 85.000,-- OŠMT 663/06/21 7.6.2021

216

zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu běžných výdajů ODSH KÚ 

KK a přesun fin. prostředků  z kapitál. rezervy OF KÚ KK do rozpočtu běžných výdajů ODSH KÚ KK. 

Tyto fin. prostředky jsou určeny na zvýšení vyrovnávací platby za závazek veř. služby společnosti 

Údržba silnic KK a.s.

17.236.520,64    

9.263.479,36 
ODSH 644/06/21 7.6.2021

217 MMR ČR

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

projektů EU ODSH KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny pro PO KK Krajská správa a údržba silnic KK na 

financ. projektu II/208 Modernizace silnice Hlinky – Bochov, identifikační číslo: 

CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008614, realizovaného v rámci Integr. region. operač. programu

17968     

17969
97.942.656,78 635/06/21 7.6.2021

218

přesun běžných rozpočtových prostředků v rámci OSV KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny jako neinv. 

příspěvek pro PO KK Domov pro osoby se zdrav. postižením v Mariánské na poskytnutí nábor. 

příspěvku pěti novým zaměstnancům, pracovníkům v soc. službách v přímé obslužné péči, kteří splnili 

podmínky pro přiznání nábor. příspěvku dle pravidel schvál. ZKK usnesením č. ZK 284/09/19 ze dne 23. 

9. 2019.

 ± 234.150,-- 635/06/21 7.6.2021

219

přesun rozpočt. prostředků v rámci schvál. rozpočtu OŠMT KÚ KK z neinv. rezervy na příspěvky a to z 

důvodu poskytnutí neinv. příspěvku PO KK Gymnázium Cheb na zajištění XXIX. ročníku Dějepisné 

soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky
± 150.000,-- 635/06/21 7.6.2021

220

přesun běžných rozpočt. prostředků Kč z kapitoly příspěvky cizím subjektům OŠMT KÚ KK na 

poskytnutí inv. příspěvku ve výši 150.000 Kč pro zřízenou PO Střední odborná škola stavební K. Vary a 

na poskytnutí neinv. příspěvku ve výši 350.000 Kč pro PO Obchodní akademie, VOŠ cestovního ruchu 

a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky K. Vary a neinv. příspěvku ve výši 300.000 Kč pro 

PO  Stření zdravotnická škola a VOŠ Cheb. Fin. prostředky jsou určeny na rekonstrukci a opravy 

tělocvičen.

± 800.000,-- 635/06/21 7.6.2021

221 MŠMT ČR

navýšení příjmů a běžných výdajů OŠMT KÚ KK z titulu vrácení části neinv. dotace z roku 2020 na 

pořízení techn. vybavení ZŠ, došlých na účet KK od PO zřizované obcí v oblasti školství ZŠ a MŠ 

Kyselka, okres K. Vary. Fin. prostředky budou poukázány MŠMT ČR
33 353 0,50 635/06/21 7.6.2021

222 MŽP ČR

navýšení příjmů a výdajů rozpočtu projektů EU a akcí spolufinanc. ze SR OINV KÚ KK z titulu přijetí 

inv. účel. dotace z MŽP ČR na financ. akce Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných 

domech v KK – dofinanc. zásobníku kotlíkových dotací III, realizované z nár. zdrojů (100% SR) v rámci 

1. výzvy podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření
15 972 6.639.004,-- 635/06/21 7.6.2021
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                                     RO předané odborům  k materiálu odboru 
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PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2021

RO č. RESORT

TEXT

ÚZ ČÁSTKA V KČ

SCHVÁLENO RKK

223 MŽP ČR

navýšení příjmů a výdajů projektů EU OINV KÚ KK z titulu přijetí účel. dotace, z toho inv. dotace ve výši 

20.791.865,70 Kč a neinv. dotace ve výši 461.905,53 Kč, z MŽP ČR určené na realizaci projektu 

Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v KK, regist. č. projektu 

CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009262, financ. v rámci Operač. programu Životní prostřední 2014-2020 – 

Kotlíkové dotace III., prioritní osa 2, specif. cíl 2.1.

- přesun rozpočt. prostředků z běžných výdajů projektů EU OINV KÚ KK do běžných výdajů projektů 

EU OKŘÚ KÚ KK na mzd. výdaje za období 1/2021 přímo související s realizací projektu Podpora 

výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v KK registr. č. projektu 

CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009262, financ. v rámci Operač. programu Životní prostřední 2014-2020 – 

Kotlíkové dotace III., prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1. V souladu s metodikou Operač. programu Životní 

prostřední 2014-2020 byly mzd. výdaje projektu KK předfinancovány z rozpočt. prostředků KÚ KK

15974     

15011

21.253.771,23      ± 

415.238,--    
635/06/21 7.6.2021

224 MPSV ČR

navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu OSV KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MPSV ČR. 

Fin. prostředky jsou určeny pro PO KK na zpětnou sanaci nákladů za antigenní testování klientů a 

návštěv klientů v souvislosti s epidemií COVID – 19, z toho ve výši 147.052 Kč pro Domov pro seniory v 

Lázních Kynžvart, ve výši 95.448 Kč pro Domov pro seniory “SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu a ve výši 71.392 

Kč pro Domov pro seniory “SKALKA“ v Chebu

13 351 313.892,-- 635/06/21 7.6.2021

225 ÚP ČR

navýšení příjmů a výdajů OKŘÚ KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z ÚP ČR na úhradu mzd. 

nákladů za období 4/2021 za prac. místa vytvořená na základě Dohody o vytvoření prac. místa č. KVA-

STZ-3/2020 a Dohody o vyhrazení společensky účel. prac. místa č. KVA-SZ-20/2020, spolufinanc. ze 

SR a Evropského soc. fondu

13 013 27.800,-- 635/06/21 7.6.2021

226 MPSV ČR

navýšení příjmů a výdajů rozpočtu projektů EU OŘP KÚ KK Kč (podíl SR 10 % + podíl EU 85 %) z 

titulu přijetí 4. zálohy neinv. účel. dotace z MPSV ČR určené k financ. projektu Podpora vybraných 

služeb soc. prevence II. (OPZ IV.) realizovaného a v rámci Operač. programu Zaměstnanost, prioritní 

osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

- přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu projektů EU OŘP KÚ KK. Jedná se o povinný 5 % podíl 

spolufinanc. KK k obdržené dotaci na realizaci projektu Podpora vybraných služeb soc. prevence II. 

(OPZ IV) financ. v rámci Operač. programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Soc. začleňování a boj s 

chudobou.

13 013
38.045.200,68      ± 

2.002.378,99
635/06/21 7.6.2021

227
přesun fin. prostředků z kapitál. rezervy OF KÚ KK do rozpočtu kapitál. výdajů OKPPLaCR KÚ KK na 

financ. smlouvy o dílo na realizaci časosběrného dokument. filmu Císařské lázně 2.045.082,-- OKPPLaCR 630/05/21 31.5.2021

228

zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu běžných výdajů 

OKPPLaCR KÚ KK na přípravu budoucího využití Císařských lázní K. Vary. Tuto alokaci volných fin. 

prostředků z VH KK za rok 2020 schválilo ZKK dne 8. 3. 2021 usnesením č. ZK 52/03/21 1.000.000,-- OKPPLaCR 674/06/21 7.6.2021

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: Lillová Alice
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