
úřad organizace kraje obce č.usnesení datum č.usnesení datum

1
přesun rozp. prostředků v rámci OŠMT pro Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum 

na finacování metodika krajského vzdělávacího centra
± 203.700,-- 27/01/13 21.1.2013

2
přesun rozp. prostředků z OSV do FNNO pro nestátní neziskové organizace působící v sociální 

oblasti v Karlovarském kraji na  financování sociálních  projektů v roce 2013
± 7.099.500,-- " "

3 MF ČR přijetí neinv. účelové dotace z MF ČR na úhradu výdajů v souvislosti s volbou prezidenta ČR 98 008 100.000,-- " "

4
zapojení financování FB do OŠMT k uhrazení správních poplatků FÚ KV z projektu Krajské 

vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
2.000,-- " "

5

zapojení financování FB do OŠMT  na uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně, který 

byl Karlovarskému kraji vyměřen na základě mylně provedené platby v rámci realizace projektu 

Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

6.317,-- " "

6
zapojení financování FB do OIGS  k předfinancování projektů Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost
16.000.000,-- " "

7 MŠMT ČR

přijetí neinv. účelové dotace z MŠMT na výplaty platů, souvisejících odvodů a náhrad platů za 

prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti a ostatních výdajů včetně provozních ve 

školství v období I. čtvrtletí 2013 pro soukromé školy v kraji

33 155 14.210.000,-- 72/01/13 28.1.2013

8

přesun rozp. prostředků  v rámci OSV,fin.prostředky určeny na zajištění přípravy fyz. osob stát 

se osvojiteli nebo pěstouny a pro PO KK - Kynšperk nad Ohří. 

přesun rozp.prostředků z OSV do OKŘÚ, odd.person. věcí a vzdělávání KK na zřízení 

poradních sborů jako zvláš. orgánů pro účely zprostředkování osvojení pěstounské péče

± 150.000,-- ±270.000,-- 80/02/13 4.2.2013

9
přesun rozp.prostředků  z OPŘI do kap. příspěvky cizím subjektům OE,poskytnutí neinv.

dotace Moravskoslezskému kraji na spoluf. výdajů za služby související s provozem

videokonference na základě smlouvy schválené Radou Karlovarského kraje usnesením 

± 21.890,-- " "

10
přesun rozp.prostředků z OSV do OKŘÚ-seminář na téma „Právní aspekty, rizikové chování a 

návykové látky“ v Krajské knihovně K.Vary
± 5.000,-- " "

11

zapojení váz.rozp.prostředků z výsl.hospodaření z r.2012 (zůstatek vlast. zdrojů určených na 

předf.mzd.výdajů) do OKŘÚ na pokrytí mzd.výdajů projektu KK Krajské vzdělávací centrum pro 

další vzdělávání pedag.pracovníků  v rámci OPVK

96.004,90 " "

12

zapojení váz.rozp.prostředků z výsl.hospodaření z r.2012 do OKPPLaCR na pokrytí výdajů 

spojených s připojením odběrného místa k distrib.soustavě vysokého napětí v souvislostí s akcí 

Revitalizace objektu Císařských lázní

± 189.800,-- " "

13
zapojení váz.rozp.prostředků z výsl.hospodaření z r.2012 do OKŘÚ na mzdy a zák.odvody 

projektu Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích,real.a finan.v rámci IOP 
± 597.839,-- " "

14
zapojení váz.rozp.prostředků z výsl.hospodaření z r. 2012 do OKŘÚ na mzdy a zák.odvody 

projektu Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích,real. a finan.v rámci IOP
857.564,10 " "

15

zapojení  váz.rozp.prostředků z výsl.hospodaření z r.2012  do OKŘÚ na mzdy a zák. 

odvody,dále do OE ke krytí výdajů na cestovné a do OVZ ke krytí výdajů na nákup pohon.hmot  

související s real.projektu Technická pomoc na činnost KK, schváleného k real.a finan. v rámci 

Programu Cíl3/Ziel3      

          ±41.456,33

 ±18.906,--

± 3.634,44

" "

16

zapojení  váz. rozp.prostředků z výsledku hospodaření z r.2012  do OKŘÚ na mzdy a 

zák.odvody, dále do OE na cestovné, na real.projektu Technická pomoc na činnost KK,  

schváleného k realizaci a financování v rámci Programu Cíl3/Ziel3 

           ±58.585,11

 ±43.961,--               
" "

17 MPSV ČR

zapojení  váz.rozp.prostředků z výsl.hospodaření z r. 2012 do  OKŘÚna mzdy souvis. s 

real.projektu V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby (Operační program 

Lidské zdroje a zaměstnanost V.), fin. v rámci OPLZZ

13 233 1.404,-- " "

INFORMACE O  REALIZOVANÝCH ROZPOČTOVÝCH  ZMĚNÁCH V ROCE 2013

SCHVÁLENO ZKK

RO  č. RESORT TEXT ÚZ

SCHVÁLENO RKK

1



úřad organizace kraje obce č.usnesení datum č.usnesení datum

INFORMACE O  REALIZOVANÝCH ROZPOČTOVÝCH  ZMĚNÁCH V ROCE 2013

SCHVÁLENO ZKK

RO  č. RESORT TEXT ÚZ

SCHVÁLENO RKK

18

zapojení váz.rozp.prostředků  z výsl.hospodaření z r.2012 do OKŘÚ na mzdy a zák.odvody a 

do OE na cestovné projektu CROSS-DATA,  schváleného k real. a fin. v rámci Programu 

Cíl3/Ziel3 

± 85.427,51 " "

19

zapojení  váz. rozp.prostředků z výsl.hospodaření z r.2012  do OKŘÚ na mzdy a zák. odvody a 

do OE na cestovné  projektu CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy 

v česko-saském regionu

           ±143.139,--

 ±35.684,75        
" "

20

zapojení  váz.rozp.prostředků z výsl.hospodaření z r.2012  do OKŘÚ na mzdy a zák.odvody   

do OE na cestovní výdaje projektu CLARA II: veřejná správa v česko-bavorském 

regionu,schválen k real.a finan.v rámci Programu Cíl3 

       ±48.384,--

±27.029,35               
" "

21
řesun rozp.prostředků  z rezervy OE do kap. příspěvky cizím subjektům pro nestátní 

neziskovou organizaci Sdružení obětí nacismu na celoroční činnost organizace
± 25.000,-- " "

22
přesun rozp.prostředků  z rezervy OE do OKPPLaCR pro PO KK Muzeum Sokolov na zpřístup. 

a zajišťovací práce ke zpřístupnění části dolu Jeroným, bývalých důlních děl
 - 400.000,--   400.000,-- " "

23

zapojení  váz.rozp.prostředků z výsl.hospodaření z r.2012  do OKŘÚna mzdy a zák. odvodů 

projektu Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v 

KK,  real.a finan.v rámci OPLZZ 

± 5.772,15 " "

24 MŠMT ČR

zapojení váz.rozp.prostředků z výs.hospodaření z r.2012 do OKŘÚ jde o rozp. prostředky 

určené na předf.mzd. výdajů r.2013, zaměstnanců OIGS v rámci projektu Technické pomoci 

oblast podpory 5.1Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení Globálních grantů OP VK v 

Karlovarském kraji II.etapa 

33 007 1.109.824,-- " "

25
zapojení váz.rozp.prostředků z výsl.hospodaření z r.2012 do OŽP,jde o vratku poskytovatelům 

podpory, finan.v rámci Operačního programu životní prostředí
9.397,80 " "

26 MPSV ČR

navýšení příjmů a výdajů zapojením vratky v rámci vyúčtování účel.vázaného příspěvku 

poskytnutého Agentuře projekt.a dotačního managementu na administraci projektu Podpora 

soc. začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit 
13 233 124.882,85 " "

27 MPSV ČR
navýšení příjmů a výdajů zapojením vratky v rámci vyúčtování účel.vázaného příspěvku

poskytnutého Agentuře projektového a dotačního managementu na administraci projektu

Podpora sítě služeb sociální prevence v KK

13 233 108.799,16 " "

28

zapojení váz.rozp.prostředků z výsl.hospodaření z r.2012 do OSM na pokrytí výdajů – příděl do 

fondu oprav - projektu Karlovarského kraje Investiční podpora procesu transformace PATA 

Hazlov 1.etapa               

6.424,-- " "

29 MPSV ČR

navýšení příjmů a výdajů zapoj.vratky v rámci vyúčt.účel.vázaného příspěvku poskytnutého 

Agentuře projektového a dotačního managementu na administraci projektu Vytvoření sítě 

služeb péče o osoby s duš.onemocněním na území KK

13 233 1.841,27 " "

30

zapojení  váz.rozp.prostředků z výsl.hospodaření z roku 2012:

projekt Cyklostezka Ohře II. (zůstatek 2012) ,projekt Cyklostezka Ohře III.(zůstatek 2012) do 

OSM na úhradu nájemného souvisejícího s realizací projektu v rámci ROP NUTS II.  

přesun rozp.prostředků z OSM do ORR na výdaje spojené s přípravou projektu k podání do 

ROP NUTS II.Severozápad

             -73.105,40

± 723.120,49

±680.000,--

" "

31

zapojení  zůstatku zvláštního účtu projektu:projekt Cyklostezka Ohře II. (zůstatek 2012), projekt 

Cyklostezka Ohře III. (zůstatek 2012) do ORR na výdaje  související s real. projektu v rámci 

ROP NUTS II
          ±472.707,20

231.000,--

" "

32

zapojení  finan.zvláštního účtu projektu Technická pomoc na činnost KK ČR–Sasko(zůstatek 

2012) do ORR ke krytí výdajů projektu Technická pomoc na činnost KK   jako regionálního 

subjektu

              206.978,12       

±291.000,--
" "
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33
zapojení  finan.zvl.účtu projektu Technická pomoc na činnost KK ČR-Bavorsko(zůstatek 2012) 

do rozpočtu ORR ke krytí výdajů projektu Technická pomoc na činnost KK 

        141.155,97

± 464.000,--
" "

34 MŠMT ČR

zapojení finan. zvlášt.účtu projektu Zvyšování kvality vzdělávání – řídící procesy ve 

školách(zůstatek 2012+úroky IV.čtvrtletí 2012) do  OŠMT,realizaci projektu KK Zvyšování 

kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách  

33 019 149.854,94 " "

35
zapojení finan.zvlášt.účtu projektu Dopravní terminál Cheb do rozpočtu ODSH(část zůstatku 

2012) k pokrytí konečných výdajů projektu Dopravní terminál Cheb
± 4.292.000,-- " "

36
zapojení finan.zvlášt.účtu projektu Dopravní terminál M.Lázně do rozpočtu ODSH(zůstatek 

2012) na konečné výdaje projektu Dopravní terminál Mariánské Lázně 2.592.321,65 " "

37 MPSV ČR

zapojení finan.zvlášt.účtu projektu Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně 

vyloučených lokalit v Karlovarském kraji (OP LZZ VII.) do rozpočtu OSV 

přesun rozp.prostředků z OSV do OKŘÚ k zajištění mzdových výdajů projektu

zapojení financ. Fondu budoucnosti  do rozpočtu OSV 

13 233

603.613,97

±60.000,--

2.100.000,--

" "

38

zapojení financování Fondu budoucnosti  do OŠMT k uhrazení doplatku odvodu za porušení 

rozp.kázně, který byl KK vyměřen na základě mylně provedené platby v rámci real.projektu 

Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedag. pracovníků
± 280,-- " "

39
zapojení finan.zvlášt.účtu projektu K3 (Karlovarská karta) do rozpočtu ODSH(zůstatek 2012) na 

výdaje projektu K3  (Karlovarská karta)
± 172.053,-- 116/02/13 25.2.2013

40

zapojení financování FBdo OIGS na úhradu odvodu vyměřeného Úřadem reg. rady regionu 

soudržnosti Severozápad za porušení rozpočtové kázně při realizaci projektu Modernizace 

Letiště  Karlovy Vary III.etapa, 2.část 

1.464.072,-- " "

41
přesun rozp.prostředků z rezervy OE do OŠMT k navýšení provoz.příspěvku PO KK- 

Integr.střední škole Cheb na úhradu daně z příjmu práv. osob doměřené FÚ Cheb 
 - 598.884,-- 598.884,-- " "

42

přijetí evropského podílu z Bavorského ministerstva hospodářství, infrastruktury, dopravy a 

technologie za realizaci projektu CLARA II.Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné 

správy v česko-saském regionu

420.917,90 " "

43
přesun rozp. prostředků v rámci OŠMT prostředky určeny jako neinv. příspěvek pro PO KK-

SŠŽ Sokolov na úhradu reprezentace školy na veletrhu fiktivních firem
 - 10.000,-- 10.000,-- " "

44 MŠMT ČR
navýšení příjmů a výdajů KK z titulu vrácení fin.prostředků došlých na účet KK od PO -ZŠ v 

Teplé, vratka prostředků za rok 2011
33 353 3.838,-- " "

45
zapojení  váz.rozpoč.prostředků z výsl.hospodaření KK za rok 2012 do rozpočtu OIGH na 

pokračování realizace investičních akcí neukončených v roce 2012
12.581.599,-- " "

46 MŠMT ČR
zapojení  fin. zvláštních účtů projektů ( zůstatky 2012)  do rozpočtu OIGS k zajištění 

finan.globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
33 006 70.463.366,97 " "

47 MŠMT ČR

navýšení příjmů a výdajů OIGS zapojením přijatého odvodu za porušení rozp.kázně u projektu 

Zavedení vzdělávacích programů v rámci dalšího vzdělávání, real. Jezdeckou akademií 

Mariánské Lázně
33 012 8.026,-- " "

48 MŠMT ČR

navýšení příjmů a výdajů OIGS  zapojením vratky  v rámci vyúčtování investičního příspěvku 

poskytnutého na realizaci projektu Moderní výuka = budoucnost pro vzdělání, realizovaného 

Základní a mateřskou školou Hazlov okr.Cheb 

33 006 19.820,-- " "

49
zapojení finan. zvlášt. účtu projektu Rozvoj služeb eGovernmentu na území KK (zůstatek 2012) 

do OPŘI na real. projektu Rozvoj služeb eGovernmentu na území KK
 15.949.503,20 " "

50
přesun rozp.prostředků z rezervy OE do rozpočtu OZDR k zajištění čin.nehrazených z veřej. 

Zdravot.pojištění, konkrétně lék. poho.služby pro děti a dorost v nemocnici Ostrov
± 840.000,-- " "
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51

přesun rozp.prostředků OŠMT v rámci schvál.rozpočtu na r. 2013 ,navýšení neinv. příspěvku

pro PO KK-DD Cheb a H. Slavkov na úhradu nákladů za žáky, kteří navštěvují základní školu

mimo obec trvalého pobytu za 2. pololetí roku 2012

± 33.818,-- " "

52 MF ČR
přijetí neinv.účel. na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv za IV.čtvrtletí roku 2012 

(od 10.11.do 31.12.2012) 
98 297 19.075,-- " "

53

zapojení  finan. zvlášt. účtu projektu Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a 

transparentnosti v KK  do OKŘÚ (zůstatek 2012) na realizaci projektu Aplikace moderních 

metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v KK 

14 013
            452.263,83

±949.520,42
" "

54

zapojení finan. zvl.účtu projektu Investiční podpora procesu transformace Domov pro osoby se 

zdravotním postižením PATA Hazlov 1.etapa 

 přesun rozp.prostředků z OSV do OSM na úhradu příspěvku do Fondu údržby a oprav za byt 

Aš, Sibiřská v rámci projektu Investiční podpora procesu transformace Domov pro osoby se 

zdravotním postižením PATA Hazlov 1.etapa

zapojení finan. zvl.účtu projektu Investiční podpora procesu transformace Domov pro osoby se 

zdravotním postižením PATA Hazlov 2. etapa

4.847.570,-- " "

55 MPSV ČR

zapojení fin.zvl.účtu projektu Vytvoření sítě služeb péče o osoby s dušev.onemocněním na 

území KK (OP LZZ VI.) (zůstatek 2012) do rozpočtu OSV,přesun rozp.prostředků z OSV do 

OKŘÚ na úhradu dohod o provedení práce

13 233 323.661,96 " "

56 MPSV ČR

zapojení fin.zvl. účtu projektu V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby (OP LZZ 

V.) do rozpočtu OSV na výdaje související s realizací projektu, přesun  z OSV do OKŘÚ na 

úhradu dohod o provedení práce
13 233 2.298.926,12 " "

57 MPSV ČR

 zapojení fin. zvl.účtu projektu Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji  (OP 

LZZ VIII.)  (zůstatek 2012) do rozpočtu OSV na realizaci projektu a zároveň přesun 

rozp.prostředků z OSV do OKŘÚ na úhradu dohod o provedení práce

13 233 8.457.910,74 " "

58
zapojení fin.zvl.účtu projektu Investiční podpora procesu transformace Domov pro seniory 

Mariánská 1.etapa 

 


762.400,-- " "

59 MPSV ČR

zapojení fin.zvl. účtu projektu Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb 

Karlovarského kraje (OP LZZ IV.)  (zůstatek 2012) do rozpočtu OSV k financování výdajů přímo 

souvisejících s realizací projektu a zároveň přesun rozp.prostředků  z OSV do OKŘÚ na úhradu 

dohod o provedení práce

13 233 6.375.259,85 " "

60
zapojení váz..fin.prostředků z výsl. hospodaření KK za r. do rozpočtu OŽP  z důvodu  

poskytnutí příspěvků k realizaci opatření na ochranu před povodněmi  
39.000,-- " "

61 MF ČR
přijetí nein. účel.dotace určené jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na rybí 

obsádce rybníků v KK pro p. Radka Žigmonda  bytem Školní 400, 364 61 Teplá 98 278 163.200,-- " "

62
přesun rozp. prostředků  z rezervy OE do OŽP z důvodu navýšení fin. prostředků na 

udržitelnost projektu Aktualizace digitálního povodňového plánu KK 
± 50.000,-- " "

63 MF ČR

přijetí nein.úče. dotace  určené jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na rybí 

obsádce rybníku Velký Farský  a rybníku Dolní Květnová  v KK paní Danuši Ondekové, bytem 

Zahradní 652,  273 07 Vinařice 7

98 278 116.340,-- " "

64 MF ČR
přijetí nein.účel.dotace určené jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na rybích 

obsádkách rybníků v KK pro společnost Rybářství Mariánské Lázně s.r.o.
98 278 923.318,30 " "

65
zapojení váz. finan.prostředků z výsl.hospod. KK za r. 2012 do rozpočtu OŽP  z důvodu  

udělení finan.darů vítězným obcím za umístění v soutěži Elektro zařízení-Liga 2012
30.000,-- " "

66
zapojení váz. finan.prostředků z výsl.hospodaření KK za r.2012  do rozpočtu ODSH  z důvodu  

úhrady nákladů na údržbu cyklostezky Ohře za období prosinec 2012  41.654,11 " "
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67

zapojení fin. zvl.účtu projektu Tísňové volání ÚZZS do OZDR(zůstatek 2012) ke krytí výdajů 

souvisejících s realizací projektu  Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a 

modernizace technologie pro příjem tísňového volání

177.680,-- " "

68

zapojení fin.Fondu budoucnosti do OZDR ke krytí výdajů souvisejících s realizací projektu  

Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro 

příjem tísňového volání

26.277.680,-- " "

69

zapojení  fin. zvlášt.účtu projektu Zmapování výskytu a likvidace invazivních rostlin v terénu 

(zůstatek 2012) do rozpočtu OŽP, ke krytí výdajů přímo souvisejících s přípravou projektu v 

rámci Operačního programu Životní prostředí

± 1.094.696,96 " "

70 MŠMT ČR
přijetí nein.účel.na financování glob. grantu OPVK pro konkurenceschopnost, oblast podpory 

1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II 33 030 2.783.614,69 " "

71 MŠMT ČR
přijetí nein. účel.dotace  na fin. akce „EU peníze školám“ real. v rámci OPVK pro 

konkurenceschopnost ,prostředky určeny pro PO KK-SZŠ a vyšší odbornou školu Cheb
33 031 457.144,-- " "

72
zapojení  fin.zvl.účtu projektu CROSS-DATA(zůstatek 2012) do ORR na realizaci projektu 

CROSS-DATA, schváleného k real. a fin.ancování v rámci Programu Cíl3/Ziel3 
± 127.570,22 " "

73

zapojení fin. zvl.účtu projektu CLARA II: veřejná správa v česko-saském regionu(zůstatek 

2012)  do ORR na realizaci projektu CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné 

správy v česko-saském regionu, v rámci Programu Cíl3 

± 161.708,70 " "

74

zapojení fin. zvl.účtu projektu CLARA II: veřejná správa v česko-bavorském regionu(zůstatek 

2012) do ORR na realizaci projektu CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné 

správy v česko-bavorském regionu

± 18.290,-- " "

75
zapojení  fin. ze zvl.účtu projektu Vědeckotechnický park (zůstatek 2012)  do ORR ke krytí 

výdajů souvisejících s přípravou projektu Vědeckotechnický park
± 3.473.291,-- " "

76
zapojení  fin. ze zvl. účtu projektu Informačně vzdělávací středisko (zůstatek 2012) do ORR na 

výdaje související s přípravou projektu Informačně vzdělávací středisko
± 669.203,-- " "

77 MŠMT ČR
přijetí nein. účel. dotace  na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost
33 030 1.609.247,01 " "

78 MŠMT ČR
přijetí nein. účel. dotace na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost
33 030 510.626,30 " "

79
vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a společností 

Development West a.s. 200.832,53 " "

80
vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a společností 

Development West a.s.
27.729.176,75 " "

81
zapojení váz.fin. prostředků z výsl.hospodaření KK za r.2012   do rozpočtu OZDR na  

vrácení správních popl.za vydání rozh. o udělení oprávnění k posk. zdravotních služeb
± 350.000,-- " "

Zastupitelstvo vzalo na vědomí usnesením č. ZK 75/04/13/ ze dne 18.4.2013

82 MMR ČR
přijetí nein.účel.dotace   a inv.účel.dotace  z rozp.prostředků prostředky určeny pro PO KK- 

SZŠ Cheb na real. projektu Společné ošetřovatelské postupy ČR-Bavorsko
17 007 89.738,91 157/03/13 4.3.2013

83

přesun rozp.prostředků z rozpočtu OŠMT do kap.  příspěvky cizím subjektům, prostředky  

určeny jako nein.příspěvek pro Klub Domino, Dětská tisková agentura na  akci 20. Ročníku 

ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR „Zlatý Ámos 2012/2013“
± 28.000,-- " "

84 MŠMT ČR
přijetí nein.účel.dotace  na financování akce „EU peníze školám“ real. v rámci OPVK pro PO KK 

- Střední odbornou školu a střední odborné učiliště Nejdek
33 031 425.299,20 " "

5
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85 MŠMT ČR

přijetí nein.účel.dotace,prostředky  určeny na rozvoj.program „Financování asistentů pedagoga 

pro děti, žáky a studenty se zdrav.postižením v soukromých a církevních školách na r.2013,pro 

Svobodnou chebskou školu, ZŠ a gymnázium s.r.o. Cheb,Soukromou obchodní akademii 

Podnikatel, spol. s  r.o. Karlovy Vary 

33 215 378.000,-- " "

86 MPSV ČR

přijetí 3.zálohy nein.účel.dotace na projekt Vytvoření sítě služeb péče o osoby s 

dušev.nemocněním na území KK (OP LZZ VI.)

přesun rozp. prostředků z OSV do OKŘÚ k zajištění mzdových výdajů projektu
13 233 3.026.943,46 " "

87 MŠMT ČR
zapojení fin. zvl.účtu  do  OŠMT na projektu KKK Inovace školského portálu KK financovaného 

v rámci OP VK
33 019 2.138.124,20 " "

88 MŠMT ČR

zapojení fin.zvl.účtu  do OŠMT na  projektu KK Krajské vzdělávací centrum pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků a zároveň zapojení financování FB do OKŘÚ na 

předfinancování mzdových výdajů projektu
33 019 1.122.715,18 " "

89

zapojení fin. Fondu budoucnosti do OŠMT k uhrazení penále za prodlení s odvodem za 

porušení rozp.kázně v rámci realizace projektu Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků 

1.356,-- " "

90 MPSV ČR

přijetí 2.zálohy nein.účel.dotace na f realizaci  projektu Podpora sociálního začleňování 

příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji (OP LZZ VII.)

snížení finan. z FB z rozpočtu OSV, předfin. výdaje soc.služeb v rámci real.projektu

13 233
      4.167.549,36

-2.100.000,--
" "

91 MV ČR
přijetí neinv.účel.dotace  na financování „Výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

Karlovarského kraje na rok 2013“
14 004 2.606.000,-- " "

92
přesun rozp.prostředků z ORR do OKŘÚ na mzdy u projektu CLARA II: Rozvoj společné 

partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu ±125.000,-- " "

93
přesun rozp.prostředků z ORR do OKŘÚ na mzdy u projektu CLARA II: Rozvoj společné 

partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu
±305.000,-- " "

94

zapojení fin. FB do OŠMT k uhrazení penále za prodlení s odvodem za porušení rozp. 

kázně,vyměřeno u projektu Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků

1.760,-- " "

95
zapojení finan. Fondu na podporu nestátních neziskových organizací působících v soc. oblasti v 

KK na financování sociálních projektů v roce 2013
2.116.229,93 " "

96
přesun rozp.prostředků ORR v kap.přísp.cizím subjektům,jde o změnu charakteru 

poskyt.příspěvku z nein.nainv.na činnost  Reg. rady regionu soudržnosti Severozápad

 


±228.000,-- " "

97
přesun rozp.prostředků z rozpočtu  ORR do OKŘÚ na mzdy, zák. odvody na realizaci projektu 

CROSS-DATA
±200.000,-- " "

98
zapojení fin. FB do OŽP k předfinancování výdajů souvisejících s real. projektu  Implementace 

a péče o území soustavy Natura 2000 v KK 
8.344.800,-- " "

99

přesun rozp.prostředků OŠMT v rámci schvál. rozpočtu na r.2013,jde o navýšení 

neinv.příspěvku pro PO KK - SPŠ Ostrov za provedenou výuku a výcvik v autoškole,která je 

součástí učebních osnov
±308.600,-- 186/03/13 18.3.2013

100 MŠMT ČR

přijetí nein.účel.dotace k  zajištění rozvoj.programu ve vzdělávání „Financování asistentů 

pedagoga pro děti, žáky a studenty se soc.znevýhodněním pro r. 2013“ pro PO KK - ZŠ, MŠ a 

praktickou školu K.Vary  a pro školy zřizované obcemi KK 

33 457 489.344,-- 4.247.090,-- " "

101
přesun rozp.prostředků  z rezervy OE do kap. Přísp. cizím subjektům  pro CITY GOLF & 

RACING CLUB s.r.o. na pořádání dostihových dnů jménem KK v průběhu sezóny 2013
±100.000,-- " "

6
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102 MŠMT ČR
přijetí zálohy nein.účel.dotace z rozpočtových prostředků na real. projektu Zvýšení absorpční 

kapacity globálních grantů v Karlovarském kraji  II. 
33 007 15.659,26 " "

103 MŠMT ČR

přijetí zálohy nein.účel.dotace z rozpočtových prostředků na real. projektu Informovanost a 

publicita globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost v 

Karlovarském kraji II.

33 007 19.123,67 " "

104 přesun rozp.prostředků  v rámci OKŘÚ na výdaje spojené s certifikací KÚ dle ISO 9001 ±100.000,-- " "

105
přesun rozp.prostředků  v rámci rozpočtu OŠMT,nein.příspěvek pro PO KK-SPŠ Ostrov na 

část.úhradu nákladů celostátního kola odborné soutěže Autoopravář Junior 2013 
 - 7.000,-- 7.000,-- " "

106

přesun rozp.prostředků  v rámci rozpočtu OŠMT,nein.příspěvek pro PO KK - ISŠTE Sokolov na 

udržitelnost projektů „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v 

Karlových Varech
 - 25.000,-- 25.000,-- " "

107

přesun rozp.prostředků  v rámci rozpočtu OŠMT,nein.příspěvek pro PO KK- První české 

gymnázium v K.Varech na  projekty „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků v Karlových Varech 

 - 25.000,-- 25.000,-- " "

108

přesun rozp.prostředků v rámci rozpočtu OŠMT jako neinv.příspěvek pro PO KK- První české 

gymnázium v K.Varech na částečné pokrytí výdajů souvisejících s účastí našich basketbalistek 

v mezinárodním finále ISF, které se koná na Kypru

 - 65.000,-- 65.000,-- " "

109

přesun rozp.prostředků z OŠMT do kap.příspěvky cizím subjektům jako neinv. příspěvek pro 

Univerzitu J.E.Purkyně v Ústí nad Labem – Pedag. fakulta na část. pokrytí výdajů studia pro 

výchovné poradce základních a středních škol v KK na čtvrtý semestr studia 
±66.000,-- " "

110

přesun rozp.prostředků  z OŠMT do kap.příspěvky cizím subjektům jako neinv. příspěvek pro 

Asociaci pro mezinárodní otázky na částečné pokrytí výdajů souvisejících s účastí žáků 

středních škol zřizovaných KK na Pražském studentském summitu

±8.000,-- " "

111

zapojení financování FB do OIGS na úhradu úroků z posečkané částky vyměřených Úřadem 

regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za porušení rozpočtové kázně při realizaci 

projektu Modernizace Letiště  Karlovy Vary III.etapa, 2.část
26.492,-- " "

112
přesun rozp.prostředků  z rezervy OE do ODSH z důvodu úhrady nákladů na údržbu 

cyklostezky Ohře  pro rok 2013
±350.000,-- " "

113

přesun rozp.prostředků z  OŠMT do OŽP z důvodu úhrady nákladů na dopravu žáků 

škol.zařízení na exkurze v rámci prak.výuky Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v 

KK
±200.000,-- " "

114

přesun  rozp.prostředků  z ORR do OKŘÚ na mzdy a zákonné odvody u projektu Technická 

pomoc na činnost KK jako reg. subjektu,  v rámci Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční 

spolupráce 2007-2013 mezi ČR a Svobodným státem Sasko        

±250.000,-- 288/04/13 8.4.2013

115

přesun  rozp.prostředků  z ORR do OKŘÚ na mzdy a zákonné odvody u projektu Technická 

pomoc na činnost KK jako reg.subjektu, v rámci Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční 

spolupráce 2007-2013 mezi ČR a Svobodným státem Bavorsko             

±250.000,-- " "

116
navýšení příjmů a výdajů zapojením přijaté smluvní pokuty do rozpočtu ORR vyměřenou za 

nesplnění termínu zakázky v rámci realizace projektu CROSS-DATA 
9.873,-- " "

117 MŠMT ČR

navýšení příjmů a výdajů OIGS zapojením vratky  v rámci závěr.vyúčtování projektu 

Odstraňování nekvalitních učitelů 1.stupně ZŠ v KK, realizovaného Západočeskou universitou v 

Plzni

33 006 123.903,38 " "

118 MŠMT ČR

přijetí nein.účelové dotace k  zajištění rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol podle 

výsledků v soutěžích v r.2012 – Excelence středních škol 2012“ pro Svobodnou chebskou 

školu, ZŠ a gymnázium, s.r.o. Cheb  a  PO KK 

33 038 70.895,-- 908.220,-- " "

7



úřad organizace kraje obce č.usnesení datum č.usnesení datum

INFORMACE O  REALIZOVANÝCH ROZPOČTOVÝCH  ZMĚNÁCH V ROCE 2013

SCHVÁLENO ZKK

RO  č. RESORT TEXT ÚZ

SCHVÁLENO RKK

119 MMR ČR

přijetí nein. účel.dotace pro PO KK- ISŠ Cheb na realizaci projektu Výstavba kooperační sítě v 

oblasti automatizace za účelem zvýšení ekonomicko-technické úrovně v sasko-české oblasti 

podpory - AKONA

17 007 29.418,66 " "

120 MMR ČR
přijetí nein.účel.dotace  pro PO KK - Muzeum Sokolov na realizaci projektu Propagace česko-

bavorského geoparku
17 007 1.709,74 " "

121 MF ČR přijetí nein.účel.dotace na „Úhradu provozních výdajů za dobu výkonu správy obce

Ministerstvem vnitra České republiky v obci Prameny“
98174 211.365,-- 9.616,-- " "

122
přesun roz.prostředků  z rezervy OE do OKPPLaCR  na správu nemovitosti Císařské lázně 

Karlovy Vary na rok 2013 ±550.000,-- " "

123
zapojení váz.fin.prostředků z výsl.hospodaření KK za r. 2012 do rozpočtu OKPPLaCR na 

obnovu národní kulturní památky – Lázeňský dům Lázně I. (Císařské lázně)
533.257,-- " "

124

přesun rozp.prostředků  v rámci rozpočtu OŠMT,prostředky jsou určeny jako nein.příspěvek pro 

PO KK-Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum na provoz hl.činnosti Krajského 

vzděl.centra pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

 - 637.019,-- 637.019,-- " "

125 přesun rozp.prostředků OŠMT v rámci schv.rozpočtu na r.2013, jde o navýšení nein. příspěvku

pro PO KK- ISŠTE Sokolov na praktickou část kurzů autoškoly 
±426.223,-- " "

126

přesun rozp.prostředků z OŠMT do kap. příspěvky cizím subjektům jako nein. příspěvek pro bit 

cz training, s.r.o. na částečné pokrytí výdajů souvisejících s udržitelností projektu „Správná 

volba oboru – začátek dobré kariéry“

±30.000,-- " "

127 MŠMT ČR
přijetí nein.účel.dotace na financování globálního grantu OPVK – Zvyšování kvality ve 

vzdělávání v KKi II a zároveň snížení financováni z Fondu budoucnosti 
33030

        11.465.284,--

-10.000.000,--
" "

128 MŠMT ČR
přijetí nein.účel. dotace na financování globálního grantu OPVK – Rovné příležitosti dětí a žáků 

ve  vzdělávání v KK II a zároveň snížení financování z Fondu budoucnosti  
33030

     4.826.510,--

 -4.000.000,--
" "

129 MŠMT ČR
přijetí nein.účel.dotace   na financování globálního grantu OPVK– Další vzdělávání prac. škol a 

škol. zařízení v KK II a zároveň snížení financování z Fondu budoucnosti 33030
     3.016.565,--

-2.000.000,--
" "

130
přesun rozp. prostředků  z rezervy OE do kap.příspěvky cizím subjektům pro Regionální 

stavební sdružení K.Vary na "Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2013"
±180.000,-- " "

131 MŠMT ČR

přijetí nein.účel.dotace k zajištění výplat platů,souvisejících odvodů a náhrad platů za prvních 

21 dnů dočasné pracovní neschopnosti a ostatních výdajů včetně provozních ve školství v 

období II. čtvrtletí 2013 pro soukromé školy v kraji 

33155 15.790.000,-- " "

132
přesun rozp.prostředků z OŠMT do OKŘÚ na moderování akce „Den učitelů“ v divadle města 

K. Vary
±2.000,-- " "

133 MŠMT ČR
navýšení P a V OIGS zapojením přijatého odvodu za por. rozp. kázně u projektu Podpora 

rozvoje dalšího podnikání v Karlovarském kraji, realizovaného ISŠ Cheb
33012 65,-- " "

134 MŠMT ČR
přijetí nein.účel.dotace  určené na financování globálního grantu Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost
33012 3.589.419,22 " "

135 MPSV ČR
přijetí 2.zálohy nein. účel.dotace na  real.projektu  Podpora sítě služeb  sociální prevence v 

Karlovarském kraji (OP LZZ VIII.)
13 233 10.855.927,46 " "

136
přesun  rozp.prostředků z ORR do OSM k financování výdajů spojených s úhradu  nájemného 

projektu Cyklostezka Ohře II.- akce č.4040 ±160.000,-- " "

137 MŠMT ČR
přijetí nein.účel.dotace  na finan. akce „EU peníze školám“ real.v rámci OPVK,prostředky 

určeny pro PO KK-SOŠ logistickou a SOU Dalovice a SPŠ Loket 
33 031 891.644,80 " "

8
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138

přesun rozp. prostředků OKPPLaCR v ka.příspěvky cizím subjektů,jedná se o změnu 

charakteru poskytovaných příspěvků z neinvestičních na investiční v rámci dotačního titulu 

„Obnovy kulturních památek a památkově hodnotných objektů“

±145.000,-- " "

139
přesun rozp.prostředků z OE do OŠMT,jde  o navýšení neinv.příspěvku pro PO KK-ZUŠ Nová 

Role na účast souboru na mezinárodním festivalu „Jazz na Bajkalu“  - 213.652,-- 213.652,-- " "

140

přesun rozp.prostředků OŠMT v rámci schvál.rozpočtu na r. 2013 ,navýšení neinv. příspěvku 

pro PO KK-SOŠ logistickou a SOU Dalovice za provedenou výuku obsluhy manipulačních 

vozíků pro žáky oboru Operátor skladování
±43.197,-- 330/04/13 22.4.2013

141

přesun rozp.prostředků OKPPLaCR v kap. příspěvky cizím subjektů  pro NPÚ, územní 

pam.správa v Praze na real. projektu Valeč, státní zámek – letohrádek – obnova a restaurování 

– zbývající část projektové dokumentace
±50.000,-- " "

142 MŠMT ČR
přijetí neinv.účel. dotace na fin.programu „Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním 

postižením v roce 2013 pro PO KK-ZŠ, MŠ a praktickou školu Karlovy Vary  
33025 7.000,-- 158.000,-- " "

143

přesun rozp.prostředků OŠMT v rámci schvál. rozpočtu na r.2013,navýšení nein. příspěvku pro 

PO KK- DD K. Vary a Ostrov na úhradu nákladů za žáky, kteří navštěvují základní školu mimo 

obec trvalého pobytu za 2. pololetí roku 2012

±19.405,-- " "

144
zapojení váz.fin.prostředků z výsledku hospodaření KK za r.2012  do OZDR na  

provedení real.public relations  navazujících dodatků uzavřenou s Žurnál media a.s. 132.667,-- " "

145
přesun rozp.prostředků z OSV do OSM  v rámci projektu Investiční podpora procesu 

transformace Domov pro osoby se zdravotním postižením PATA Hazlov 2.etapa ±110.000,-- " "

146
zapojení fin.zvl.účtu projektu Vzdělávání v eGON centru KK do rozpočtu OKŘÚ k vyposlání 

vratky MV ČR, vyúčtování projektu Vzdělávání v eGON Centru KK 
154.567,78 " "

147

zapojení váz.fin.prostředků z výsl.hospodaření KK za r.2012   do  OŠMT,neinv.příspěvky pro 

PO KK-Hotelovou školu M.Lázně,SPŠ Ostrov  pro obecní školy na fin. podporu k získání 

odborné kvalifikace učitelů ZŠ a SŠ zřizovaných KK, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí v 

Karlovarském kraji

75.000,-- 112.500,-- " "

148
přesun rozp.prostředků z OSV do OKŘÚ na projekt Udržitelnost dostupnosti krajské sítě 

sociálních služeb Karlovarského kraje (OP LZZ IV.)  ±15.000,-- " "

149 MŠMT ČR
navýšení P a V OIGS zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu 

Přírodovědné obory a matematika, real.Základní školou v Nejdku 33 030 10.000,-- " "

150 MPSV ČR
přijetí zálohy nein.účel.dotace na projekt Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb 

Karlovarského kraje (OP LZZ IV.), financovaného v rámci OP VK
13 233 1.389.287,08 " "

151
přesun rozp.prostředků z OŠMT do OKH na částečnou úhradu nákladů souvisejících s 

přípravou a vyhlášením nejlepšího sportovce roku
±200.000,-- " "

152 MF ČR
přijetí nein.účel.dotace,prostředky určeny na úhradu nákladů spojených s preventivními 

opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou            
98 335 181.994,41 " "

153

zapojení váz.fin.prostředků z výsl.hospodaření za r. 2012 do  OVZ pro r. 2013  zálohy energií  

(plyn a elektrická energie), které nebyly do konce r. 2012 vyúčtovány a uhrazeny na akce 

vyplývající z nevyhovujícího provozního stavu spravovaných objektů, objednávek sjednaných v 

roce 2012 a úkolů stanovených Radou Karlovarského kraje 

13.024.443,73 " "

154

zapojení fin. z Fondu vodohospodářských havárií do OŽP z důvodu poskytnutí   příspěvků na 

drobné vodohospodářské akce a vrácení přeplatků za odběr podzemních vod subjektům na 

základě rozhodnutí celních úřadů

11.972.198,-- " "

155
přesun roz.prostředků  z rezervy OE do OŽP z důvodu navýšení finančních prostředků 

určených na podporu včelařství ±416.238,30 " "
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156 MF ČR
přijetí nein.účel.dotace,prostředky určeny na úhradu nákladů spojených s preventivními 

opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou            
98 335 37.792,39 " "

157

přesun rozp.prostředků z OŠMT do OKŘÚ na realizaci projektu KK „Krajské vzdělávací 

centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“

snížení financování z Fondu budoucnosti,výdaje projektu za období 12/2012 – 03/2013  určené 

na předfinancování mzdových výdajů projektu

           ± 160.227,--

- 169.004,90
" "

158

přesun rozp.prostředků z OŠMT do OKŘÚ na realizaci projektu KK "Inovace školského portálu"

snížení finan. z Fondu budoucnosti  rozp.prostředky určené na předfinan.mzdových výdajů 

projektu. Rozpočtové prostředky budou převedeny zpět na FB
 ± 380.387,--

-857.564,10
" "

Zastupitelstvo vzalo na vědomí usnesením č. ZK 139/06/13 ze dne 13.6.2013

159 MŠMT ČR
navýšení příjmů a výdajů OIGS zapojením vratky v rámci závěr.vyúčtování projektu Další

vzdělávání pedagogických pracovníků, real.ZŠ Sokolov, Křižíkova 1916
33 030 25.096,44 372/05/13 6.5.2013

160 MŠMT ČR

navýšení příjmů a výdajů OIGS zapojením vratky  v rámci závěr.vyúčtování projektu Komplexní 

systém služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, MŠ, realizovaného Základní a 

mateřskou školou Josefa Václava Myslbeka Ostrov
33 006 139.431,85 " "

161
přesun rozp.prostředků ORR v kap.příspěvky cizím subjektům,jde o změnu charakteru 

poskytnutých příspěvků v rámci dotačního titulu „Programu obnovy venkova“ ±5.851.700,-- " "

162
přesun rozp.prostředků  z rezervy OE do kap.příspěvky cizím subjektům  pro VETERAN CAR 

CLUB Karlovy Vary AČR na pořádání 13. ročníku Karlovarské veterán rallye
±40.000,-- " "

163
přesun rozp.prostředků  z rezervy OE do kapitoly příspěvky cizím subjektům  pro Sdružení 

hasičů Čech, Moravy a Slezska na celoroční činnost
±160.000,-- " "

164

přesun rozp.prostředků  z OSV do kap.příspěvky cizím subjektům tohoto odboru ,jde o  

neinv.příspěvek pro Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. na poskytování sociální služby rané 

péče v Karlovarském kraji 

±73.000,-- " "

165 MPSV ČR
přijetí 4.zálohy nein.účel.dotace na financování realizace  projektu V KK společně plánujeme 

sociální služby (OP LZZ V.)
13 233 2.476.404,20 " "

166
přesun  rozp.prostředků v rámci OSV,jde o poskytnutí neinv. příspěvku pro příspěvkovou 

organizaci KK- Sociální služby na vydání sborníku starých českých přísloví a rčení
 - 25.000,-- 25.000,-- " "

167 MK ČR
přijetí nein. účel.dotace pro PO KK- Galerii umění Karlovy Vary  na realizaci projektu O 

barvě/Tvůrčí dílny pro veřejnost a školy 34 070 ±30.000,-- " "

168

přesun rozp.prostředků OBKŘ v kap.příspěvky cizím subjektů,jde o změnu charakteru 

poskyt.příspěvků,fin.prostředky  určeny jako příspěvek pro Hasičský záchranný sbor KK na 

pokrytí nákladů spojených se zásahy na komunikacích II. a III. třídy

±50.000,-- " "

169

přesun rozp.prostředků a změnu charakteru rozp.z neinvestičních na investiční z OBKŘ do 

OPŘI z důvodu nákupu Softwarového nástroje pro podporu řízení rizik RANIT – Risk Analysis 

Information Tool

±119.790,-- " "

170
navýšení příjmů a výdajů  KK formou vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků 

mezi Karlovarským krajem a Autobusy Karlovy Vary a.s
535.000,-- " "

171

přesun rozp.prostředků OŠMT v rámci schvál.rozpočtu na r.2013,jde o navýšení neinv. 

příspěvku pro PO KK-DD Aš na úhradu nákladů za žáky, kteří navštěvují mateřskou a základní 

školu mimo obec trvalého pobytu za rok 2012

±217.625,-- " "

172 MŠMT ČR
přijetí nein.účel.dotace  určené na „Zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek 

vyhlášených MŠMT pro r.2013“ pro domy dětí a mlád.zřizované obcemi a KK
33 166 345.000,-- 490.000,-- 419/05/13 20.5.2013
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173 MF ČR
přijetí nein.účel.dotace na likvidaci nepoužitelných léčiv za I.čtvrtletí roku 2013 (do 8.4.2013) 

98 297 91.365,-- " "

174 MK ČR
přijetí nein.účel.dotace na real. projektu „Dopracování management Planu česko – německé 

příhraniční nominace statku Hornická kulturní krajina rušnohoří/Montanregion Erzgebirge“ 
34 001 220.000,-- " "

175 MŠMT ČR

navýšení P a V KK z důvodu rozpisu fin.prostředků stát.rozpočtu pro jednotlivé kraje a Hl.město 

Prahu k finan.škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi nebo svazky obcí v roce 2013 

(tzv. přímé výdaje) ,jde o navýšení fin.prostředků u PO KK a snížení fin.prostředků u obecních 

škol 

33 353 35.543.516,--  - 4.805.516,-- " "

176 MŠMT ČR navýšení P a V OIGS zapojením vratky v rámci záv.vyúčt.projektu Rozvíjíme nové trendy

uměl.vzdělávání real. ZUŠ Chodov
33 006 38.572,42 " "

177 navýšení P a V OIGS o přijaté penále,projektu LINIE 2011,real. Základní školou jazyků Karlovy

Vary 
3.031,-- " "

178 MŠMT ČR přijetí nein.účel.dotace pro PO KK-Galerii výtvarného umění Cheb na realizaci projektu:

Celoroční výstavní program GAVU a Graffiti BOOM 04 
34 070 330.000,-- " "

179 MŠMT ČR
navýšení P a V OIGS zapojením přijatého odvodu za porušení rozp.kázně u projektu Adaptační 

kempy, real. Odborným učilištěm Horní Slavkov
33 006 5.768,98 " "

180 MŠMT ČR
navýšení P a V OIGS zapojením přijatého odvodu za por.rozpočtové kázně u projektu Řemeslo

má zlaté dno, real. Základní a mateřskou školou Bečov nad/Teplou 
33 030 2.947,64 " "

181
přesun rozp.prostředků z OE do OŠMT, jde o navýšení provozního příspěvku pro PO KK-ISŠ 

Cheb na úhradu úroku z prodlení doměřeného Finančním úřadem v Chebu
 - 274.813,-- 274.813,-- " "

182

navýšení P a V zapojením vratky od Gymnázia Sokolov a KVC do rozpočtu OŠMT Vratka bude 

použita na dotaci do invest. fondu příspěvkové organizaci Základní škole praktické a základní 

škole speciální Ostrov na odstranění komínových těles
80.000,-- " "

183
přesun rozp.prostředků  z OŠMT a z OSV do OKPPLaCR na podporu akce Vladař – svědek 

dávné minulosti a místo úchvatné přírody ± 20.000,-- " "

184
přesun rozp.prostředků z OŠMT do OKŘÚ k doúčtování mzd. výdajů za období 03/2013 

projektu „Inovace školského portálu Karlovarského kraje“. 33 019 ± 3.216,-- " "

185 MŽP ČR
přijetí nein.účel.dotace,snížení finan. z FB,prostředky určeny ke krytí výdajů, projektu 

Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji 

 90001

15319       

     8.344.800,--

-8.344.800,--
" "

186
navýšení P a V zapojením ratky rozpočtových prostředků od APDM pro projekt OŽP Omezení 

výskytu invazivních rostlin v Karlovarském kraji 590.818,49 " "

187 MŠMT ČR

navýšení P a V  OIGS zapojením přijatého odvodu za porušení rozp. kázně u projektu Rozvoj 

dalšího profesního vzdělávání strážníků obecních a městských policií v KK realizovaného 

firmou ARPIS a.s. Český Krumlov

33 012 176,50 " "

188

přesun rozp.prostředků OKPPLaCR v kap.příspěvky cizím subjektů pro Irenu Loosovou. Jedná 

se o změnu charakteru poskytovaných příspěvků z investičních na neinvestiční v rámci 

dotačního titulu „Obnovy kulturních památek a památkově hodnotných objektů“

± 40.000,-- " "

189

zapojení finan. FB do OZDR na projekt Jednotná úroveň informačního systému operačního 

řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání  Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje

5.506.340,-- " "

190

přesun rozp.prostředků OŠMT v rámci schvál.rozpočtu na r.2013  navýšením neinv. příspěvku 

pro PO KK-DD K. Vary a Ostrov na úhradu nákladů za žáky, kteří navštěvují základní školu 

mimo obec trvalého pobytu za 2. pololetí roku 2012
± 7.769,-- " "
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191
přesun rozp.prostředků OŠMT v rámci schvál.rozpočtu na r.2013ná se o navýšením 

nein.příspěvku pro PO KK- SZŠ Dalovice za provedenou výuku a výcvik v autoškole
± 181.500,-- " "

192

přesun rozp.prostředků z rezervy OE do OŽP do kap.přísp.cizím subjektům Krajského úřadu 

KK poskytnutím neinv.příspěvku Českému rybářskému svazu, Západočeskému územnímu 

svazu v Plzni  na vysazení reofilních druhů ryb do řeky Ohře
±50.000,-- " "

193
přesun rozp.prostředků v rámci OŠMT pro PO KK-Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací 

centrum,změna charakteru poskytnutého příspěvku na provoz z  důvodu provedení stavebních 

úprav při přesunutí učeben do přízemí

±347.000,-- 543/06/13 3.6.2013

194
přesun rozp.prostředků v rámci rozpočtu OŠMT pro PO KK-Gymnázium Cheb k posílení 

prostředků na výplatu odměn pro real. tým zabez.organizaci 22. ročníku Děj. soutěže ±30.000,-- " "

195 MŠMT ČR

navýšení P a V OIGS zapojením vratky  v rámci závěr.vyúčtování projektu Inkluzivní škola-

Transformace ZŠ a MŠ Jáchymov na školu inkluzivního typu, real.  Základní a mateřskou 

školou Marie Curie Sklodowské Jáchymov

33 006 4.506,-- " "

196
přesun rozp.prostředků  z ORR do kapitoly příspěvky cizím subjektům na příspěvky obcím v 

rámci Podpory územně plánovací činnosti
±455.715,-- " "

197 MŠMT ČR
navýšení příjmů a výdajů KK z titulu vrácení fin.prostředků došlých na účet KK 4. ZŠ Cheb, 

Hradební 14, Cheb jako vratka prostředků za r.2011. Jde o vratku přeplatku na soc. pojištění
33 353 1.667,-- " "

198
přesun rozp.prostředků OŠMT v rámci schvál.rozpočtu na r.2013 pro PO KK-DD Cheb a Horní

Slavkov na úhradu nákladů za žáky, kteří navštěvují základní školu mimo obec trvalého pobytu

za 2. pololetí roku 2012

±132.543,-- " "

199
přesun rozp.prostředků z OŠMT do OKŘÚ na dohody o provedení práce trenérů na akci „Hry 

6.letní Olympiády dětí a mládeže ČR“ ve Zlínském kraji
±154.300,-- " "

200 přesun rozp.prostředků z ORR do OE na úhradu cestovních náhrad  k zajištění realizace 

projektu CROSS-DATA
±26.000,-- " "

201
přesun rozp.prostředků  z OE do kap. příspěvky cizím subjektům pro Prostor k životu o.s. na 

akci Růžový pochod na podporu boje proti rakovině prsu a Výstavu ňaderné energie
±30.000,-- " "

202
přesun rozp.prostředků  z OE do kap.příspěvky cizím subjektům  pro PO KK - Základní školu 

Kynšperk nad Ohří na akci „1. kolo Českého poháru - turistický závod I. stupně“ ±30.000,-- " "

203 MMR ČR
přijetí neinv.účel.dotace pro PO KK-SZŠ Cheb na realizaci projektu Společné ošetřovatelské 

postupy ČR-Bavorsko
17 007 79.028,93 " "

204
přesun rozp.prostředků v rámci OŠMT,prostředky určeny pro PO KK-Gymnázium Cheb na 

úhradu organizačního zajištění  22. ročníku Dějepisné soutěže
 - 50.000,-- 50.000,-- " "

205 MŠMT ČR
navýšení P a V OIGS zapojením přijatého odvodu za porušení rozp. kázně u projektu Rozvoj

dalšího vzdělávání v oblasti wellness, real. neziskovou organizací Liana
33 012 319,-- " "

206

zapojení váz.fin.prostředků z výsl.hospodaření KK za r.2012 do OŠM, prostředky  k zajištění 

dofinancování výdajů na platy a související odvody v roce 2013 pro příspěvkovou organizaci  

Karlovarského kraje Střední lesnickou školu Žlutice

      1.200.933,21      

± 14.066,79
" "

207 ÚV ČR
přijetí nein.účelové dotace pro činnost krajského koordinátora romských poradců v roce 2013 

na financování platu 1 zaměstnance včetně povinných odvodů
4 001 300.000,-- " "

208 MŠMT ČR
přijetí nein.účel.dotace na finan.akce „EU peníze školám“ pro PO KK-ISŠTE Sokolov,SOU

Toužim  Integrovanou střední školu Cheb  
33 031 3.621.416,80 " "
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209

přesun rozp.prostředků  z OPŘI do OE, kap.příspěvky cizím subjektům z  důvodu poskytnutí 

neinv. dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování výdajů za služby související s 

provozem videokonference
±33.483,-- " "

210
navýšení P a V zapojením přijmu do OKPPLaCR od Města H.Blatná, jako fin. příspěvek  na 

zprac.nominační dokumentace projektu „Hornická kulturní krajina Krušnohoří“  
114.525,-- " "

211 MŠMT ČR navýšení P a V z titulu vrácení fin.prostředků od organizace 5. ZŠCheb,M.Kopeckého 1, Cheb

jako vratka prostředků za r.2011.Jde o vratku přeplatku na sociálním pojištění
33 353 1.219,-- " "

212
přesun roz.prostředků z OSV do OKŘÚ na přednášku pro vrchní sestry PO na téma „Celodenní 

strava odpovídající věku, zásadám rac. výživy a potřebám diet. stravování“ 
±5.850,-- " "

213 MZ ČR

přijetí nein.účel.dotace  pro PO- ZZS Karlovarského kraje na program Financování 

připravenosti poskytovatele zdrav. záchranné služby na řešení mimořádných událostí a 

krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě

35 018 3.017.260,-- " "

214

přesun rozp.prostředků  z rezervy OE do kap. příspěvky cizím subjektům tohoto odboru  pro 

obec Dolní Zálezly a pro obec Křešice  na úhradu výdajů na odstranění škod způsobených 

povodní v roce 2013

±400.000,-- 556/06/13 17.6.2013

215 MŠMT ČR
navýšení P a V OIGS zapojením přijatého odvodu za porušení rozp.kázně u projektu Zavádění 

komplexního programu vzdělávání konzultantů v oboru Home Staging v KK
33 012 25.351,-- " "

216
přesun roz.prostředků z rezervy OE do OKPPLaCR.Neinvest.příspěvku pro Společnost přátel 

historie bezpečnostních sborů Habartov,o.s. na projekt „Pohraničí 1938/2013“ ±60.000,-- " "

217
přesun rozp.prostředků OŠMT v rámci schvál.rozpočtu na r.2013,navýšení nein.příspěvku pro 

PO KK-SPŠ Ostrov za provedenou výuku a výcvik v autoškole
±118.850,-- " "

218 MŠMT ČR
navýšení P a V OIGS zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu S 

námi to zvládneš, realizovaného občanským sdružením ERUDITO
33 030 48,-- " "

219 MŠMT ČR

navýšení P a V OIGS zapojením přijatého odvodu za porušení rozp.kázně u projektu Podpora 

profesního rozvoje pedagogických pracovníků ZUŠ v Karlovarském kraji, realizovaného 

Základní uměleckou školou Sokolov, Staré náměstí 37

33 030 11.816,-- " "

220 MK ČR

přijetí  nein.účel.dotace pro PO KK-Krajskou knihovnu K.Vary na projekt „Vzdělávání 

knihovníků v KK 2013“ a na projekt „Obohacení vybraných záznamů článků zobrazených v 

ANL+ o jmenná a věcná metadata“. Dále pro PO KK- Muzeum K: Vary na projekt „Digitalizace 

seznamů lázeňských hostů v Karlových Varech VII. etapa“  

34 053 148.000,-- " "

221

přesun rozp.prostředků z rezervy OE do OSV,navýšení inves.příspěvku pro PO KK-Domov pro 

seniory v Perninku na akci „Úprava přízemí pavilonu A, B (vstupní prostory, zdravotní péče, 

bezbariérovost) – II. Etapa

 - 650.000,-- 650.000,-- " "

222

přesun rozp.prostředků z rezervy OE do OZDR,přísp.cizím subjektům k poskytnutí 

nábor.příspěvku MUDr. Sergeji Krasenkovi,CSc. a MUDr. Janě Kučerové lékařům Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje
±300.000,-- " "

223 MK ČR

přijetí nein.účel.dotace  pro PO KK-Krajskou knihovnu K.Vary na projekty: „Knihovnické služby 

pro handicapované občany 2013“,  „ Literárně vzdělávací aktivity v Krajské knihovně Karlovy 

Vary 2013“ 
34 070 25.000,-- " "

224 MŠMT ČR

přijetí nein.účel.dotace  na fin.programu „Podpora soc.znevýhodněných romských žáků 

střed.škol a studentů VOŠ na leden -červen 2013“ pro PO KK-SOŠ pedagogickou, gymnázium 

a VOŠ K.Vary , SŠŽ Sokolov, SOŠ a střední odborné učiliště Nejdek
33 160 14.000,-- " "

225
přesun rozp.prostředků z OSV do OZDR, kap.příspěvky cizím subjektům KK pro Dům techniky 

Ostrava, s.r.o. na kongres „Gerontologické dny Severozápad“ ±30.000,-- " "

13
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226
přesun rozp.prostředků z OIGS do OŠMT pro PO KK Základní školu praktickou a základní 

školu speciální Ostrov na rekonstrukci 1. nadzemního podlaží v budově  - 1.750.000,-- 1.750.000,-- " "

227

přesun rozp.prostředků  z OSV do kap.příspěvky cizím subjektům tohoto odboru pro  Joker, o.s. 

na festival Patafest,Benefiční koncert The Tap Tap,Občanskému sdružení Klubíčko na akci 

„Diskusní fórum k Evropskému roku občanů“, Kulturnímu sdružení občanů německé národnosti 

ČR, o.s. 

±125.000-- " "

228
přesun roz.prostředků  z rezervy OE do kap.příspěvky cizím subjektům  pro CRISTAL PALACE, 

a.s. na pořádání konference Současné směry v lázeňství a rehabilitaci
±40.000-- " "

229
zapojení váz.fin.prostředků z výsl.hospodaření KK za r. 2012 do rozpočtu OPŘI  z důvodu 

finan. zakázek Systémová podpora ArcGISDesktop a Systémová podpora Websense
500.000,-- " "

230 MMR ČR
přijetí nein.účel.dotace pro PO KK-Muzeum Sokolov na real.projektu Propagace česko-

bavorského geoparku, realizovaného v rámci Cíle 3 
17 007 49.002,83 615/07/13 8.7.2013

231
přesun  rozp.prostředků z  ORR do OSM na úhradu nájemného za pozemky dotčené stavbou a 

související s přípravou projektu Informačně vzdělávací středisko 
±59.685,--  "

232
navýšení P a V  OIGS,přijaté penále za porušení rozp.kázně u projektu Návrat k technickým 

oborům, realizovaného Základní a mateřskou školou Dolní Žandov
1.949,-- " "

233
navýšení P a V OIGS,přijaté penále za porušení rozp.kázně u projektu  Přírodovědné obory na 

základních školách, realizovaného Základní školou Karlovy Vary 1.máje 27.674,-- " "

234

přesun  rozp. prostředků OSV pro PO KK-Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu na projekt 

„Zateplení střešního a obvodového pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří a zasklení 

lodžií“ a na realizaci evakuačního výtahu 

±6.650.000,-- " "

235 MMR ČR přijetí nein.a invest.účel.dotace pro PO KK-Gymnázium Cheb na real. projektu Zřízení Česko-

německého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb
17 007 5.427,41 " "

236
přesun rozp.prostředků z rezervy OE do OZDR, příspěvky cizím subjektům, pro Fakultní 

nemocnici Plzeň na provoz Národního onkologického registru okresu Karlovy Vary
±190.000,-- " "

237
navýšení P a V OIGS zapojením vratky  v rámci závěr.vyúčtování projektu Podpora vzdělávání 

žáků se sociálním znevýhodněním, realizovaného  městem Sokolov
33 006 44.206,90 " "

238

navýšení P a V OIGS zapojením vratky (investiční prostředky) v rámci závěr. vyúčtování 

projektu Znovuoživení dávných řemesel a tradic-cestou z minulosti do současnosti,  

realizovaného Základní a mateřskou školou Oloví okr.Sokolov

33 006 16.900,-- " "

239
navýšení P a V OIGS zapojením vratky (nein.prostředky) v rámci záv.vyúčtování projektu Další 

vzdělávání pedag.pracovníků, real.3.základní školou Cheb, Malé Náměstí 3
33 006 21.044,73 " "

240
navýšení P a V OIGS zapojením vratky  v rámci závěr.vyúčtování projektu Další vzdělávání 

pedag. pracovníků, real. ZŠ Karlovy Vary, Krušnohorská 11
33 006 95.825,70 " "

241 MŠMT ČR

navýšení P a V KK, vrácení finan. prostředků od organizace ZŠ a MŠ Plesná, Školní 254, ZUŠ 

Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7 jako vratka prostředků za r. 2011 a 2012. Jedná se o vratku 

přeplatku na sociálním pojištění

33 353 3.011,-- " "

242

zapojení fin. FB do OŠMT k uhrazení odvodu za por.ušení  rozp.kázně, který byl KK vyměřen 

na základě mylně provedené platby v rámci real.projektu Zvyšování kvality vzdělávání 

standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách

2.667,-- " "
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243
přesun rozp.prostředků OŠMT pro PO KK- SPŠ Ostrov,ISŠTE Sokolov a Integrovanou střední 

školu Cheb ve výši 40.000,-- Kč na zajištění akce „Výstava škol 2014“
 - 120.000,-- 120.000,-- " "

244
přesun rozp.prostředků OŠMT pro obecní školu Základní uměleckou školu Fryderyka Chopina,

M.Lázně na částečné pokrytí výdajů souvisejících s účastí a reprezentací KK na 7.ročníku

celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“

 - 15.000,-- 15.000,-- " "

245
navýšení P a V OIGS o částku přijatého penále za por.rozp.kázně u projektu Adaptační

kempy,  real.Odborným učilištěm Horní Slavkov 
116,-- " "

246 MŠMT ČR
přijetí nein.účel.dotace na akci „EU peníze školám“ pro PO KK-Gymnázium a obchodní 

akademii Chodov,Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum a SŠŽ Sokolov 
33 031 2.351.370,80 " "

247
přesun rozp.prostředků OŠMT v rámci schvál.rozpočtu na r.2013,nein.příspěvek pro PO KK-

SZŠ Dalovice za provedenou výuku a výcvik v autoškole
±244.240,92 " "

248

přesun rozp.prostředků do kap. příspěvky cizím subjektům OKPPLaCR z rozpočtu tohoto 

odboru a z OŠMT pro Libora Baláka – Karlovarské hudební divadlo  na podporu projektu 

„Koncepce divadelní tvorby pro děti a mládež v Karlovarském kraji“

±400.000,-- " "

249 MK ČR
přijetí neinv.účel.dotace pro PO KK-ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary na realizaci projektu: 

„Krajské kolo Celostátní přehlídky dětských recitátorů Dětská scéna 2013“
34 070 20.000,-- " "

250
navýšení P a V KK v rámci finan.vypořádání KK se státním rozpočtem za r. 2012 zapojením

financování z finančního vypořádání KK za r. 2012 a příjmů z vratek v rámci finančního

vypořádání za r. 2012

3.749.875,49 317.911,49 108.394,27 " "

251
snížení  P a V KK na základě snížení odvodu z IF do rozpočtu KK od PO KK- Karl. agentury 

rozvoje a podnikání  a následné snížení provozního příspěvku této organizaci  - 39.210,-- " "

252 MŠMT ČR
přijetí nein.účel.dotace  na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 33 030 2.792.243,31 " "

253 MŠMT ČR
přijetí nein.účel.dotace na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost
33 030 585.349,41 " "

254 MŠMT ČR
přijetí nein.účel.dotace na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost
33 030 499.331,30 " "

255
navýšení P a V KK zapojením příjmů –  daně z  příjmů právnických osob placené Karlovarským 

krajem za rok 2012 do rozpočtu OE, odkud je tato daň hrazena 11.021.520,-- " "

256

zapojení volných fin.prostředků z výsledku hospodaření KK za r. 2012 do rozpočtu OKPPLaCR 

na záchranný archeologický výzkum pro PO KK- Muzeum Karlovy Vary,Muzeum Cheb    400.000,-- " "

257 MMR ČR
přijetí nein. a invest.účel. dotace  pro PO KK-Gymnázium Cheb na real.projektu Zřízení Česko-

německého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb

17007

17883
916.782,48 " "

258
navýšení a V OIGS zapojením vratky v rámci záv. vyúčtování projektu Moderní výuka = 

budoucnost pro vzdělání,  real. Základní a mateřskou školou Hazlov
33 006 117.960,36 " "

259

zapojení váz.finan.prostředků z výsl.hospodaření za r.2012 do OE pro r. 2013,jde o daň z 

přidané hodnoty jako vyměřená přenesená daňová povinnost za prosinec 2012, která byla 

uhrazena finančnímu úřadu v lednu 2013

1.889.057,32 " "

260
přesun rozp.prostředků  z OSV do kap.příspěvky cizím subjektům odboru,jde o neinv. 

příspěvek pro organizaci Kotec, o.s. na poskytování soc. služby kontaktní centrum Cheb 
±57.000,-- " "

261
přesun rozp.prostředků OSV do kap. příspěvky cizím  subjektům odboru,jde o nein. příspěvky 

na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2013 ±180.000,-- " "
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262
snížení P a V KK z důvodu snížení provozního příspěvku PO-Koordinátor integrovaného 

dopravního systému Karlovarského kraje
 - 16.142,-- " "

263
navýšení P a V OIGS zapojením vratky  v rámci záv.vyúčtování projektu Zvyšováním kvality 

pedagogů ke zvyšování kvality výuky, real. Střední školou živnostenskou Sokolov
33 006 7.770,80 " "

264 MŠMT ČR
přijetí nein.účel.dotace  na akci „EU peníze školám“  pro příspěvkovou organizaci 

Karlovarského kraje Gymnázium a obchodní akademii Mariánské Lázně
33 031 604.339,60 " "

265
zapojení váz.finan.prostředků z výsl.hospodaření KK za r. 2012 do rozpočtu OKŘÚ pro rok 

2013 ve výši 66.886,40 Kč na akce hrazené ze sociálního fondu
66.886,40 " "

266
zapojení váz.finan.prostředků z výsl.hospodaření KK za r. 2012 do rozpočtu ORR pro r. 2013 

na Koncepci běžeckého lyžování – Slavkovský les a zhodnocení potenciálu 247.500,-- " "

267

přesun rozp.prostředků ORR v kap. příspěvky cizím subjektům,změna chrarakteru příspěvků z 

nein. na invest. příspěvků v rámci dotačního titulu „Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v 

Karlovarském kraji“ 

±1.845.000,-- " "

268

zapojení váz.fin.prostředků z výsl.hospodaření KK za r. 2012 do rozpočtu OKPPLaCR pro 

organizaci 2 M  STUDIO s.r.o. jako doplatek na základě Smlouvy o dílo, kde předmětem plnění 

je zhotovení krátkých tematických videí

430.760,-- " "

269
přijetí nadačního příspěvku z Nadace ČEZ  do rozpočtu OKPPLaCR  na projekt : „Děti, mládež 

a kultura“
250.000,-- " "

270 MŠMT ČR
přesun rozp.prostředků v rámci OŠMT posílením  fin. prostředků po 1. úpravě rozpisu rozpočtu 

přímých výdajů na r.2013 pro školy a školská zařízení zřizovaná Karlovarským krajem v částce 

4.424.294,-- Kč a školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 

33 353
 - 25.928.589,--

4.424.294,--
21.504.295,-- " "

271

změna   charakteru   fin. prostředků  z invest. na neinvest. v   rámci    rozpočtu  OŽP z důvodu 

vrácení přeplatku za odběr podzemních vod subjektu KMS Kraslická městská společnost s.r.o.  ±14.416,-- " "

272 MV ČR
přijetí neinv. účel.dotace  určené na financování „Výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů 

obcí Karlovarského kraje na rok 2013“
14 004 265.000,-- " "

273 MF ČR
přijetí neinv.účel.dotace  určené na úhradu výdajů v souvislosti s novými volbami do 

zastupitelstva obce Vrbice
98 074 15.000,-- 681/07/13 22.7.2013

274
přesun rozp.prostředků v rámci OBaKŘ z neinvestičních na investiční jako příspěvek pro 

jednotky dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraj 
±80.000,-- " "

275

přesun rozp.prostředků OŠMT v rámci schvál.rozpočtu na r.2013 jde o navýšení neinv. 

příspěvku pro PO KK-SOŠ logistickou a SOU Dalovice za provedenou výuku a výcvik v 

předmětu Řízení motorových vozidel, která je součástí učebních osnov
±100.000,-- " "

276
zapojení finan. FB do OŠMT na úhradu odvodu a penále za porušení rozp.kázně u projektu 

Houslařská škola real.Integrovanou střední školou 
13.986.888,-- " "

277 MŠMT ČR

přijetí nein. účel.dotace  k zajištění prostředků na výplaty platů, souvisejících odvodů a náhrad 

platů za prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti a ostatních výdajů včetně provozních 

ve školství v období 3. čtvrtletí 2013 pro soukromé školy v kraji 

33 155 15.000.000,-- " "

278 MŠMT ČR

navýšení P a V z titulu vrácení fin.prostředků od organizace Gymnázium a SOŠ Aš, Hlavní 106, 

Aš jako vratka prostředků za r. 2012. Jde o vratku přeplatku na soc.pojištění. Finanční 

prostředky budou poukázány MŠMT ČR

33 353 2.506,-- " "

279
změna  charakteru finan.prostředků v rámci  rozpočtu OŽP z inves. na nein. z důvodu vrácení 

přeplatku za odběr podzem.vod subjektu KMS Kraslická městská spol. s.r.o.    ±47.871,-- " "

280 MŠMT ČR
přijetí nein.účel.dotace  na akci „EU peníze školám“  pro PO KK- Obchodní akademie, VOŠ 

cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary 
33 031 464.714,40 " "
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281
zapojení  váz.rozp. prostředků z výsl.hospodaření KK za r.2012  do rozpočtu OIGS na realizaci  

akce Revitalizace nemocnice v Sokolově – stavební úpravy objektu, pavilon B – JIP – iktová
18.000.000,-- " "

282 MŠMT ČR
přijetí nein.účel.dotace na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost  v Karlovarském kraji
33 012 4.202.782,70 " "

283
zapojení finan. FB do OSV na úhradu výdajů vyplývajících z neplnění reklamačních povinností 

firmy STIOB s.r.o. 47.310,-- " "

284 MŠMT ČR
přijetí nein.účel.dotace na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost v Karlovarském kraji II
33 030 529.359,85 " "

285 MŠMT ČR
přijetí nein.účel.dotace na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, Zvyšování kvality ve vzdělávání v KK II
33 030 2.066.088,61 " "

286
přesun rozp.prostředků  z OŠMT do kap.příspěvky cizím subjektům pro Student Cyber Games, 

o.s. na částečnou úhradu výdajů spojených s real. soutěže „pišQworky 2013“ ±15.000,-- " "

287
přesun rozp.prostředků  z OŠMT do kap.příspěvky cizím subjektům pro Česká hlava Promo 

s.r.o. na část.úhradu výdajů spojených s real. setkání učňovské mládeže „MACHŘI ROKU“
±5.000,-- " "

288
přesun rozp.prostředků OŠMT v rámci schvál.rozpočtu na r. 2013,jde o snížení přímých výdajů  

MŠ N.Sedlo, Masarykova 217 a následné zvýšení přímých výdajů  MŠ N. Sedlo, Sklářská 510
110.421,--

 - 627.826,--

517.405--
" "

289
přesun rozp.prostředků z rezervy OE do OŠMT pro PO - Střední lesnické škole Žlutice na 

pořízení vybavení domova mládeže  
 - 393.976,-- 393.976,-- " "

290

navýšení P a V KK pro dopravce Autobusy Karlovy Vary,a.s. za r. 2005, do ODSH jako 

prostředky účel.vázaného přiměřeného zisku pro dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s. 

Fin.prostředky budou použity na obnovu voz.parku na linkách v závazku veřejné služby

2.398.354,-- " "

291 MŠMT ČR

přijetí nein.účel.dotace  na finan. programu „Vybavení školských poradenských zařízení 

diagnostickými nástroji v roce 2013“ pro PO KK-ZŠ a MŠ, praktickou školu Karlovy Vary a 

Pedagogicko-psychologickou poradnu Karlovy Vary 

33 040 88.000,-- " "

292
zapojení finan. z FB do ODSH pro PO KK- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje 

na opravy poškozených silnic II. a III. tříd povodní a zimním obdobím 
10.000.000,-- " "

293 MK ČR
přijetí nein.účel. dotace pro PO KK -  Krajskou knihovnu Karlovy Vary na realizaci projektu: 

„Kulturní aktivity pro nevidomé, neslyšící a seniory v roce 2013“
34 070 45.000,-- " "

294

navýšení P a V OIGS zapojením vratky (nein.prostředky) v rámci závěr.  vyúčtování projektu 

Znovuoživení dávných řemesel a tradic-cestou z minulosti do současnosti, realizovaného 

Základní a mateřskou školou Oloví
33 006 19.446,94 " "

295

zapojení financování FB do OŠMT k uhrazení odvodu za porušení rozp. kázně, který byl KK 

vyměřen na základě mylně provedené platby v rámci realizace projektu Krajské vzdělávací 

centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
203.970,-- " "

296
zapojení financování FB do OŠMT na úhradu správních poplatků FÚ v K.Varech, projekt 

Krajské vzdělávací centrum realizovaný a financovaný v rámci OPVK
2.000,-- " "

297

zapojení finan.FB do OIGS na úhradu správ.poplatků za žádosti o prominutí vyměřeného 

penále Úřadem region.rady regionu soudržnosti Severozápad za porušení rozp.kázně při 

real.projektu Modernizace Letiště  Karlovy Vary III.etapa, 2.část

3.000,-- " "
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298
zapojení financování z FB do rozpočtu Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského 

kraje na úhradu nepředvídaných výdajů
7.000.000,-- " "

Vypracovala: Andrea Preslová

5.8.2013
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