PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2022
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č.

ÚZ

RESORT

zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do běžných výdajů rozpočtu OZDR KÚ
KK. Fin. prostředky jsou určené na navýšení vyrovnávací platby služeb obecného hospodářského zájmu
společnosti Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o.
přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu OZDR KÚ KK z kapitál. na běžné výdaje. Fin. prostředky jsou
určené na vyrovnávací platbu služeb obecného hospodářského zájmu pro KKN a.s.

2

3

4

5

6

MPSV ČR

7

SFDI

8

MŽP ČR

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20

MŽP ČR

navýšení běžných výdajů rozpočtu OSV KÚ KK vůči financ. (z fin. prostředků přebytku hospodaření kraje
za rok 2021) na financ. krátkodobých zápůjček poskytovatelům soc. služeb
- navýšení příjmů KK vůči financ. z titulu vrácení těchto krátkodobých zápůjček kraji
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 ve výši do rozpočtu běžných výdajů
projektů EU OŘP KÚ KK, z toho částka 2.420.000 Kč na vypracování studie proveditelnosti k projektu
Agentura pro transformaci KK. Neinv. fin. prostředky jsou určeny na pokračování přípravy transformace
kraje předprojekt. přípravou strateg. projektů kraje
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do běžných výdajů rozpočtu OKPPLaCR
KÚ KK, příspěvky cizím subjektům. Fin. prostředky jsou určené na poskytnutí peněžitých darů pro
ubytované v KK v roce 2021 na základě podaných žádostí v rámci vyhlášené výzvy na podporu ubytování v
ubytovacích zařízeních na území KK
zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Obědy do škol v KK 2020/2021 (zůstatek bank. účtu k 31. 12. 2021) 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
materiální pomoci
navýšení příjmů a kapitál. výdajů ODSH KÚ KK z titulu vrácení fin. prostředků od PO KK KSÚS KK. Jedná
se o nevyčerpané fin. prostředky z inv. účel. dotace pro rok 2021 určené na financ. výstavby, modernizace
a oprav silnic II. a III. třídy ve vlastnictví KK, které budou vrácené SFDI
zapojení zůstatku zvl. účtu akce Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v KK –
dofinanc. zásobníku kotlíkových dotací III. (zůstatek bank. účtu k 31. 12. 2021) do rozpočtu kapitál. výdajů
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 národních zdrojů (100% SR) v rámci 1. výzvy
podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření
zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v
KK v rámci OP ŽP 2014-2020 – Kotlíkové dotace III. (zůstatek bank. účtu k 31. 12. 2021) do rozpočtu
projektů EU OINV KÚ KK. Jedná se o nevyčerpané účel. fin. prostředky poskytnuté MŽP ČR na realizaci
tohoto projektu financ. v rámci prioritní osy 2, specifického cíle 2.1 Operač. programu Životní prostředí 20142020. Fin. prostředky (100% EU) budou použity ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací uvedeného
projektu, a to částka 20.664.782,19 Kč (kapitálové) na vyplácení příspěvků pro občany a částka 790.410,53
Kč (běžné) na administraci projektu.
přesun rozpočt. prostředků z rezervy projektů EU OF KÚ KK do rozpočtu běžných výdajů projektů EU OSV
KÚ KK na zpracování studie proveditelnosti k projektu s názvem Pořízení automobilů pro účely poskytování
soc. služeb v KK připravovaný KK v rámci Integr. region. operač. programu, prioritní osa 6 REACT-EU
zapojení financ. z Fondu budoucnosti do rozpočtu kapitál. výdajů projektů EU OŘP KÚ KK na financ.
přípravy akce Revitalizace Rašelinového pavilonu
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do kapitál. výdajů rozpočtu ORR KÚ KK,
kapitoly příspěvky cizím subjektům pro rok 2022 na poskytnutí indiv. dotace společnosti LK Slovan K.Vary
z.s. na nákup sněžné rolby určené na úpravu lyžařských běžeckých tratí ve veř. lyžařském areálu Jahodová
louka a přilehlých turistických tras v Krušných horách.
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do kapitál. výdajů rozpočtu OBaKŘ KÚ
KK, kapitoly Příspěvky cizím subjektům. Fin. prostředky jsou určeny na poskytnutí inv. indiv. dotace pro
subjekt HZS KK na pořízení příslušenství ke smykovému nakladači BOBCAT (vidle s přidržovačem).
přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu OBaKŘ KÚ KK, kapitoly Příspěvky cizím subjektům z běžných
na kapitál. prostředky. Jedná se o prostředky určené na poskytnutí inv. indiv. dotace HZS KK k naplňování
koncepce plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany a na zkvalitnění jejich věcného
vybavení v roce 2022.
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do běžných výdajů kapitoly Příspěvky
cizím subjektům rozpočtu OŠMT KÚ KK pro rok 2022 na poskytnutí indiv. dotace subjektu Západočeská
univerzita Plzeň – Fakulta ekonomická na akad. rok 2021/2022 na úhradu prov. nákladů pracoviště v Chebu
a na realizaci propag. aktivit se zaměřením na studijní programy v KK
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu kapitál. výdajů OINV KÚ KK
na akci Stav. úpravy a změna užívání části objektu Komenského 759, Sokolov p. p. č. 3404, k. ú. Sokolov
– II. etapa
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 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
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů OINV KÚ
KK. Fin. prostředky jsou určeny na zpracování revizního znaleckého posudku
přesun rozpočt. prostředků v rámci běžných výdajů rozpočtu OSV KÚ KK. Fin. prostředky budou poskytnuty
jako neinv. příspěvek na provoz PO KK Sociální služby, Kynšperk nad Ohří na zajištění přípravy fyz. osob
vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny, dále na zajištění poradenské pomoci
osvojitelům nebo pěstounům a na zajištění podpory nezávislého odborníka v soc. službě odb. soc.
poradenství
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do běžných výdajů rozpočtu OBaKŘ KÚ
KK. Fin. prostředky jsou určeny na pronájem 2 ks obytných kontejnerů pro zabezpečení stacionárního
odběrového místa v nemocnici v Chebu.
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RO č.

zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do kapitál. výdajů rozpočtu OBaKŘ KÚ
KK, kapitoly Příspěvky cizím subjektům. Fin. prostředky jsou určeny na inv. dotaci městu Habartov na
rekonstrukci hasičské zbrojnice JSDH
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do kapitál. výdajů rozpočtu OBaKŘ KÚ
KK, kapitoly Příspěvky cizím subjektům. Fin. prostředky jsou určeny na inv. dotaci obci Kyselka na pořízení
nového dopr. automobilu pro JSDH
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do běžných výdajů rozpočtu OBaKŘ KÚ
KK. Fin. prostředky jsou určeny na pořízení služby SMS operátor v rámci informačního systému Hromada
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zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do běžných výdajů rozpočtu OBaKŘ KÚ
KK. Fin. prostředky jsou určeny na pravidelný servis mobilní toalety pro zabezpečení stacionárního
odběrového místa v areálu KÚ KK
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do běžných výdajů rozpočtu OBaKŘ KÚ
KK. Fin. prostředky jsou určeny na řízení a koordinaci projektu KK Zabezpečení škol a školských zařízení v
KK - 5. etapa
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021do kapitál. výdajů rozpočtu OKPPLaCR
KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na vytvoření audiovizuálního díla – dokument. filmu s pracovním
názvem Císařské lázně, jako celovečerního sběrného dokumentu
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do kapitál. výdajů rozpočtu OKPPLaCR
KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na zpracování projekt. dokumentace a dohled nad realizací záměru na
akci Expozice v národní kult. památce Císařské lázně K. Vary
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do kapitál. výdajů rozpočtu ORR KÚ KK,
kapitoly příspěvky cizím subjektům pro rok 2022. Fin. prostředky jsou určené na poskytnutí indiv. inv.
dotace obci Bublava na nákup kontejnerového nosiče za traktor včetně kontejneru.
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MŠMT ČR

zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do běžných výdajů kapitoly Příspěvky
cizím subjektům rozpočtu OŠMT KÚ KK pro rok 2022 k poskytnutí indiv. neinv. dotace subjektu
Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta pedagogická na akad. rok 2021/2022 na úhradu nákladů
spojených s výukou tří neaprobovaných učitelů v oboru biologie a fyziky v 1. semestru programu
celoživotního vzdělávání.
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 prosinec 2021.
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů OVZ KÚ KK.
Fin. prostředky jsou určeny na nákup antigenních testů pro testování zaměstnanců KÚ, na služby a opravy
budov KÚ
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. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014566) realizovaného PO KK SZŠ a VOŠ zdravotnickou K. Vary
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do Příspěvků cizím subjektům rozpočtu
běžných výdajů OŠMT KÚ KK na výplatu stipendií studentům VŠ pro akad. rok 2021/2022 v rámci
Stipendijního (dotačního) programu KK ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva (seznam příjemců
stipendií je uveden v příloze č. 1)
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu kapitál. výdajů projektů EU
OINV KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na financ. akce „Novostavby SZŠ a VOŠ zdravotnické K. Vary“.
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu kapitál. výdajů projektů
spolufinanc. ze SR OINV KÚ KK na financ. akce „Rekonstrukce budovy “B“ KÚ KK a areálu krajských
institucí“
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů projektů EU
OKPPLaCR KÚ KK na financ. neinv. výdajů přípravné fáze projektu „Kult. a kreativní kancelář – 4K“
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu neinv. výdajů OŠMT KÚ KK.
Jedná se o vyúčtování poskytnutého fin. daru od ČEPS, a.s. Fin. dar byl použit na zvýšení příspěvku na
provoz pro 10 SŠ zřizovaných KK, a to na doučování v teoretických předmětech a doplnění prakt.
dovedností. Nespotřebované fin. prostředky, které KK obdržel na konci roku 2021 od svých PO, musí kraj
dle smlouvy vrátit ČEPS, a.s.
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do běžných výdajů kapitoly Příspěvky
cizím subjektům OŠMT KÚ KK k poskytnutí indiv. neinv. dotací v oblasti sportu
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů OŠMT KÚ
KK. Fin. prostředky jsou určeny na poskytnutí neinv. příspěvku PO zřizovaným KK na financ. nábor.
příspěvků, vč. souvisejících odvodů, učitelům nastupujícím do prac. poměru v těchto organizacích:
• SZŠ a VOŠ zdravotnická K. Vary, p.o., ve výši 802.800 Kč,
• Střední škola logistická Dalovice, p.o., ve výši 267.600 Kč,
• SZŠ a VOŠ Cheb, p.o., ve výši 535.200 Kč,
• Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská, p.o., ve výši 267.600 Kč,
• Gymnázium Cheb, p.o., ve výši 267.600 Kč,
• Střední pedagogická škola, gymnázium a VOŠ K. Vary, p.o., ve výši 267.600 Kč,
• SŠŽ Sokolov, p.o., ve výši 267.600 Kč,
• Střední škola stravování a služeb K.Vary, p.o., ve výši 802.800 Kč.
přesun rozpočt. prostředků z rozpočtu OF KÚ KK, a to z neinv. rezervy na nepředvídané výdaje, do
rozpočtu běžných výdajů OSV KÚ KK, kapitoly příspěvky cizím subjektům. Fin. prostředky jsou určené na
dofinanc. dotač. programu na podporu aktivní činnosti seniorů.
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1.000.000,--

53/01/22

24.1.2022

450.000,--

53/01/22

24.1.2022

300.000,--

53/01/22

24.1.2022

24.551,--

53/01/22

24.1.2022

91.875,--

53/01/22

24.1.2022

1.595.400,02

53/01/22

24.1.2022

1.661.200,--

53/01/22

24.1.2022

240.000,--

53/01/22

24.1.2022

24.000,--

53/01/22

24.1.2022

± 27.431,56

53/01/22

24.1.2022

692.773,--

53/01/22

24.1.2022

7.792,--

53/01/22

24.1.2022

912.000,--

54/01/22

24.1.2022

1.210.000,--

54/01/22

24.1.2022

2.000.000,--

54/01/22

24.1.2022

34.930,--

54/01/22

24.1.2022

32.845,77

54/01/22

24.1.2022

240.000,--

54/01/22

24.1.2022

3.478.800,--

54/01/22

24.1.2022

± 70.000,--

54/01/22

24.1.2022
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41

42

Saská
rozvojová
banka

44

MŠMT ČR

50

MŠMT ČR

MPSV ČR

MPSV ČR

51

52

53

54

85.338,41

Město Cheb

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Smart Akcelerátor 2.0 (zůstatek bankovního účtu k 31. 12. 2021), z
toho částka 1.195.009,83 Kč zdroje ÚZ 33062 a částka 210.884,08 Kč vlastní zdroje KK, do rozpočtu
běžných výdajů projektů EU ORR KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací tohoto projektu,
schváleného k realizaci a financ. v rámci Operač. programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje soc. služeb v KKi II
(OP Z III.) (zůstatek k datu 31. 12. 2021), z toho částka 3.524.648,60 Kč zdroje ÚZ 13013 a částka
185.507,83 Kč vlastní zdroje KK, do rozpočtu běžných výdajů projektů EU OŘP KÚ KK ke krytí výdajů
přímo souvisejících s realizací tohoto projektu, schváleného k financ. v rámci Operač. programu
Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Podpora vybraných služeb soc. prevence II (OP Z IV.) (zůstatek k datu
31. 12. 2021), z toho částka 21.158.624,71 Kč zdroje ÚZ 13013 a částka 1.113.613,92 Kč vlastní zdroje
KK, do rozpočtu běžných výdajů projektů EU OŘP KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací
tohoto projektu, schváleného k financ. v rámci Operač. programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální
začleňování a boj s chudobou
zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Generel KKN (zůstatek k datu 31. 12. 2021), z toho neinv. prostředky
ve výši 3.500.000 Kč a inv. prostředky ve výši 12.168.106,10 Kč, do rozpočtu projektů EU OŘP KÚ KK ke
krytí výdajů přímo souvisejících s přípravou a realizací tohoto projektu
zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v KK (zůstatek k datu 31. 12.
2021), z toho částka 5.000.000 Kč zdroje ÚZ 33036 a částka 498.872,76 Kč vlastní zdroje KK, do rozpočtu
běžných výdajů projektů EU OŠMT KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací tohoto projektu,
schváleného k financ. v rámci Operač. programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 – Rovný
přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
zapojení zůstatku zvl. účtu akce Využití ekonom. a společenského potenciálu kult. dědictví prostřednictvím
vzdělávacích a turist. produktů na příkladu historických krovů (zůstatek k datu 31. 12. 2021), z toho částka
71.184 Kč zdroje ÚZ 77001 a částka 199.028 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, schválené k financ. v rámci národního programu Technologické agentury
ČR: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací ÉTA.
zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Nákup nízkoemisních autobusů pro I. oblast KK (zůstatek k datu 31. 12.
2021), z toho neinv. prostředky ve výši 185.735 Kč a inv. prostředky ve výši 147.658,85 Kč, do rozpočtu
projektů EU OŘP KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s přípravou a realizací tohoto projektu,
schváleného k realizaci a financ. v rámci IROP pro období 2014 – 2020, prioritní osa 06.1
Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

č.usnesení

datum

54/01/22

24.1.2022

54/01/22

č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

24.1.2022

54/01/22

24.1.2022

53/02/22

28.02.2022

35.163,66

54/01/22

24.1.2022

53/02/22

28.02.2022

123.231,74

54/01/22

24.1.2022

53/02/22

28.02.2022

2.380.904,14

54/01/22

24.1.2022

53/02/22

28.02.2022

198.861.693,54

54/01/22

24.1.2022

53/02/22

28.02.2022

33 062

1.405.893,91

54/01/22

24.1.2022

53/02/22

28.02.2022

13 013

3.710.156,43

54/01/22

24.1.2022

53/02/22

28.02.2022

13 013

22.272.238,63

54/01/22

24.1.2022

53/02/22

28.02.2022

15.668.106,10

54/01/22

24.1.2022

53/02/22

28.02.2022

33 036

5.498.872,76

54/01/22

24.1.2022

53/02/22

28.02.2022

77 001

270.212,--

54/01/22

24.1.2022

53/02/22

28.02.2022

333.393,85

54/01/22

24.1.2022

53/02/22

28.02.2022

33 063

3

odbor

č. usnesení
RKK

datum

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

poznámky

Usnesením z 15. jednání
ZKK č. ZK 52/02/22 ze dne
28.2.2022 bere na vědomí Informaci o realizovaných
rozpočtových změnách č. 1 42/2022

± 9.294.000,--

zapojení zůstatku zvl. účtu akce KK - Revitalizace Císařských lázní K. Vary (zůstatek k datu 31. 12. 2021),
z toho neinv. prostředky ve výši 60.000.000 Kč (vlastní zdroje KK) a inv. prostředky ve výši 138.861.693,54
Kč (cizí zdroje 29.944.661,84 Kč a vlastní zdroje KK 168.917.031,70 Kč) do rozpočtu projektů EU a akcí
spolufinanc. ze SR (dotační tituly) OŘP kÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací této akce,
schválené k realizaci a financ. z národních zdrojů v rámci programu č. 134 220 Podpora rozvoje a obnovy
materiálně techn. základny region. kult. zařízení, církví a náboženských společností

47

49

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání KK (zůstatek k datu 31. 12.
2021) do rozpočtu běžných výdajů projektů EU OŠMT KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s
realizací tohoto projektu, schváleného k financ. v rámci Operač. programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

RO předané odborům k materiálu odboru

SCHVÁLENO ZKK

ČÁSTKA V KČ

1.046.650,--

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Techn. pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR – Bavorsko (zůstatek
k datu 31. 12. 2021) 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, schváleného
k realizaci a financ. v rámci Programu spolupráce Svobodný stát Bavorsko – ČR 2014 – 2020

45

48

zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu projektů EU a akcí
spolufinanc. ze SR (dotační tituly) OŘP KÚ KK na financ. akce Císařské lázně – koncertní sál, a to neinv.
prostředky ve výši 683.650 Kč na konzultační a právní služby a inv. prostředky ve výši 363.000 Kč na
dopracování projekt. dokumentace
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021, část zůstatku zvl. eurového účtu k 31. 12.
2021 projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veř. správy v česko-saském regionu, a to
v celkové výši 3.432,76 EUR (85.338,41 Kč v aktuálním kurzu) do běžného rozpočtu projektů EU ORR KÚ
KK. Jedná se o evropský podíl od Saské rozvojové banky za realizaci tohoto projektu, který KK obdržel v
závěru roku 2021. Fin. prostředky jsou určeny pro projekt. partnery: město Cheb, Landkreis Vogltlandkreis,
Euregio Egrensis AG Saschen/Thüringen a partnerům budou vyposlány v aktuálním kurzu ke dni odepsání
platby z eurového účtu projektu. Případný kurz. rozdíl bude rozpočtově vyrovnán položkou kurz. rozdíly
přesun rozpočt. prostředků z rozpočtu běžných výdajů OKŘÚ KÚ KK do neinv. rezervy OF KÚ KK. Jedná
se o úsporu mzd. prostředků včetně souvisejících odvodů z důvodu neschválení zákonného navýšení platů
zaměstnanců KÚ a odměn členů ZKK od 1. 1. 2022
zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Techn. pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR – Sasko (zůstatek k
datu 31. 12. 2021) 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, schváleného k
realizaci a financ. v rámci Programu spolupráce ČR - Svobodný stát Sasko 2014 – 2020

43

46

ÚZ

RESORT

PROJEDNÁNO RKK A
DOPORUČENO ZKK KE
SCHVÁLENÍ

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2022
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č.

ÚZ

RESORT

55

56

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Nákup nízkoemisních autobusů pro IV. oblast KK (zůstatek k datu 31.
12. 2021), z toho neinv. prostředky ve výši 185.735 Kč a inv. prostředky ve výši 159.414,72 Kč, do rozpočtu
projektů EU OŘP KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s přípravou a realizací tohoto projektu,
schváleného k realizaci a financ. v rámci IROP pro období 2014 – 2020, prioritní osa 06.1
Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Rozvoj digitální techn. mapy KK (DTM) a rozvoj informačního systému
IS DTM KK (zůstatek k datu 31. 12. 2021), z toho neinv. prostředky ve výši 1.000.000 Kč a inv. prostředky
ve výši 28.999.500 Kč, do rozpočtu projektů EU OŘP KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací
tohoto projektu, schváleného k realizaci a financ. v rámci Operač. programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost 2014 - 2020 (OP PIK)

57

58

č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

328.409,54

54/01/22

24.1.2022

53/02/22

28.02.2022

326.466,89

54/01/22

24.1.2022

53/02/22

28.02.2022

345.149,72

54/01/22

24.1.2022

53/02/22

28.02.2022

29.999.500,--

54/01/22

24.1.2022

53/02/22

28.02.2022

95.179,52

54/01/22

24.1.2022

53/02/22

28.02.2022

datum

50.000,--

54/01/22

24.1.2022

53/02/22

28.02.2022

61

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START II
v KK (zůstatek k datu 31. 12. 2021) do rozpočtu běžných výdajů projektů EU OŘP KÚ KK ke krytí výdajů
přímo souvisejících s realizací tohoto projektu, schváleného k realizaci a financ. v rámci Operač. programu
Technická pomoc
zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Pořízení automobilů pro účely poskytování soc. služeb v KK (zůstatek k
datu 31. 12. 2021) do rozpočtu běžných výdajů projektů EU OSV KÚ KK ke krytí výdajů za zpracování
Studie proveditelnosti v rámci přípravy tohoto projektu na realizaci z IROP Sociální infrastruktura se
zvýšenou energetickou účinností, prioritní osa REACT-EU
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu kapitál. výdajů projektů EU
OINV KÚ KK na financ. projektu „Novostavba budovy SŠŽ Sokolov na p.p.č. 386/1, k.ú. Sokolov“

5.959.550,--

54/01/22

24.1.2022

53/02/22

28.02.2022

62

zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu kapitál. výdajů projektů EU
OINV KÚ KK na financ. projektu „Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy K. Vary, p.o.“

14.964.910,--

54/01/22

24.1.2022

53/02/22

28.02.2022

17.760.746,70

54/01/22

24.1.2022

53/02/22

28.02.2022

215.320.310,21

54/01/22

24.1.2022

53/02/22

28.02.2022

7.801.730,--

54/01/22

24.1.2022

53/02/22

28.02.2022

59

60

zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu kapitál. výdajů projektů EU
OINV KÚ KK na financ. projektu „Společné operač. středisko IZS“
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 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 23.517.765,41 Kč na neinv. výdaje a částka ve výši 191.802.544,80 Kč na inv. výdaje

63

64

zapojení vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů kapitoly příspěvky
cizím subjektům OZDR KÚ KK na opatření k personální stabilizaci nemocnic poskytujících akutní lůžkovou
péči na území KK. Fin. prostředky budou určeny na úhradu první a druhé části nábor. příspěvku

65

zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021, z toho neinv. prostředky ve výši 300.000
Kč a inv. prostředky ve výši 1.700.000 Kč, do rozpočtu OŘP KÚ KK na financ. výdajů souvisejících s akcí
KK-Revitalizace Císařských lázní
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 nové zaměstnankyni,
pracovnici v přímé péči v soc. službách, která splnila podmínky pro přiznání nábor. příspěvku dle pravidel
schválených ZKK usnesením č. ZK 284/09/19 ze dne 23. 9. 2019

66

67

zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 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 veřejných službách v přepravě cestujících s malými a středními podniky na zajištění
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v každé ze tří dílčích podoblastí v oblasti Jihovýchod

68

69

70

71

72

73

74

MŠMT ČR

zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 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
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do kapitál. výdajů rozpočtu ORR KÚ KK
pro rok 2022.. Fin. prostředky jsou určené na akci "Zpracování Územní studie Krušné hory - západ
(dostupnost rekreace)".
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do běžných výdajů rozpočtu ORR KÚ KK
pro rok 2022.. Fin. prostředky jsou určené na akci „Zpracování Studie využití a rozvoje areálu bývalé
Střední zemědělské školy Dalovice“.
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do běžných výdajů rozpočtu ORR KÚ KK
pro rok 2022. Fin. prostředky jsou určené na akci „Techn. a servisní podpora na internetové platformě
PinCity, www.menimekraj.cz.“
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 v rámci rozpočt. provizoria na
leden roku 2022 ve školách a školských zařízeních zřizovaných soukromými subjekty v KK (rozpis na
jednotl. školy a školská zařízení je v příloze).
přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu běžných výdajů OŠMT KÚ KK na poskytnutí neinv. příspěvku
PO KK Gymnázium Cheb, na zajištění XXX. ročníku Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a
Slovenské republiky

33155

RO předané odborům k materiálu odboru

SCHVÁLENO ZKK

ČÁSTKA V KČ
č.usnesení

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Nákup nízkoemisních autobusů pro II. oblast KK (zůstatek k datu 31.
12. 2021), z toho neinv. prostředky ve výši 185.735 Kč a inv. prostředky ve výši 142.674,54 Kč, do rozpočtu
projektů EU OŘP KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s přípravou a realizací tohoto projektu,
schváleného k realizaci a financ. v rámci IROP pro období 2014 – 2020, prioritní osa 06.1
Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Nákup nízkoemisních autobusů pro III. oblast KK ve výši 326.466,89 Kč
(zůstatek k datu 31. 12. 2021), z toho neinv. prostředky ve výši 185.735 Kč a inv. prostředky ve výši
140.731,89 Kč, do rozpočtu projektů EU OŘP KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s přípravou a
realizací tohoto projektu, schváleného k realizaci a financ. v rámci IROP pro období 2014 – 2020, prioritní
osa 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

PROJEDNÁNO RKK A
DOPORUČENO ZKK KE
SCHVÁLENÍ

2.000.000,-

116/02/22

7.2.2022

± 46.830,-

116/02/22

7.2.2022

302.500,-

116/02/22

7.2.2022

453.750,-

116/02/22

7.2.2022

713.900,-

116/02/22

7.2.2022

1.718.366,-

116/02/22

7.2.2022

665.500,-

116/02/22

7.2.2022

14.168.572,-

116/02/22

7.2.2022

± 250.000,-

116/02/22

7.2.2022

4

odbor

č. usnesení
RKK

datum

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

poznámky

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2022
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č.

přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu běžných výdajů OŠMT KÚ KK z důvodu poskytnutí neinv.
příspěvku PO KK ZUŠ Josefa Labitzkého Bečov n. Teplou, a to na úhradu části výdajů souvisejících s
oslavami 135. výročí založení školy
přesun rozpočt. prostředků z rozpočtu běžných výdajů projektů EU ORR KÚ KK do rozpočtu běžných
výdajů projektů EU OKŘÚ KÚ KK ke krytí výdajů na mzdy a zákonné odvody přímo související s realizací
projektu Techn. pomoc pro program EÚS 2014 – 2020 ČR – Sasko schváleného k realizaci a financ. v
rámci Programu spolupráce Svobodný stát Sasko - ČR 2014 – 2020

75

76

přesun rozpočt. prostředků z rozpočtu běžných výdajů projektů EU ORR KÚ KK do rozpočtu běžných
výdajů projektů EU 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
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021, z toho:
- do rozpočtu běžných výdajů projektů EU OF KÚ KK ve výši 46.104,85 Kč ke krytí výdajů na cestovné,
- do rozpočtu běžných výdajů projektů EU OVZ KÚ KK ve výši 2.583,41 Kč na pohonné hmoty,
- do rozpočtu běžných výdajů projektů EU OKŘÚ KÚ KK ve výši 193.043 Kč ke krytí mzd. výdajů.
Jedná se o nevyčerpané fin. prostředky v roce 2021 na provozních účtech kraje přímo související s
realizací projektu Techn. pomoc pro program EÚS 2014 – 2020 ČR – Bavorsko, schváleného k realizaci a
financ. v rámci Programu spolupráce Svobodný stát Bavorsko – ČR 2014 – 2020, které budou v roce 2022
použity ke krytí výdajů uvedeného projektu.

77

78

zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021, z toho:
- do rozpočtu běžných výdajů projektů EU OF KÚ KK ve výši 42.907,25 Kč ke krytí výdajů na cestovné
- do rozpočtu běžných výdajů projektů EU OKŘÚ KÚ KK ve výši 86.278,01 Kč ke krytí mzd. výdajů.
Jedná se o nevyčerpané fin. prostředky v roce 2021 na provozních účtech kraje přímo související s
realizací projektu Techn. pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR – Sasko, schváleného k realizaci a
financ. v rámci Programu spolupráce ČR - Svobodný stát Sasko 2014 – 2020, které budou v roce 2022
použity ke krytí výdajů uvedeného projektu.

79

zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 (95 % zdroje ÚZ 13013 + 5 % vlastní
zdroje KK) do rozpočtu běžných výdajů projektů EU OKŘÚ KÚ KK. Jedná se o nevyčerpané fin. prostředky
v roce 2021 na provozním účtu kraje přímo související s realizací projektu Podpora vybraných služeb soc.
prevence II (OPZ IV.), schváleného k realizaci a financ. v rámci Operačního programu Zaměstnanost,
prioritní osa 2 – Soc. začleňování a boj s chudobou, které budou v roce 2022 použity ke krytí mzd. výdajů
uvedeného projektu
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů OKŘÚ KÚ
KK. Jedná se o nevyčerpané fin. prostředky v roce 2021 na provozním účtu kraje přímo související s
realizací projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v KK, schváleného k realizaci a financ. v rámci
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, které budou v roce 2022 použity ke krytí mzd. výdajů
uvedeného projektu

80

81

zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021, z toho:
- do rozpočtu běžných výdajů OF KÚ KK ve výši 15.922 Kč ke krytí výdajů na cestovné,
- do rozpočtu běžných výdajů OKŘÚ KÚ KK ve výši 550.590 Kč ke krytí mzd. výdajů.
Jedná se o nevyčerpané fin. prostředky v roce 2021 na provozních účtech kraje přímo související s
realizací projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání KK, schváleného k realizaci a financ.í v rámci
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, které budou v roce 2022 použity ke krytí výdajů
uvedeného projektu.

82

83

84

85

86

87

ÚZ

RESORT

MŠMT ČR

navýšení příjmů a běžných 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, Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování (registr. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012913) realizovaného PO KK ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních K. Vary.
zapojení financ. z části zůstatku zvl. bankovního účtu ochrana životního prostředí k datu 31. 12. 2021 do
rozpočtu kapitál. výdajů OŽP KÚ KK. Tyto fin. prostředky jsou určeny na úhradu dotací schválených z
dotačního programu na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň za rok 2021
přesun rozpočt. prostředků z rozpočtu projektů EU ORR KÚ KK do rozpočtu běžných výdajů projektů EU
OKŘÚ KÚ KK ke krytí výdajů na mzdy a zákonné odvody přímo související s realizací projektu Podpora
činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START II. v KK, financ. v rámci Operačního programu
Techn. pomoc 2014-2020
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021, z toho:
- do rozpočtu běžných výdajů projektů EU OF KÚ KK ve výši 10.000 Kč ke krytí výdajů na cestovné
- do rozpočtu běžných výdajů projektů EU OKŘÚ KÚ KK ve výši 426.022 Kč na mzd. výdaje.
Jedná se o nevyčerpané fin. prostředky v roce 2021 na provozních účtech kraje přímo související s
realizací projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START II. v KK, financ. v
rámci Operačního programu Techn. pomoc 2014-2020, které budou v roce 2022 použity ke krytí výdajů
uvedeného projektu
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 (95 % zdroje ÚZ 13013 + 5 % vlastní
zdroje KK) do rozpočtu běžných výdajů projektů EU OKŘÚ KÚ KK. Jedná se o nevyčerpané fin. prostředky
v roce 2021 na provozním účtu kraje přímo související s realizací projektu Podpora procesu střednědobého
plánování rozvoje soc. služeb v KK II (OPZ III.), schváleného k realizaci a financ. v rámci Operačního
programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 – Soc. začleňování a boj s chudobou, které budou v roce 2022
použity ke krytí mzd. výdajů uvedeného projektu
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PROJEDNÁNO RKK A
DOPORUČENO ZKK KE
SCHVÁLENÍ

RO předané odborům k materiálu odboru

SCHVÁLENO ZKK

ČÁSTKA V KČ
č.usnesení

datum

± 197.000,-

116/02/22

7.2.2022

± 200.000,-

116/02/22

7.2.2022

± 500.000,-

116/02/22

7.2.2022

241.731,26

116/02/22

7.2.2022

129.185,26

116/02/22

7.2.2022

87.256,-

116/02/22

7.2.2022

1.078.639,-

116/02/22

7.2.2022

566.512,-

116/02/22

7.2.2022

58.080,-

116/02/22

7.2.2022

410.558,40

116/02/22

7.2.2022

± 1.500.000,-

116/02/22

7.2.2022

436.022,-

116/02/22

7.2.2022

2.136.952,-

116/02/22

7.2.2022

5

č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

odbor

č. usnesení
RKK

datum

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

poznámky

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2022
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č.

zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů OKŘÚ KÚ
KK. Fin. prostředky jsou určeny na realizaci zakázky Personální hodnocení talentů a silných stránek
zaměstnanců
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů ODSH KÚ
KK na úhradu smluvního závazku společnosti ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., na definování
nadstandardních smluvních podmínek pro dodávky autobusů dle smluv na poskytování dopravní obslužnosti
uzavřených mezi KK a příslušnými dopravci
přesun fin. prostředků z rozpočtu běžných výdajů ORR KÚ KK do rozpočtu běžných výdajů OSM KÚ KK za
účelem úhrady zpracování geometrických plánů pro změnu hranic pozemků v souvislosti s plánovanou
realizací stavby "Cyklostezka Dalovice - Šemnice, chatová osada, I. etapa" a jejího následného
majetkoprávního vypořádání
přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu příspěvků cizím subjektům OŠMT KÚ KK z běžných výdajů na
kapitál. výdaje. Jedná se o dotace z Programu na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení v KK

88

89

90

91

přesun rozpočt. prostředků z běžných výdajů ORR KÚ KK do kapitál. výdajů kapitoly Příspěvky cizím
subjektům tohoto odboru. Fin. prostředky jsou určeny na poskytnutí inv. indiv. dotace MAS Sokolovsko
o.p.s., na akci Projektová dokumentace na most přes Rolavu u Přebuzi
přesun rozpočt. prostředků v rámci běžného rozpočtu OŠMT KÚ KK na poskytnutí indiv. dotace pro PO
zřizovanou obcí v oblasti školství ZUŠ Habartov, okres Sokolov, p.o.. Fin. prostředky jsou určeny na úhradu
poplatku za zajištění elektronického systému pro administraci soutěží a přehlídek ZUŠ v KK pro rok 2022

92

93

zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů OKPPLaCR
KÚ KK, kapitoly příspěvky cizím subjektům, na navýšení dotačního 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 2021 schválilo ZKK dne 31. 1. 2022 usnesením č.
ZK 14/01/22.
zapojení financ. z volných fin. prostředků z přebytku hospodaření KK za rok 2021 ve výši celkem 360.000
Kč (tato alokace byla schválena usnesením č. ZK 14/01/22 ze dne 31. 1. 2022) a dále přesun rozpočt.
prostředků ve výši ± 425.290 Kč z neinv. rezervy na nepředvídané výdaje OF na rok 2022 do rozpočtu
běžných výdajů OŘP KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny pro PO KK Císařské lázně jako neinv. příspěvek
na pořízení návrhové studie interiéru Císařských lázní

94

95

96

MŠMT ČR

97

98

99

100

101
102

103

104
105
106
107
108

ÚZ

RESORT

MŠMT ČR

navýšení příjmů a běžných 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, Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování (registr. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014465) realizovaného PO KK SŠŽ Sokolov
přesun rozpočt. prostředků z rozpočtu běžných výdajů projektů EU OŘP KÚ KK do rozpočtu běžných
výdajů projektů EU 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.), schváleného k
realizaci a financ. v rámci Operačního programu Zaměstnanost
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů OINV KÚ
KK. Fin. prostředky jsou určeny na úhradu případných sankcí a odvodů za porušení rozpočt. kázně
příjemců podpory v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů OINV KÚ
KK. Fin. prostředky jsou určeny na úhradu odvodu za porušení rozpočt. kázně příjemcem podpory
Palatinum s.r.o., v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na základě dohody o
splátkách
navýšení příjmů a výdajů KK z titulu vrácení fin. prostředků MŠMT ČR v rámci fin. vypořádání se SR za rok
2021. Jedná se o neinv. účel. dotace, které byly KK vráceny školami a školskými zařízeními v lednu a únoru
2022 jako nevyčerpané z dotací poskytnutých v roce 2021 z kapitoly MŠMT ČR na přímé výdaje a na
rozvoj. programy u právn. osob vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení (rozpis vratek jednotli.
škol a školských zařízení je uveden v přílohách č. 1, 2 a 3).
přesun rozpočt. prostředků z rozpočtu kapitál. výdajů OBaKŘ KÚ KK do rozpočtu kapitál. výdajů OŠMT
KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny pro PO KK SŠŽ Sokolov do fondu investic na realizaci krajského
projektu Zabezpečení škol a školských zařízení v KK
přesun rozpočt. prostředků z rozpočtu OKPPLaCR KÚ KK do rozpočtu běžných výdajů OKH KÚ KK na
zajištění akce s názvem Kraj dokořán
zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 rozpočtu běžných výdajů ORR KÚ KK pro
rok 2022. Fin. prostředky jsou určené na poskytnutí neinv. příspěvku na provoz PO KK Karlovarská
agentura rozvoje podnikání z titulu rozšíření činnosti o zajištění aktivit vztahujících se k přípravě a realizaci
Fondu pro spravedlivou transformaci. Tuto alokaci volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 schválilo
ZKK usnesením č. ZK 14/01/22 dne 31. 1. 2022
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do běžných výdajů rozpočtu OSV KÚ KK,
kapitoly příspěvky cizím subjektům pro rok 2022. Fin. prostředky jsou určené na poskytnutí neinv. dotace
“RC Zvoneček, z.s.“ v rámci programu Podpora aktivní činnosti seniorů
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů OI KÚ KK.
Fin. prostředky jsou určené na financ. zakázky „Aplikace Vnitřní předpisy“
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů OI KÚ KK.
Fin. prostředky jsou určené na financ. zakázky „Expertní konzultační služby k veřejné zakázce na provedení
analýzy Webového portálu KK“.
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů OI KÚ KK.
Fin. prostředky jsou určené na financ. zakázky „Převod portálu krizového řízení BEZPORT“.
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů OI KÚ KK.
Fin. prostředky jsou určené na financ. zakázky „Upgrade aplikace KEVIS“.
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SCHVÁLENO ZKK

ČÁSTKA V KČ
odbor

č. usnesení
RKK

datum

± 3.045.680,--

OŠMT

154/02/22

7.2.2022

± 56.200,--

ORR

161/02/22

7.2.2022

± 28.500,--

OŠMT

156/02/22

7.2.2022

6.000.000,--

OKPPLaCR

159/02/22

7.2.2022

360.000,-± 425.290,--

OŘP

165/02/22

7.2.2022

č.usnesení

datum

152.823,-

116/02/22

7.2.2022

114.950,-

116/02/22

7.2.2022

± 26.015,-

116/02/22

7.2.2022

152.265,--

174/02/22

21.2.2022

± 403.027,--

174/02/22

21.2.2022

4.165.518,--

174/02/22

21.2.2022

131.816,25

174/02/22

21.2.2022

3.487.186,48

174/02/22

21.2.2022

± 2.298.562,65

174/02/22

21.2.2022

± 500.000,--

174/02/22

21.2.2022

2.100.000,--

174/02/22

21.2.2022

17.300,--

174/02/22

21.2.2022

157.300,--

174/02/22

21.2.2022

302.500,--

174/02/22

21.2.2022

369.655,--

174/02/22

21.2.2022

292.132,--

174/02/22

21.2.2022
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č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

poznámky

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2022
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č.

zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů OŽP KÚ KK.
Fin. prostředky jsou určené na slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže pro školy v KK v rámci společného
projektu KK a společnosti EKOKOM a.s.
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů OŽP KÚ KK.
Fin. prostředky jsou určeny na zpracování vyhodnocení „Plánu odpad. hospodářství KK za rok 2020“.

109

110

111

112

113

114

MPSV ČR

117

118

119

120

121

122

123

124

zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů OŽP KÚ KK.
Fin. prostředky jsou určené na zpracování „Plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území
KK.“
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů OŽP KÚ KK.
Fin. prostředky jsou určené na zpracování posudku o prevenci závažných havárií k dokumentaci
„Bezpečnostní program Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.“
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů OŽP KÚ KK.
Fin. prostředky jsou určené na zpracování oznámení a vyhodnocení vlivů koncepce „Regionální surovinová
koncepce KK.“
navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu projektů EU OŠMT KÚ KK (podíl EU 85 % a podíl SR 15 %) z
titulu přijetí neinv. účel. dotace z MPSV ČR. Fin. prostředky jsou určeny na financ. projektu KK s názvem
Obědy do škol v KK 2021/2022 realizovaného v rámci Operačního programu potravinové a materiální
pomoci. Fin. prostředky budou poskytnuty základním a mateřským školám zřizovaným obcemi a KK, které
se na tomto projektu podílejí na základě uzavřených smluv o partnerství s fin. příspěvkem.

13 014

zapojení vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu kapitoly příspěvky cizím subjektům
OZDR KÚ KK 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

115

116

ÚZ

RESORT

MŠMT ČR

MPSV ČR

navýšení příjmů a rozpočtu běžných výdajů OŠMT KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MŠMT ČR –
Nástroje pro oživení a odolnost na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU
„Next Generation EU“ kromě prostředků z Národního fondu (§ 44 odst. 2 písm. h) rozpočt. pravidel. Dotace
je poskytnuta na základě Rozhodnutí MŠMT ČR č. MSMT-1899/2022-6 ze dne 31. ledna 2022 na realizaci
Národního plánu obnovy. Fin. prostředky jsou určeny pro PO zřizované KK ve výši 2.166.450 Kč a pro a
školská zařízení zřizované obcemi a DSO KK ve výši 10.387.650 Kč (rozpis na jednotl. školy a školská
zařízení je v přílohách č. 1 a č. 2) na zajištění indiv. nebo skupinového doučování žáků.

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 státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc.

zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu kapitál. výdajů OI KÚ KK. Fin.
prostředky jsou určené na financ. veřejné zakázky „Nový webový portál KK“.
zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů OKPPLaCR
KÚ KK, kapitoly příspěvky cizím subjektům. Fin. prostředky jsou určeny na nový dotační Program na
podporu lázeňských zařízení v KK – lázeňské vouchery. Tuto alokaci volných fin. prostředků z VH KK za
rok 2021 schválilo ZKK usnesením č. ZK 14/01/22 dne 31. 1. 2022.
navýšení příjmů a výdajů KK z titulu obdržení neinv. účel. dotace z MPSV ČR; fin. prostředky budou
zapojeny do rozpočtu OSV KÚ KK a budou použity na financ. části krátkodobých zápůjček poskytovatelům
soc. služeb, z toho pro PO KK v oblasti sociální ve výši 106.604.600 Kč a pro ostatní poskytovatele soc.
služeb ve výši 21.820.435 Kč; fin. prostředky účel. dotace 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; dle obdrženého rozhodnutí MPSV ČR se ve stavu rozpočt. provizoria za postup financ. považuje
rovněž financ. formou krátkodobých zápůjček
snížení běžných výdajů rozpočtu OSV KÚ KK na zápůjčky ve výši 293.474.635 Kč vůči financ. a zároveň
snížení příjmů tohoto odboru z titulu vratek těchto zápůjček vůči financ., a to z důvodu snížení objemu
krátkodobých zápůjček na základě podaných žádostí poskytovatelů soc. služeb o 165.049.600 Kč a dále
nahrazením krajských fin. prostředků státními fin. prostředky ve výši 128.425.035 Kč
- navýšení příjmů ve výši 128.425.035 Kč z titulu vratek krátkodobých zápůjček financ. ze státní účel.
dotace vůči financ. a zároveň ve stejné výši navýšení běžných výdajů OSV ve výši 128.425.035 Kč vůči
financ.; fin. prostředky jsou určeny na financ. soc. služeb, z toho pro PO KK v oblasti sociální ve výši
106.604.600 Kč a pro ostatní poskytovatele soc. služeb ve výši 21.820.435 Kč; období od zaslání první
splátky dotace poskytovatelům soc. služeb do obdržení vratek zápůjček od poskytovatelů soc. služeb bude
předfinanc. z fin. prostředků kraje (financ. z dočasně volných fin. prostředků přebytku hospodaření kraje za
rok 2021)
přesun rozpočt. prostředků v rámci schváleného rozpočtu běžných výdajů OŠMT KÚ KK. Fin.prostředky
jsou určeny k navýšení neinv. příspěvku PO KK na výplatu stipendií za 1. pololetí školního roku 2021/2022
pro žáky vzdělávající se ve SŠ zřizovaných KK (rozpis na jednotl. subjekty je uveden v příloze č. 1).
zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu OKPPLaCR KÚ KK, kapitoly
příspěvky cizím subjektům na poskytnutí indiv. neinv. dotace společnosti Post Bellum, z. ú., na vybudování
regionální pobočky. Tuto alokaci volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 schválilo ZKK dne 31. 1.
2022 usnesením č. ZK 14/01/22.
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. individuální dotace na
zajištění činnosti pro společnost Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s.

33 086

13 307

PROJEDNÁNO RKK A
DOPORUČENO ZKK KE
SCHVÁLENÍ

RO předané odborům k materiálu odboru

SCHVÁLENO ZKK

ČÁSTKA V KČ
č.usnesení

datum

25.000,--

174/02/22

21.2.2022

59.290,--

174/02/22

21.2.2022

1.113.321,--

174/02/22

21.2.2022

40.000,--

174/02/22

21.2.2022

242.000,--

174/02/22

21.2.2022

1.096.561,73

174/02/22

21.2.2022

700.000,--

174/02/22

21.2.2022

12.554.100,--

174/02/22

21.2.2022

900.000,--

174/02/22

č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

odbor

č. usnesení
RKK

datum

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

Usnesením z 17. jednání
ZKK č. ZK 108/04/22 ze dne
11.4.2022 bere na vědomí Informaci o realizovaných
rozpočtových změnách č. 1 117/2022

21.2.2022

5.207.840,--

174/02/22

21.2.2022

106/04/22

11.04.2022

10.000.000,--

OKPPLaCR

204/02/22

21.02.2022

128.425.035,--

OSV

212/02/22

21.02.2022

293.474.635,-128.425.035,--

OSV

212/02/22

21.02.2022

± 884.500,--

OŠMT

248/03/22

07.03.2022

250.000,--

OKPPLaCR

345/03/22

21.03.2022

± 158 128,--

OKPPLaCR

275/03/22

07.03.2022

7

poznámky

84/02/22

28.02.2022

ano

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2022
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č.

ÚZ

RESORT

125

přesun rozpočt. prostředků v souhrnné výši ± 7.058.884,80 Kč z rozpočtu běžných výdajů OF KÚ KK z
rezervní položky určené na úhradu sankcí EU do rozpočtu OZDR KÚ KK k poskytnutí inv. indiv. dotace ve
výši 6.949.978,89 Kč a neinv. indiv. dotace ve výši 108.905,91 Kč KKN a.s., na dofinanc. nezpůsobilých
výdajů projektu „Modernizace provozního informačního systému KKN“, reg. č.
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005207 realizovaném KKN a.s., v rámci průběžné výzvy č. 28 „Specifické
informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“ v rámci IROP, prioritní osy PO 3 - Dobrá správa
území a zefektivnění veř. institucí. Realizace projektu byla schválena ZKK usnesením č. ZK 442/11/17 ze
dne 1. 11. 2017
- zapojení příjmů ve výši ± 7.058.884,80 Kč z titulu následné vratky části návratné fin. výpomoci a dotace
na spoluúčast z rozpočtu kraje v rámci vyúčtování projektu „Modernizace provozního informačního systému
KKN“, reg. číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005207 realizovaném KKN a.s., v rámci průběžné výzvy č. 28
„Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“ KKN a.s., zpět do rezervní položky
určené na úhradu sankcí EU OF KÚ KK

126

127

MŠMT ČR

odbor

č. usnesení
RKK

1.500.000,-± 250.000,--

ORR

324/03/22

21.03.2022

± 7.058.884,80
± 7.058.884,80

OZDR

262/03/22

07.03.2022

131

MŠMT ČR

132

MŠMT ČR

133

134
135

138

139

140

OF

342/03/22

21.03.2022

218/03/22

7.3.2022

3.000.000,--

218/03/22

7.3.2022

4.660.000,--

218/03/22

7.3.2022

± 60.050,--

218/03/22

7.3.2022

33 155

13.928.422,--

218/03/22

7.3.2022

33 353

6.674,--

218/03/22

7.3.2022

18.109,--

218/03/22

7.3.2022

396.644,--

218/03/22

7.3.2022

2.613.064,69

218/03/22

7.3.2022

18.587,--

218/03/22

7.3.2022

1.109.423,45

218/03/22

7.3.2022

přesun fin. prostředků z rozpočtu běžných výdajů ORR KÚ KK do rozpočtu běžných výdajů OSM KÚ KK za
účelem úhrady zpracování geometrického zaměření skutečného stavu areálu (staveb a pozemků) ve
Svatošských skalách pro podkladové účely při zpracování studie revitalizace areálu

130

MŠMT ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu obdržení neinv. účel. dotace z MŠMT ČR. Fin. prostředky budou
zapojeny do rozpočtu běžných výdajů OŠMT KÚ KK na financ. přímých výdajů v rámci rozpočt. provizoria
na únor 2022 ve školách a školských zařízeních zřizovaných soukromými subjekty v KK (rozpis na jednotl.
školy a školská zařízení je v příloze).
navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu OŠMT KÚ KK z titulu vrácení státních fin. prostředků na přímé
výdaje na vzdělávání od PO zřizovaných obcí v oblasti školství, a to ZŠ Nová Role ve výši 6.539 Kč a
Domu dětí a mládeže Nová Role ve výši 135 Kč. Fin. prostředky budou poukázány MŠMT ČR
navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu OZDR KÚ KK z titulu zapojení příjmu z přijatého pojistného
plnění za poškození vrat na výjezdové základně v Sokolově. Fin. prostředky budou poskytnuty formou
neinv. příspěvku na provoz PO Zdravotnická záchranná služba KK, která má tento majetek ve správě, a
která náklady na opravu uhradila
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů OLPaKŽÚ
KÚ KK na úhradu právních služeb
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů KK. Jedná se
o nespotřebované fin.prostředky SR, které musí KK při fin. vypořádání se SR vrátit
navýšení příjmů a běžných výdajů OŠMT KÚ KK z titulu vrácení části neinv. dotace z roku 2021 na základě
vlastního zjištění pochybení u vyplácení prostředků na covidové dávky za prosinec 2021, došlé na účet KK
od PO zřizované obcí v oblasti školství 2. MŠ K. Vary, Krušnohorská 16. Fin. prostředky z dotace na přímé
náklady na vzdělávání budou poukázány MŠMT ČR
navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu KK z titulu přijetí fin. prostředků od PO KK v rámci fin.
vypořádání se SR za rok 2021, z toho částku ve výši 968.532,60 Kč odvedly PO KK z oblasti sociální,
částku ve výši 4.890,85 Kč odvedla PO KK z oblasti kultury a částku ve výši 136.000 Kč odvedla PO KK z
oblasti zdravotnictví. Tyto nespotřebované státní fin. prostředky musí KK odvést v rámci fin. vypořádání do
SR
zapojení financ. z FB do rozpočtu kapitál. výdajů projektů EU a akcí spolufinanc. ze SR (dotační tituly)
OŘP KÚ KK na financ. vestavby koncertního sálu realizované v rámci akce Císařské lázně – koncertní sál
zapojení financ. z FB do rozpočtu projektů EU a akcí spolufinanc. ze SR (dotační tituly) OŘP KÚ KK, z
toho inv. prostředky ve výši 70.000.000 Kč a neinv. příspěvky ve výši 20.000.000 Kč, na financ. výdajů na
dodatečné práce v souvislosti se změnami vyvolanými zadavatelem v rámci realizace akce KK-Revitalizace
Císařských lázní K. Vary
přesun rozpočt. prostředků z neinv. rezervy OF KÚ KK do běžného rozpočtu OŠMT KÚ KK na poskytnutí
neinv. příspěvku PO KK Základní škola a střední škola K.Vary na dovybavení žákovské cvičné kuchyně pro
třídy oborů střední školy a pořízení 15 ks stolních počítačů včetně příslušenství

datum

879.133,--

zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu kapitál. výdajů OINV KÚ KK na
akci „Zpracování projekt. dokumentace na rozšíření a prodloužení RWY 11/29 letiště K. Vary“. Tuto alokaci
volných fin. prostředků z VH KK schválilo ZKK usnesením č. ZK 14/01/22 ze dne 31. 1. 2022

129

137

33 063

zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu kapitál. výdajů OINV KÚ KK na
akci pro PO SŠŽ Sokolov s názvem Stavební úpravy a změna užívání části objektu Komenského 759,
Sokolov na další etapu úprav v této budově pro potřeby pobočky policejní školy. Tuto alokaci volných fin.
prostředků z VH KK schválilo ZKK usnesením č. ZK 14/01/22 ze dne 31. 1. 2022

128

136

navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu projektů EU OŠMT KÚ KK z titulu vrácení nevyčerpaných fin.
prostředků poskytovateli dotace MŠMT ČR. Jedná se o vratky z projektů financ. v oblasti prioritní osy 3
Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování realizovaného PO KK,
Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská K. Vary a ISŠTE Sokolov

33 353

RO předané odborům k materiálu odboru

SCHVÁLENO ZKK

ČÁSTKA V KČ
č.usnesení

zapojení financ. z volných fin. prostředků z přebytku hospodaření KK za rok 2021 ve výši celkem 1.500.000
Kč a dále přesun rozpočt. prostředků ve výši ± 250.000 Kč ze schváleného rozpočtu běžných výdajů ORR
na rok 2022 do rozpočtu projektů EU ORR KÚ KK. Fin. prostředky v celkové výši 1.750.000 Kč, z toho
částka 181.500 Kč na neinv. výdaje (studie proveditelnosti) a částka 1.568.500 Kč na inv. výdaje, jsou
určeny na zpracování projekt. přípravy projektu Cyklostezka Ohře – Dalovice – Všeborovice,
připravovaného k realizaci v rámci IROP MMR ČR z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro období
2021 – 2027, Specifický cíl 6.1. Alokaci volných fin. prostředků z přebytku hospodaření KK za rok 2021 - I.
část schválilo ZKK dne 31. 1. 2022 usnesením č. ZK 14/01/2022.

PROJEDNÁNO RKK A
DOPORUČENO ZKK KE
SCHVÁLENÍ
č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

116.160.000,--

218/03/22

7.3.2022

106/04/22

11.04.2022

90.000.000,--

218/03/22

7.3.2022

106/04/22

11.04.2022

± 400.000,--

8

datum

č. usnesení
ZKK

109/04/22

datum

11.04.2022

RO s
materiálem v
ZKK

ano

poznámky

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2022
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č.

ÚZ

RESORT

142

143
144
145

odbor

č. usnesení
RKK

2.000.000,--

ORR

274/03/22

07.03.2022

147

148

MPSV ČR

150

151

MŠMT ČR

152

153

154

156

157

158

159

MPSV ČR

datum

č.usnesení

datum

datum

OKPPLaCR

268/03/22

07.03.2022

± 1.000.000,--

OF

286/03/22

21.03.2022

přesun rozpočt. prostředků z rozpočtu běžných výdajů OSV KÚ KK do neinv. rezervy OF KÚ KK, z titulu
snížení příspěvku na provoz pro rok 2022 PO KK Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, p. o.

± 5.131.000,--

OF

286/03/22

21.03.2022

přesun rozpočt. prostředků z rozpočtu běžných výdajů OZDR KÚ KK do neinv. rezervy OF KÚ KK, z titulu
snížení příspěvku na provoz pro rok 2022 PO KK Krajský dětský domov pro děti do 3 let, p.o.

± 2.762.000,--

OF

286/03/22

21.03.2022

45.000.000,--

ODSH

332/03/22

21.03.2022

1.500.000,--

ODSH

331/03/22

21.03.2022

± 4.007.257,50

OVZ

296/03/22

21.03.2022

5.080.331,--

ODSH

323/03/22

21.03.2022

navýšení příjmů a běžných výdajů KK z titulu obdržení neinv. účel. dotace z MPSV ČR. Fin. prostředky
účel. dotace 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. Dle obdrženého rozhodnutí MPSV
ČR se ve stavu rozpočt. provizoria za postup financ. považuje rovněž financ. formou krátkodobých
zápůjček. Fin. prostředky budou zapojeny do rozpočtu OSV KÚ KK, kde bude v této výši nahrazeno financ.
krátkodobých zápůjček poskytovatelům soc. služeb z krajských prostředků státními (dojde ke snížení
výdajů na krátkodobé zápůjčky bez ÚZ a jejich nahrazení státními prostředky s ÚZ a zároveň snížení
příjmů z vratek těchto zápůjček poskytnutých z krajských prostředků bez ÚZ). Zároveň dojde k rozpočt.
zapojení vratek těchto zápůjček ze státních fin. prostředků (s ÚZ) na výdaje financ. soc. služeb pro
poskytovatele těchto služeb (výdaje s ÚZ).

13 305

navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu OŠMT KÚ KK z titulu vrácení státních fin. prostředků na přímé
výdaje na vzdělávání od PO zřizované obcí v oblasti školství ZŠ Ostrov, Masarykova 1289. Fin. prostředky
budou poukázány MŠMT ČR.
přesun rozpočt. prostředků v rámci schváleného rozpočtu OŠMT KÚ KK na poskytnutí neinv. příspěvku PO
KK Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum k zajištění fin. zdrojů na konání kurzů zaměřených
na leadership pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných KK a dále pak na fin. podporu dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků v odb. vzdělávání
přesun rozpočt. prostředků z běžných výdajů rozpočtu ORR KÚ KK do běžných výdajů rozpočtu OKH KÚ
KK na zajištění přípravy marketingové strategie v rámci transformace regionu
zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu kapitál. výdajů ORR KÚ KK pro
rok 2022, kapitoly příspěvky cizím subjektům. Fin. prostředky jsou určené na financ. nového dotačního
Programu na podporu strojové techniky k údržbě veř. zimních tras v KK. Tuto alokaci volných fin.
prostředků z VH KK za rok 2021 schválilo ZKK usnesením č. ZK 54/02/22 dne 28. 2. 2022.

33 353

zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů ORR KÚ KK,
kapitoly příspěvky cizím subjektům. Fin. prostředky jsou určené na dofinanc. Programu rozvoje
konkurenceschopnosti KK. Tuto alokaci volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 schválilo ZKK
usnesením č. ZK 54/02/22 dne 28. 2. 2022.
zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu kapitál. výdajů ODSH KÚ KK
na poskytnutí inv. příspěvku PO KK Krajská správa a údržba silnic KK na akci most Šemnice. Tuto alokaci
volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 schválilo ZKK usnesením č. ZK 14/01/22 dne 31. 1. 2022.

155

č.usnesení

± 150.000,--

přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu OVZ KÚ KK z běžných výdajů na kapitál. inv. prostředky jsou
určeny na akci Rekonstrukce zasedacích místností 218A + 219A
zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů ODSH KÚ KK
na úhradu navýšení kompenzace autobusovým přepravcům v závazku veř. služby v důsledku změny
cenové hladiny pohonných hmot mezi roky 2020 a 2021. Tuto alokaci volných fin. prostředků z VH KK za
rok 2021 schválilo ZKK usnesením č. ZK 14/01/22 dne 31. 1. 2022.

149

datum

zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů ORR KÚ KK
pro rok 2022, kapitoly příspěvky cizím subjektům. Fin. prostředky jsou určené na poskytnutí indiv. neinv.
dotace Mikroregionu Sokolov – východ na realizaci opravy cyklostezky Královské Poříčí – Loket. Tuto
alokaci volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 schválilo ZKK usnesením č. ZK 54/02/22 dne 28. 2.
2022
přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu běžných výdajů OKPPLaCR KÚ KK. Fin. prostředky jsou
určeny na poskytnutí neinv. příspěvku zřízené PO Muzeum Cheb na zhotovení návrhů edukačně
vzdělávacích prvků, které přirozeně navazují na projekt Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v
Milíkově
přesun rozpočt. prostředků z rozpočtu běžných výdajů ODSH KÚ KK do neinv. rezervy OF KÚ KK, z titulu
snížení příspěvku na provoz pro rok 2022 PO KK Koordinátor integrovaného dopravního systému KK

zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů ODSH KÚ KK
na zvýšení vyrovnávací platby za závazek veřejné služby společnosti Údržba silnic KK a.s., pro rok 2022.
Tuto alokaci volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 schválilo ZKK usnesením č. ZK 14/01/22 dne 31.
1. 2022 a usnesením č. ZK 54/02/22 dne 28. 2. 2022.
zapojení volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do běžných výdajů rozpočtu ODSH KÚ KK na
poskytnutí fin. příspěvku společnosti ČEDOK a.s., formou nákupu služeb pro realizaci programu patnácti
přímých charterových letů z letiště K. Vary do destinace Antalye v Turecku v roce 2022. Tuto alokaci
volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 schválilo ZKK usnesením č. ZK 54/02/22 dne 28. 2. 2022.
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zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu kapitál. výdajů ODSH KÚ KK
na poskytnutí inv. příspěvku PO KK Krajská správa a údržba silnic KK na opravu sesuvu svahu na silnici
II/209 v k.ú. Údolí u Lokte. Tuto alokaci volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 schválilo ZKK
usnesením č. ZK 14/01/22 dne 31. 1. 2022.
navýšení příjmů a běžných výdajů OZDR KÚ KK z titulu přijetí neinv. příspěvku z MPSV ČR, určeného pro
PO KK, Krajský dětský domov pro děti do tří let na provoz dětské skupiny Beruška
zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z roku 2021 (fin. prostředků zvl. bankovního 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

35 005

64.212.518,--

279/03/22

10.3.2022

18.950,--

284/03/22

21.3.2022

± 201.129,--

284/03/22

21.3.2022

± 400.000,--

284/03/22

21.3.2022

5.000.000,--

284/03/22

21.3.2022

1.000.000,--

284/03/22

21.3.2022

16.000.000,--

284/03/22

21.3.2022

5.210.962,--

284/03/22

21.3.2022

705.336,80

284/03/22

21.3.2022

4.000.000,--

284/03/22

21.3.2022
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160

odbor

č. usnesení
RKK

OŠMT

387/04/22

04.04.2022

161

162

MMR ČR

163

164

MMR ČR

166

167

168

169

171

172

173

174

175

176

17968
17969

17017
17018

přesun rozpočt. prostředků z rozpočtu neinv. výdajů projektů EU OSV KÚ KK zpět do rezervy projektů EU
OF KÚ KK. Jedná se vrácení fin. prostředků určených na financ. tohoto projektu do doby schválení
zapojení vázaných finančních prostředků zůstatku zvl. účtu tohoto projektu k datu 31. 12. 2021 v ZKK dne
28. 2. 2022.
zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu kapitál. výdajů OŠMT KÚ KK.
Fin. prostředky jsou určeny na příspěvek do fondu investic PO ZŠ Ostrov na akci Rekonstrukce oken,
zateplení a fasáda objektu včetně rekonstrukce terasy. Tuto alokaci volných fin. prostředků z VH KK za rok
2021 schválilo ZKK usnesením č. ZK 14/01/22 dne 31. 1. 2022.
zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu kapitál. výdajů OŠMT KÚ KK.
Fin. prostředky jsou určeny na příspěvek do fondu investic PO Obchodní akademie, VOŠ cestovního ruchu
a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky K. Vary na stavební úpravy v objektu ul. Bezručova v
souvislosti s přesunem VOŠ z objektu ve Šmeralově ul. Tuto alokaci volných fin. prostředků z VH KK za rok
2021 schválilo ZKK usnesením č. ZK 14/01/22 dne 31. 1. 2022

165

170

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/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí, identifikační č.
CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010279, realizovaného v rámci IROP
přesun rozpočt. prostředků z rozpočtu běžných výdajů projektů EU ORR KÚ KK do rozpočtu běžných
výdajů projektů EU OF KÚ KK ke krytí výdajů na cestovné související s realizací projektu Podpora činnosti
Regionální stálé konference a programu RE:START II. v KK, financ. v rámci Operačního programu Techn.
pomoc 2014-2020
navýšení příjmů KK Kč (85 % EU, 15 % SR) z titulu přijetí neinv. účel. dotace (ex-post) z MMR ČR na
realizaci projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START II v KK, registr. č.
projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000261 financ. v rámci Operačního programu Techn. pomoc 20142020. Fin. prostředky budou rozpočtově zapojeny vůči financ. a převedeny do FB

MPSV ČR

zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů OF KÚ KK
na úhradu výdajů v souvislosti s COVID-19 dle uzavřených smluv
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
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
navýšení příjmů a výdajů KK z titulu vrácení fin. prostředků MPSV ČR v rámci fin. vypořádání se SR za rok
2021. Jedná se o fin. prostředky, které byly KK vráceny poskytovateli soc. služeb v lednu a únoru 2022 jako
nevyčerpané z dotací poskytnutých v roce 2021 z kapitoly 313 – MPSV SR na rok 2021 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).
přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu OSV KÚ KK, kapitoly příspěvky cizím subjektům ve z neinv. na
inv. prostředky. Fin. prostředky budou určené na poskytnutí inv. dotací v rámci dotačního Programu na inv.
podporu terénních a ambulantních soc. služeb.
zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu kapitál. výdajů OKPPLaCR KÚ
KK, kapitoly příspěvky cizím subjektům, na poskytnutí inv. indiv. dotace pro Město Plesná na nákup
multimediální techniky v rámci Česko-bavorské expozice válečné a poválečné historie a společné
geologické minulosti. Tuto alokaci volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 schválilo ZKK dne 28. 2.
2022 usnesením č. ZK 54/02/22.
přesun rozpočt. prostředků z rozpočtu běžných výdajů OKPPLaCR KÚ KK do kapitoly příspěvky cizím
subjektům OKPPLaCR. Fin. prostředky jsou určeny na poskytnutí neinv. indiv. dotací.

500.000,--

OKPPLaCR

345/03/22

21.03.2022

± 400.000,--

OKPPLaCR

345/03/22

21.03.2022

zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů OKPPLaCR
KÚ KK, kapitoly příspěvky cizím subjektům, na poskytnutí indiv. neinv. dotací pro profesionální soubory.
Tuto alokaci volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 schválilo ZKK dne 28.02.2022 usnesením č. ZK
54/02/22.
přesun rozpočt. prostředků z rozpočtu běžných výdajů projektů EU OŘP KÚ KK do rozpočtu běžných
výdajů projektů EU OKPPLaCR KÚ KK. Neinv. prostředky jsou určeny pro Institut lázeňství a balneologie,
v.v.i. na financ. přípravy projektu Centrum lázeňského výzkumu připravovaného k realizaci v rámci
Operačního programu Spravedlivá transformace
přesun rozpočt. prostředků ve výši ± 1.300.000 Kč z neinv. rezervy na nepředvídané výdaje OF KÚ KK a
přesun rozpočt. prostředků ve výši ± 100.000 Kč z rozpočtu běžných výdajů OKPPLaCR KÚ KK do
rozpočtu běžných výdajů OKPPLaCR KÚ KK, kapitoly příspěvky cizím subjektům. Fin. prostředky jsou
určeny na poskytnutí neinv. indiv. dotací.

5.000.000,--

OKPPLaCR

346/03/22

21.03.2022

1.000.000,--

OKPPLaCR

360/03/22

28.03.2022

± 1.300.000,-± 100.000,--

OKPPLaCR

349/03/22

21.03.2022

datum

± 2.000,--

zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů OKPPLaCR
KÚ KK na navýšení příspěvku na provoz na záchranný archeologický výzkum PO KK, a to Muzeu Sokolov
ve výši 150.000 Kč, Muzeu K. Vary ve výši 250.000 Kč a Muzeu Cheb ve výši 250.000 Kč. Tuto alokaci
volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 schválilo ZKK usnesením č. ZK 14/01/22 dne 31. 1. 2022
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přesun rozpočt. prostředků v rámci schváleného rozpočtu běžných výdajů OŠMT KÚ KK. Fin. prostředky
jsou určeny k navýšení neinv. příspěvku PO zřizované KK SPŠ Ostrov, p.o., na doplatek k výplatě stipendií
za 1. pololetí školního roku 2021/2022 pro žáky vzdělávající se ve SŠ zřizovaných KK

PROJEDNÁNO RKK A
DOPORUČENO ZKK KE
SCHVÁLENÍ

650.000,--

284/03/22

21.3.2022

39.677.452,92

284/03/22

21.3.2022

± 50.000,--

284/03/22

21.3.2022

1.284.796,53

284/03/22

21.3.2022

± 49.000,--

284/03/22

21.3.2022

20.000.000,--

284/03/22

21.3.2022

1.750.000,--

284/03/22

21.3.2022

445.127,54

284/03/22

21.3.2022

± 430.000,--

284/03/22

21.3.2022

6.423.008,73

284/03/22

21.3.2022

± 700.000,--

284/03/22

21.3.2022

10
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datum
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177

přesun rozpočt. prostředků z neinv. rezervy OF KÚ KK do rozpočtu běžných výdajů OZDR KÚ KK,
příspěvky cizím subjektům. Fin. prostředky jsou určeny na poskytnutí indiv. dotace společnosti Pavla
Andrejkivová - LADARA s.r.o., K. Vary, na prov. náklady paliativní ambulance.

178

přesun rozpočt. prostředků v rámci schváleného rozpočtu běžných výdajů OŠMT KÚ KK do kapitoly
příspěvky cizím subjektům tohoto odboru k poskytnutí indiv. neinv. dotace pro subjekt Mensa ČR na
částečnou úhradu nákladů spojených s organizací krajského kola soutěže „Logická olympiáda 2022“

179

zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu kapitál. výdajů OŘP KÚ KK
na financ. informačního systému, který v rámci udržitelnosti projektu Omezení výskytu invazních druhů
rostlin v KK nahradí dosluhující funkcionality informační systém Heracleum
přesun z rozpočtu běžných výdajů projektů EU OŠMT KÚ KK do OKŘÚ KÚ KK na úhradu mzdových
výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Implementace krajského 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

180

181

182

MŠMT ČR

183
184

MZ ČR

185

MŠMT ČR

186
187

190

191

192

195

MMR ČR

MŠMT ČR

navýšení příjmů KK a zároveň snížení financ. (85 % EU, 5 % SR) z titulu přijetí účel.dotace z MMR ČR, z
toho neinv. dotace ve výši 1.475.345,70 Kč a inv. dotace ve výši 28.171.860 Kč za realizaci projektu
Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání fondů Krajské knihovny K.Vary, registr. č. projektu:
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993, financ. z IROP. Jedná se o dotaci ex-post ukončeného projektu, fin.
prostředky budou převedeny do FB budoucnosti, odkud byl projekt plně předfinancován.
navýšení příjmů a výdajů KK z titulu obdržení neinv. účel. dotace z MŠMT ČR. Fin. prostředky budou
zapojeny do rozpočtu běžných výdajů OŠMT KÚ KK na financ. přímých výdajů v rámci rozpočt. provizoria
na březen 2022 ve školách a školských zařízeních zřizovaných soukromými subjekty v KK (rozpis na
jednotlivé školy a školská zařízení je v příloze).
přesun rozpočt. prostředků v rámci běžných výdajů schváleného rozpočtu OŠMT KÚ KK z důvodu
poskytnutí neinv. příspěvku PO KK ZUŠ Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou na úhradu části výdajů
souvisejících s uspořádáním a organizací VII. Festivalu tvorby žáků ZUŠ KK 2022

datum

odbor

č. usnesení
RKK

datum

04.04.2022

± 200.000,--

OZDR

505/05/22

09.05.2022

± 30.000,--

OŠMT

459/04/22

25.04.2022

363/04/22

4.4.2022

41.065,--

363/04/22

4.4.2022

± 560.000,--

363/04/22

4.4.2022

35 500

465.850,--

363/04/22

4.4.2022

33 088

29.266.000,--

363/04/22

4.4.2022

49.610,--

363/04/22

4.4.2022

1.200.000,--

363/04/22

4.4.2022

454.746,32

363/04/22

4.4.2022

200.000,--

363/04/22

4.4.2022

500.000,--

363/04/22

4.4.2022

500.000,--

363/04/22

4.4.2022

4.500.000,--

363/04/22

4.4.2022

17015
17016
17968
17969

29.647.205,70

363/04/22

4.4.2022

33 155

13.979.923,--

363/04/22

4.4.2022

±170.000,--

363/04/22

4.4.2022

zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu kapitál. výdajů OŠMT KÚ KK.
Fin. prostředky jsou určeny na příspěvek do fondu investic PO Dětský domov K. Vary a Ostrov, p. o., na
zpracování projekt. dokumentace na zateplení objektu v Plesné a opravu nekvalitně opravené izolace. Tuto
alokaci volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 schválilo ZKK usnesením č. ZK 54/02/22 dne 28. 2.
2022.
zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu kapitál. výdajů OŠMT KÚ KK.
Fin. prostředky jsou určeny na příspěvek do fondu investic PO SZŠ a VOŠ Cheb, p. o., na akci „Stavební
úpravy – budova Jiráskova ul., Cheb“ z důvodu umístění VOŠ. Tuto alokaci volných fin. prostředků z VH KK
za rok 2021 schválilo ZKK usnesením č. ZK 54/02/22 dne 28. 2. 2022

č.usnesení

383/04/22

± 1.500.000,--

zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu kapitál. výdajů OŠMT KÚ KK.
Fin. prostředky jsou určeny na příspěvek do fondu investic PO Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, p.o.,
na rekonstrukci koupelny a kuchyně. Tuto alokaci volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 schválilo
ZKK usnesením č. ZK 54/02/22 dne 28. 2. 2022

datum

ORR

4.4.2022

33 063

č.usnesení

1.700.000,--

363/04/22

zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů OKPPLaCR
KÚ KK na odstranění vad díla budovy Becherova vila
zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů OKPPLaCR
KÚ KK na výdaje spojené s přípravou akce Festival uprostřed Evropy. Tuto alokaci volných fin. prostředků z
VH KK schválilo ZKK dne 28. 2. 2022 usnesením č. ZK 54/02/22.

189

194

přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu ORR KÚ KK z inv. na neinv. prostředky. Jedná se o fin.
prostředky určené na úhradu Studie revitalizace volnočasového areálu Svatošské skály.
navýšení příjmů a kapitál. výdajů KK z titulu přijetí inv. účel. dotace z MZ ČR. Fin. prostředky jsou určeny
do rozpočtu OZDR KÚ KK pro PO Zdravotnická záchranná služba KK na projekt „ZZS KK – agregát Horní
Slavkov – 2021“.
navýšení příjmů a rozpočtu běžných výdajů OŠMT KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace
z MŠMT ČR – Nástroje pro oživení a odolnost, za účelem pořízení mobilních digitálních technologií pro
znevýhodněné žáky za podmínek uvedených ve Věstníku MŠMT 01/2022, Národní plán obnovy – prevence
digitální propasti. Fin. prostředky jsou určeny pro PO zřizované KK v oblasti školství ve výši 5.602.000 Kč a
pro školská zařízení zřizované obcemi a DSO KK ve výši 23.664.000 Kč (rozpis na jednotlivé školy a
školská zařízení je v přílohách č. 1 a č. 2)

datum

750.000,--

zapojení financ. z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do běžných výdajů rozpočtu OKPPLaCR
KÚ KK. Fin.í prostředky jsou určeny na zhotovení outbannerů.
navýšení příjmů a výdajů OZDR KÚ KK z titulu přijetí neinv. dotace z Plzeňského kraje. Fin. prostředky jsou
Plzeňský kraj určeny na zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie v Nemocnici Mariánské Lázně, s.r.o.

188

193

navýšení příjmů a běžných 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, Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování (registr. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015240) realizovaného PO KK Základní a střední škola K. Vary

RO předané odborům k materiálu odboru

SCHVÁLENO ZKK

ČÁSTKA V KČ
č.usnesení

zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů ORR KÚ KK
pro rok 2022, kapitoly příspěvky cizím subjektům. Fin. prostředky jsou určené na poskytnutí indiv. neinv.
dotace Krajské hospodářské komoře KK. Tuto alokaci volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021
schválilo ZKK usnesením č. ZK 54/02/22 dne 28. 2. 2022.

PROJEDNÁNO RKK A
DOPORUČENO ZKK KE
SCHVÁLENÍ

11

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

poznámky

Usnesením z 18. jednání
ZKK č. ZK 171/05/22 ze dne
16.5.2022 bere na vědomí Informaci o realizovaných
rozpočtových změnách č. 1 177/2022

179/05/22

16.05.2022

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2022
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č.

196

ÚZ

RESORT

MŠMT ČR

navýšení příjmů a rozpočtu běžných výdajů OŠMT KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MŠMT ČR –
Nástroje pro oživení a odolnost, za účelem pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj
informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí za podmínek uvedených ve Věstníku MŠMT
01/2022, Národní plán obnovy – MŠ. Fin. prostředky jsou určeny pro právnické osoby vykonávající činnost
MŠ zřizované obcemi a DSO KK (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je v příloze č. 1).

197

zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu kapitál. výdajů OŠMT KÚ KK.
Fin. prostředky jsou určeny na příspěvek do fondu investic PO Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, p.o.,
na nákup osobního automobilu. Tuto alokaci volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 schválilo ZKK
usnesením č. ZK 54/02/22 dne 28. 2. 2022.

198

navýšení příjmů a rozpočtu běžných výdajů OŠMT KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MŠMT v
rámci Výzvy na podporu okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 2022 č.j.
MSMT-3611/2022 v KK. Fin. prostředky budou přiděleny PO zřizovaným obcemi prostřednictvím rozpočtu
zřizovatele, a to statutárního města K. Vary pro Dům dětí a mládeže K. Vary, Čankovská 9, ve výši 403.000
Kč, města Cheb pro Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, ve výši 345.377 Kč, města Sokolov pro
Dům dětí a mládeže Sokolov, Spartakiádní 1937, ve výši 260.323 Kč a města Habartov pro ZUŠ Habartov,
okres Sokolov, ve výši 36.300 Kč.

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů OŠMT KÚ KK
k zajištění podílu (minimálně 45%) na spolufinanc. k dotaci poskytnuté MŠMT v rámci Výzvy na podporu
okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 2022. Fin. prostředky jsou učeny PO
zřizovaným obcemi prostřednictvím rozpočtu zřizovatele, a to statutárního města K. Vary pro Dům dětí a
mládeže K. Vary, Čankovská 9, ve výši 205.600 Kč, města Cheb pro Dům dětí a mládeže Sova Cheb,
Goethova 26, ve výši 237.600 Kč, města Sokolov pro Dům dětí a mládeže Sokolov, Spartakiádní 1937, ve
výši 210.800 Kč a města Habartov pro ZUŠ Habartov, okres Sokolov, ve výši 203.700 Kč. Tuto alokaci
volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 schválilo ZKK usnesením č. ZK 14/01/22 ze dne 31. 1. 2022.
změna charakteru fin. prostředků v rámci rozpočtu výdajů OŽP KÚ KK, kapitoly příspěvky cizím subjektům,
z inv. na neinv., z důvodu poskytnutí neinv. dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu KK
na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi v roce 2022 městu
Toužim a obci Děpoltovice
přesun rozpočt. prostředků z neinv. rezervy na nepředvídané výdaje OF KÚ KK do rozpočtu běžných
výdajů ORR KÚ KK, kapitoly příspěvky cizím subjektům. Fin. prostředky jsou určeny na poskytnutí neinv.
indiv. dotace Sdružení místních samospráv ČR, z. s., na projekt "Partnerství krajské a místní samosprávy v
roce 2022 v KK".
zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu kapitál. výdajů ORR KÚ KK pro
rok 2022, kapitoly příspěvky cizím subjektům. Fin. prostředky jsou určené na poskytnutí indiv. inv. dotace
obci Doupovské Hradiště na vybudování Pietního parku odpočinku s krematoriem v Doupovském Hradišti,
jehož součástí bude výstavba kremační pece a obřadní síně.Tuto alokaci volných fin. prostředků z VH KK
za rok 2021 schválilo ZKK usnesením č. ZK 14/01/22 dne 31. 1. 2022.
přesun rozpočt. prostředků z OF KÚ KK, a to z kapitálové rezervy do rozpočtu OSV KÚ KK na poskytnutí
inv. příspěvku PO KK Domov pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu na dofinanc. akce Rekonstrukce vnitřních
rozvodů – elektřiny, vody a odpadů včetně rekonstrukce WC a koupelen v administrativní budově
zapojení financ. z FB do rozpočtu kapitál. výdajů projektů EU a akcí spolufinanc. ze SR (dotační tituly)
OŘP KÚ KK na financ. vestavby koncertního sálu realizované v rámci akce Císařské lázně – koncertní sál
zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů ODSH KÚ KK
na navýšení kompenzace autobusovému dopravci VV autobusy s.r.o., v důsledku změny cenové hladiny
pohonných hmot mezi roky 2020 a 2021. Tuto alokaci volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021
schválilo ZKK usnesením č. ZK 14/01/22 dne 31.01.2022
přesun rozpočt. prostředků z rozpočtu běžných výdajů OBaKŘ KÚ KK do rozpočtu běžných výdajů OKH
KÚ KK za účelem nákupu dárkových poukazů v návaznosti na účast v soutěžích realizovaných v rámci
projektu Kraje pro bezpečný internet
přesun rozpočtových prostředků ve výši ±7.605.522,00 Kč z neinvestiční rezervy na úhradu sankcí projektů
EU rozpočtu Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu běžných výdajů Odboru
školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Neinvestiční finanční prostředky jsou
určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje První české gymnázium v Karlových Varech na
úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně uloženého platebním výměrem č. 15/2018, č. j. RRSZ
3977//2018 ze dne 26. 6. 2018
k projektu "Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v K. Varech, II. etapa – přístavba
západního křídla", reg. č. CZ.1.09/1.3.00/68.01147,
přesun rozpočt. prostředků v rámci běžných výdajů schváleného rozpočtu OŠMT KÚ KK do kapitoly
příspěvky cizím subjektům tohoto odboru na poskytnutí indiv. neinv. dotace pro P. F. art, spol. s r.o., na
částečnou úhradu nákladů spojených s výrobou publikace Atlas školství KK pro školní rok 2023/2024
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 v rámci Programu na podporu
rozvoje cyklistické infrastruktury v KK
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 v rámci Programu na podporu
budování a údržby lyžařských běžeckých tras v KK
navýšení příjmů a výdajů KK do rozpočtu OSV KÚ KK z titulu poskytnutí 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

33 087

PROJEDNÁNO RKK A
DOPORUČENO ZKK KE
SCHVÁLENÍ

RO předané odborům k materiálu odboru

SCHVÁLENO ZKK

ČÁSTKA V KČ
odbor

č. usnesení
RKK

1.045.000,--

OŠMT

400/04/22

04.04.2002

857.700,--

OŠMT

400/04/22

04.04.2002

201.537,--

OŽP

431/04/22

25.04.2022

± 199.000,--

ORR

523/05/22

09.05.2022

5.200.000,--

ORR

584/05/22

23.05.2022

± 4.000.000,--

OF

480/04/22

25.04.2022

40.000.000,--

OŘP

409/04/22

04.04.2022

5.616,--

ODSH

466/04/22

25.04.2022

± 30.000,--

OKH

426/04/22

25.04.2022

±7.605.522,--

OF

414/04/22

14.04.2022

± 40.000,--

OŠMT

471/04/22

25.04.2022

± 419.000,--

ORR

450/04/22

25.04.2022

± 500.000,--

ORR

451/04/22

25.04.2022

463.825.385,--

OSV

500/05/22

02.05.2022

č.usnesení

datum

6.064.800,--

363/04/22

4.4.2022

500.000,--

363/04/22

4.4.2022

12

č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

datum

č. usnesení
ZKK

160/04/22

datum

11.04.2022

RO s
materiálem v
ZKK

ano

poznámky

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2022
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č.

ÚZ

RESORT

přesun rozpočt. prostředků z rozpočtu běžných výdajů ORR KÚ KK na poskytnutí neinv. příspěvku PO KK
Karlovarská agentura rozvoje podnikání na akci Foresightová studie – Budoucnost chemického průmyslu v
KK
přesun rozpočt. prostředků z kapitál. rezervy OF KÚ KK do rozpočtu OŠMT KÚ KK na poskytnutí inv.
příspěvku do fondu investic pro PO zřizovanou KK ZŠ a SŠ K. Vary, p.o. na dofinanc. akce „Rekonstrukce
soc. zázemí v budově Závodu míru 339 a sanace budov Závodu míru 339 a Závodu míru 303“

213

přesun rozpočt. prostředků z kapitál. rezervy OF KÚ KK do rozpočtu kapitál. výdajů OŠMT KÚ KK na
poskytnutí inv. příspěvku do fondu investic pro PO zřizovanou KK Dětský domov K. Vary a Ostrov, p.o., na
dofinanc. akce „Rekonstrukce objektu v Dalovicích, Hlavní 174/22“
přesun běžných rozpočt. prostředků v rámci OZDR KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny jako neinv.
příspěvek pro PO KK Zdravotnická záchranná služba na poskytnutí nábor. příspěvku novému zaměstnanci,
který splnil podmínky pro přiznání nábor. příspěvku dle pravidel schválených ZKK usnesením č. ZK
412/12/21
přesun běžných rozpočt. prostředků v rámci OSV KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny jako neinv. příspěvek
pro PO KK Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské na poskytnutí nábor. příspěvku
novému zaměstnanci, pracovníkovi v soc. službách v přímé obslužné péči, který splnil podmínky pro
přiznání nábor. příspěvku dle pravidel schválených ZKK usnesením č. ZK 284/09/19 ze dne 23. 9. 2019

214

215

216

217

MŠMT ČR

218

MZ ČR

219

Město Cheb

odbor

č. usnesení
RKK

± 500.000,--

ORR

474/04/22

25.04.2022

± 1.700.000,--

OF

484/04/22

25.04.2022

± 2.788.900,31

OŠMT

470/04/22

25.04.2022

± 134.220,--

OZDR

487/04/22

25.04.2022

420/04/22

25.4.2022

33 063

265.789,--

420/04/22

25.4.2022

35 500

469.480,--

420/04/22

25.4.2022

77 001

53.024,--

420/04/22

25.4.2022

± 20.353,50

420/04/22

25.4.2022

± 1.400.000,--

420/04/22

25.4.2022

13 013

982.081,50
± 51.688,50

420/04/22

25.4.2022

33 063

195.408,--

420/04/22

25.4.2022

13 307

2.000.000,--

420/04/22

25.4.2022

800.000,--

420/04/22

25.4.2022

± 3.080.200,--

420/04/22

25.4.2022

540,--

420/04/22

25.4.2022

přesun rozpočt. prostředků z rozpočtu běžných výdajů projektů EU OŘP KÚ KK do rozpočtu běžných
výdajů projektů EU OKPPLaCR na vypracování studie proveditelnosti k projektu Kult. a kreativní odvětví Krajská kult. a kreativní kancelář - 4K. Předprojekt. příprava strategického projektu realizovaného z
Operačního programu Spravedlivá transformace 2021 – 2027 bude financ. z výzvy č. OPST PP-1/2021 k
předkládání žádostí o poskytnutí podpory na předprojekt. přípravu strategických projektů v rámci
implementace Mechanismu pro spravedlivou transformaci

221

MPSV ČR

223

MŠMT ČR

224

MPSV ČR

225

226

227

navýšení příjmů a kapitál. výdajů KK z titulu přijetí inv. účel. dotace z MZ ČR. Fin. prostředky jsou určeny
do rozpočtu OZDR KÚ KK pro PO Zdravotnická záchranná služba KK na projekt „ZZS KK – svolávací
systém – 2021“.
navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu projektů EU a akcí spolufinanc. ze SR (dotační tituly) OŘP KÚ
KK (podíl SR) z titulu přijetí neinv. účel. dotace z města Cheb určené k financ. akce s názvem Využití
ekonomického a společenského potenciálu kult. dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turist. produktů na
příkladu hist. krovů, registr. č. TL03000377, realizované v rámci národního programu Technologické
agentury ČR: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací ÉTA

ÚP ČR

navýšení příjmů a výdajů rozpočtu projektů EU OŘP KÚ KK ve výši 982.081,50 (podíly: 85 % EU, 10 %
SR) z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MPSV ČR určené na financ. projektu Podpora procesu
střednědobého plánování rozvoje soc. služeb v KK II. (OPZ III.) financ. v rámci Operačního programu
Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
- přesun rozpočt. prostředků v celkové výši ± 51.688,50 Kč v rámci rozpočtu projektů EU OŘP KÚ KK na
financ. povinného 5 % podílu spolufinanc. KK k obdržené dotaci určené na realizaci projektu Podpora
procesu střednědobého plánování rozvoje soc. služeb v KK II. (OPZ III.) financ. v rámci Operačního
programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Soc. začleňování a boj s chudobou
navýšení příjmů a běžných 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, Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování (registr. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015240) realizovaného PO KK ZŠ a SŠ K. Vary
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
zapojení volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů OZDR KÚ KK, kapitoly
příspěvky cizím subjektům, na podporu provozování domácí hospicové péče. Tuto alokaci volných fin.
prostředků z VH KK schválilo ZKK dne 31. 1. 2022 usnesením č. ZK 14/01/22
přesun rozpočt. prostředků z rozpočtu běžných výdajů projektů EU OŠMT KÚ KK, a to ve výši ±3.051.200
Kč do rozpočtu běžných výdajů OKŘÚ KÚ KK ke krytí mzd. výdajů a ve výši ± 29.000 Kč do rozpočtu
běžných výdajů OF na cestovné projektu Krajský akční plán III rozvoje vzdělávání KK, schváleného k
realizaci a financ. v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 – Rovný
přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
navýšení příjmů a výdajů OVZ KÚ KK z titulu obdržení neinv. účel. dotace z ÚP ČR na úhradu nákladů na
ochranné pomůcky, související s organizací veř. služby pro vykonavatele veř. služby

datum

± 46.830,--

přesun rozpočt. prostředků (15 % KK + 85 % EU) z rozpočtu běžných výdajů projektů EU ORR KÚ KK do
rozpočtu běžných výdajů projektů EU OF KÚ KK na úhradu cest. náhrad souvisejících s realizací projektu
Smart Akcelerátor 2.0, který je realizován KK v pozici žadatele, registr. č. projektu
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

220

222

navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu projektů EU OŠMT KÚ KK z titulu vrácení nevyčerpaných fin.
prostředků poskytovateli dotace MŠMT ČR. Jedná se o vratky z projektů financ. v oblasti prioritní osy 3
Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování realizovaného PO KK, ZŠ a
MŠ při zdravotnických zařízeních K. Vary a SOŠ stavební K. Vary

13 017

RO předané odborům k materiálu odboru

SCHVÁLENO ZKK

ČÁSTKA V KČ
č.usnesení
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13

č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

datum

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

poznámky

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2022
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č.

přesun rozpočt. prostředků v rámci běžných výdajů schváleného 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.
navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu projektů EU OŘP KÚ KK zapojením vrácených fin. prostředků
v celkové výši 2.669.234,78 Kč (vlastní zdroje: 133.461,72 Kč + zdroje ÚZ: 2.535.773,06 Kč). Jedná se o
fin. prostředky vrácené v první polovině roku 2022 od poskytovatelů soc. služeb ze záloh poskytnutých v
roce 2021 na financ. služeb v přímé souvislosti s realizací projektu Podpora vybraných služeb soc.
prevence II. (OPZ IV.), registr. č. projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015040, realizovaného v rámci
Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

228

229

230

MŠMT ČR

232

233

zapojení vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 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 2022.
přesun rozpočt. prostředků z neinv. rezervy OF KÚ KK do rozpočtu OŠMT KÚ KK na poskytnutí neinv.
příspěvku pro PO zřizovanou KK Domov mládeže a školní jídelna K. Vary na úhradu nákladů za poskytnuté
stravování uprchlíkům z Ukrajiny za měsíc březen 2022 v rámci humanitární pomoci

235

236

přesun rozpočt. prostředků z neinv. rezervy OF KÚ KK do rozpočtu běžných výdajů kapitoly příspěvky cizím
subjektům OŠMT KÚ KK na poskytnutí neinv. indiv. dotace subjektu BIBLIO KARLOVY VARY, z. s.,
určené na částečnou úhradu nákladů na realizaci kurzů „Intenzivní kurzy českého jazyka pro Ukrajince“

237

238

MŠMT ČR

239

Město Cheb

242

243

244

245

246

33 083

přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu OKPPLaCR KÚ KK, kapitoly příspěvky cizím subjektům z inv.
na neinv. prostředky. Jedná se o prostředky určené na poskytnutí neinv. dotací v rámci Programu na
podporu památek zapsaných na Seznam světového kult. a přír. dědictví UNESCO.

234

241

navýšení příjmů a běžných výdajů OŠMT KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MŠMT ČR. Dotace je
určena na zajištění neinvazivního RT-PCR testování dětí a žáků a bude poskytnuta PO zřizovaným obcemi
KK v oblasti školství (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je v příloze).
přesun rozpočt. prostředků z neinv. rezervy OF KÚ KK do rozpočtu běžných výdajů OKŘÚ KÚ KK na
osobní náklady na činnosti v souvislosti s migrační vlnou z Ukrajiny
zapojení financ. z FB do rozpočtu kapitál. výdajů projektů EU a akcí spolufinanc. ze SR (dotační tituly)
OŠMT KÚ KK na předfinanc. a spolufinanc. akce Centra odb. přípravy pro rok 2022 realizované
příspěvkovou organizací
přesun fin. prostředků z rezervy OF KÚ KK do kapitál. výdajů rozpočtu ODSH KÚ KK. Fin. prostředky jsou
určeny na úhradu výdajů společnosti Letiště K. Vary, s.r.o., vynaložených na zpracování dokumentace EIA
a studie proveditelnosti rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy letiště K. Vary

231

240

ÚZ

RESORT

MŠMT ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu obdržení neinv. účel. dotace z MŠMT ČR. Fin. prostředky budou
zapojeny do rozpočtu běžných výdajů OŠMT KÚ KK a jsou určeny pro školy a školská zařízení zřizovaná
soukromými subjekty v KK na financ. přímých výdajů na 2. čtvrtletí roku 2022 a na doplatek zdrojů za 1.
čtvrtletí roku 2022 po skončení rozpočt. provizoria (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je v
příloze).
navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu projektů EU a akcí spolufinanc. ze SR (dotační tituly) OŘP kÚ
KK (podíl SR) z titulu přijetí neinv. účel. dotace z města Cheb určené k financ. akce s názvem Využití
ekonom. a společenského potenciálu kult. dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turist. produktů na
příkladu hist. krovů, registr. č. TL03000377, realizované v rámci národního programu Technologické
agentury ČR: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací ÉTA
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 Operačního 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).
zapojení financ. ze zůstatku zvl. účtu Sociálního fondu k datu 31. 12. 2021 do rozpočtu běžných výdajů
OKŘÚ KÚ KK. Tyto fin. prostředky budou použity na výdaje soc. fondu v roce 2022.
zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů OF KÚ KK jako
rezervu na migrační vlnu z Ukrajiny. Tuto alokaci volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 schválilo
ZKK usnesením č. ZK 107/04/22 dne 11. 4. 2022.
zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů OF KÚ KK jako
rezervu na dofinanc. úroků z úvěrů kraje z důvodu vysokého nárůstu úrok. sazeb. Tuto alokaci volných fin.
prostředků z VH KK za rok 2021 schválilo ZKK usnesením č. ZK 107/04/22 dne 11. 4. 2022.
zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů OKPPLaCR
KÚ KK na osazení dopr. informačního značení v rámci statku Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří. Tuto
alokaci volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 schválilo ZKK usnesením č. ZK 14/01/22 dne 31. 1.
2022.
zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů OKPPLaCR
KÚ KK na osazení dopr. informačního značení v rámci statku Slavná lázeňská města Evropy. Tuto alokaci
volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 schválilo ZKK usnesením č. ZK 14/01/22 dne 31. 1. 2022.
zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu kapitál. výdajů ODSH KÚ KK
kraje na poskytnutí inv. příspěvku PO KK Krajská správa a údržba silnic KK na akci parkoviště polygon
BMW. Tuto alokaci volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 schválilo ZKK č. ZK 107/04/22 dne 11. 4.
2022.

PROJEDNÁNO RKK A
DOPORUČENO ZKK KE
SCHVÁLENÍ

RO předané odborům k materiálu odboru

SCHVÁLENO ZKK

ČÁSTKA V KČ
odbor

č. usnesení
RKK

1.839.200,--

OŠMT

476/04/22

25.04.2022

± 1.198.263,--

ODSH

490/04/22

25.04.2022

± 1.702.035,--

OKPPLaCR

542/05/22

09.05.2022

1.132.311,50

OŽP

509/05/22

09.05.2022

± 133.058,--

OF

504/05/22

09.05.2022

± 85.000,--

OŠMT

521/05/22

09.05.2022

č.usnesení

datum

± 195.492,40

420/04/22

25.4.2022

2.669.234,78

420/04/22

25.4.2022

1.350.600,--

420/04/22

25.4.2022

± 1.600.000,--

420/04/22

25.4.2022

33 155

49.495.490,--

503/05/22

9.5.2022

77 001

159.072,--

503/05/22

9.5.2022

33 062

5.279.901,65

503/05/22

9.5.2022

602.049,80

503/05/22

9.5.2022

62.257.917,67

503/05/22

9.5.2022

20.000.000,--

503/05/22

9.5.2022

863.000,--

503/05/22

9.5.2022

942.000,--

503/05/22

9.5.2022

50.000.000,--

503/05/22

9.5.2022

14

č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

datum

č. usnesení
ZKK

198/05/22

datum

16.05.2022

RO s
materiálem v
ZKK

ano

poznámky

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2022
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č.

247

248

249

250

251

252

253

254

255

ÚZ

RESORT

MPSV ČR

navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu projektů EU OŘP KÚ KK ve výši 1.900.000 Kč (podíl SR 10 %
+ podíl EU 85 %) z titulu přijetí 6. zálohy neinv. účel. dotace z MPSV ČR určené k financ. projektu Podpora
vybraných služeb sociální prevence II. (OPZ IV.) realizovaného a v rámci Operačního programu
Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
- přesun rozpočt. prostředků v celkové výši ± 100.000 Kč v rámci rozpočtu běžných výdajů projektů EU
OŘP KÚ KK na financ. povinného 5 % podílu spolufinanc. KK k obdržené dotaci na realizaci projektu
Podpora vybraných služeb sociální prevence II. (OPZ IV.) financ. v rámci Operačního programu
Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů OKPPLaCR
KÚ KK, kapitoly příspěvky cizím subjektům, na dofinanc. pro subjekt ŽIVÝ KRAJ – DESTINAČNÍ
AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S., na zajištění marketingové podpory lázeňství a statků
UNESCO v KK. Tuto alokaci volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 schválilo ZKK usnesením č. ZK
54/02/22 dne 28. 2. 2022.
přesun fin. prostředků z neinv. rezervy OF KÚ KK do rozpočtu běžných výdajů rozpočtu OLP KÚ KK. Fin.
prostředky jsou určené na úhradu nákladů rozboru pracovněprávního sporu Gymnázia Sokolov a Krajského
vzdělávacího centra, p.o..
navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu projektů EU OŘP KÚ KK zapojením vrácených fin. prostředků
(vlastní zdroje: 21.103,30 Kč + zdroje ÚZ: 400.962,70 Kč). Jedná se o fin. prostředky vrácené po
veřejnosprávní kontrole na zvl. účet projektu v roce 2022 jako neoprávněně čerpané od poskytovatelů soc.
služeb, a to částka 5.866 Kč od subjektu Denní centrum Mateřídouška o.p.s. a částka 416.200 Kč od
subjektu Joker z.s., z dotací poskytnutých v roce 2020 na financ. služeb v přímé souvislosti s realizací
projektu Podpora vybraných služeb soc. prevence II. (OPZ IV), financ. v rámci Operačního programu
Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou, registr. č. projektu
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015040. Částka ve výši 400.962,70 Kč, tj. 95 % podíl (10 % SR + 85 % EU) z
přijatých vratek, bude odvedena poskytovateli podpory MPSV ČR na základě výzvy k vrácení části dotace
dle § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtových pravidel.
přesun rozpočt. prostředků z neinv. rezervy na úhradu sankcí projektů EU OF KÚ KK do rozpočtu projektů
EU OŘP KÚ KK na dofinanc. vratky části dotace ve výši 95 % podílu (10 % SR + 85 % EU) z nevrácené
části dotace za neoprávněně čerpané fin. prostředky ve výši 117.000 Kč poskytovatelem soc. služeb Denní
centrum Mateřídouška, o.p.s., z dotace poskytnuté tomuto subjektu v roce 2020 na realizaci projektu
Podpora vybraných služeb soc. prevence II. (OPZ IV.), financ. z Operačního programu Zaměstnanost,
prioritní osa 2-Sociální začleňování a boj s chudobou, registr. č. projektu
Z.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015040. Fin. prostředky budou odvedeny poskytovateli podpory MPSV ČR na
základě výzvy k vrácení části dotace dle § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtových pravidel.
přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu OŠMT KÚ KK, které jsou určeny jako neinv. dotace v rámci
Programu pro poskytování dotací z rozpočtu KK na podporu získání odborné kvalifikace učitelů základních
a středních škol v KK. Fin. prostředky budou poskytnuty PO KK Gymnázium Cheb, p.o., ve výši 75.000 Kč,
a dále PO zřizovaným obcemi KK, a to 2. ZŠ Cheb, Májová 14, ve výši 12.500 Kč, ZŠ Chodov, Husova
788, okres Sokolov, ve výši 25.000 Kč a ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, ve
výši 37.500 Kč
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. indiv. dotace svazku obcí Sdružení
Ašsko na zpracování dokumentu Studie hospodářských problémů regionu Ašska.
přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu běžných výdajů OŠMT KÚ KK, v rámci programu pro
poskytování dotací z rozpočtu KK na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže v
KK. Fin. prostředky budou poskytnuty jako neinv. dotace PO zřizovaným obcemi:
- ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19 ve výši 45.000 Kč
- 6. ZŠ Cheb, Obětí nacismu 16 ve výši 45.000 Kč
- ZŠ Nová Role ve výši 38.262 Kč
- ZŠ Sokolov, Křižíkova 1916 ve výši 45.000 Kč
- ZŠ Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov ve výši 36.000 Kč
- ZŠ a MŠ Ostrov, Myslbekova 996 ve výši 25.192 Kč
a dále PO zřizovaným KK:
- Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary ve výši 45.000 Kč
- SZŠ a VOŠ Cheb ve výši 40.000 Kč
- OA, VOŠ cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky K.Vary ve výši 45.000 Kč
- ISŠTE Sokolov ve výši 10.000 Kč
- SŠŽ Sokolov ve výši 40.600 Kč
- Gymnázium Cheb ve výši 45.000 Kč
- Gymnázium a OA Mariánské Lázně ve výši 39.946 Kč
přesun rozpočt. prostředků z neinv. výdajů rozpočtu OŠMT KÚ KK do rozpočtu Příspěvků cizím subjektům
OŠMT KÚ KK na poskytnutí fin. daru pro subjekt Čtení děti změní, z.s., na financ. projektu „Pohádky pro
děti z Ukrajiny“

13 013

PROJEDNÁNO RKK A
DOPORUČENO ZKK KE
SCHVÁLENÍ

RO předané odborům k materiálu odboru

SCHVÁLENO ZKK

ČÁSTKA V KČ
odbor

č. usnesení
RKK

5.000.000,--

OKPPLaCR

543/05/22

09.05.2022

200.000,--

OLP

497/05/22

02.05.2022

422.066,--

OŘP

533/05/22

09.05.2022

1.900.000,-± 100.000,--

č.usnesení

datum

503/05/22

9.5.2022

č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

datum

± 111.150,--

OŘP

533/05/22

09.05.2022

± 150.000,--

OŠMT

589/05/22

23.05.2022

± 200.000,--

ORR

587/05/22

23.05.2022

± 500.000,--

OŠMT

590/05/22

23.05.2022

± 50.000,--

OŠMT

591/05/22

23.05.2022

15

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

poznámky

Usnesením z 20. jednání
ZKK č. ZK 222/06/22 ze dne
20.6.2022 bere na vědomí Informaci o realizovaných
rozpočtových změnách č. 1 251/2022

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2022
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č.

ÚZ

RESORT

256

zapojení nedaňových příjmů z titulu obdržených vratek fin. prostředků od sportovních subjektů do rozpočtu
běžných výdajů kapitoly příspěvky cizím subjektům OŠMT KÚ KK na indiv. dotace v oblasti sportu

257

258

259

MŠMT ČR

260

SFDI

261

MPSV ČR

262

263

MŠMT ČR

264

MŠMT ČR

265

266

267

268

269

270

MŠMT ČR

přesun rozpočt. prostředků z neinv. rezervy OF KÚ KK do rozpočtu běžných výdajů ORR KÚ KK na
zajištění fin. ocenění, úhradu nákladů na organizaci krajského kola soutěže a na reprezentování vítězné
obce a KK v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2022
navýšení příjmů a běžných 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, Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování (registr. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013768) realizovaného PO Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací
centrum.
navýšení příjmů a výdajů KK do rozpočtu ODSH KÚ KK z titulu přijetí účel. inv. dotace ze SFDI. Fin.
prostředky jsou určeny pro PO KK Krajská správa a údržba silnic KK na financ. výstavby a modernizace
silnic II. a III. třídy ve vlastnictví KK na rok 2022.
navýšení příjmů a běžných výdajů OKŘÚ KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MPSV ČR na výkon
sociální práce v roce 2022 s výjimkou agendy sociálně - právní ochrany dětí. Fin. prostředky jsou určeny na
úhradu platů zaměstnanců vykonávajících činnost sociální práce.
přesun rozpočt. prostředků z běžných výdajů schváleného rozpočtu OŠMT KÚ KK do rozpočtu běžných
výdajů Příspěvků cizím subjektům tohoto odboru na poskytnutí indiv. dotace pro PO zřizovanou obcí ZŠ
jazyků K. Vary. Fin. prostředky jsou určeny na část. úhradu nákladů spojených s účastí školního týmu na
světovém finále soutěže FIRST LEGO League v Houstonu ve Spojených státech amerických.
navýšení příjmů a výdajů OŠMT KÚ KK z titulu vrácení fin. prostředků z předchozích let s ÚZ 33353 (přímé
výdaje na vzdělávání) došlých na účet KK od PO zřizované obcí v oblasti školství ZŠ Sokolov, Pionýrů
1614 jako odvod za porušení rozpočt. kázně při nakládání s fondem kult. a sociálních potřeb v roce 2020.
Fin. prostředky budou poukázány MŠMT ČR.
snížení příjmů a výdajů OŠMT KÚ KK z titulu vrácení fin. prostředků MŠMT ČR. Jedná se o nevyčerpané
fin. prostředky z neinv. účel. dotace poskytnuté v roce 2022 k naplnění mimořádných opatření MZ za
účelem zajištění neinvazivního RT-PCR testování dětí a žáků ZŠ, SŠ a konzervatoří. Fin. prostředky byly
vráceny na účet KK od PO zřizované obcí v oblasti školství ZŠ Luby, okres Cheb.
snížení příjmů a výdajů OŠMT KÚ KK z titulu vrácení fin. prostředků MŠMT ČR. Jedná se o nevyčerpané
fin. prostředky z neinv. účel. dotace poskytnuté v roce 2022 k naplnění mimořádných opatření MiZ za
účelem zajištění neinvazivního RT-PCR testování dětí a žáků ZŠ, SŠ a konzervatoří. Fin. prostředky byly
vráceny na účet KK od PO zřizované obcí v oblasti školství ZŠ Horní Slavkov, Nádražní 683, okres
Sokolov.
navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu OINV KÚ KK z titulu zapojení příjmu do rozpočtu tohoto odboru
z přijatého pojistného plnění za poškození sloupků na nově vybudovaném úseku cyklostezky DaloviceVšeborovice, II. etapa. Fin. prostředky budou použity na opravu těchto sloupků.
přesun rozpočt. prostředků v rámci OKPPLaCR KÚ KK, a to z kapitoly příspěvky cizím subjektům do
rozpočtu kapitál. výdajů tohoto odboru. Fin. prostředky jsou určeny na 2D animaci v rámci realizace
audiovizuálního díla celovečerního sběrného dokumentu Císařské lázně.

přesun rozpočt. prostředků z neinv. rezervy OF KÚ KK do rozpočtu běžných výdajů OLPaKŽÚ KÚ KK na
poskytnutí návratné finanční výpomoci na zabezpečení životních nákladů pro paní xxxxxxxxx

zapojení financ. z FB do rozpočtu kapitál. výdajů projektů EU OŠMT KÚ KK na poskytnutí inv. příspěvku
krajské PO SOŠ stavební K. Vary na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu Zateplení Domova mládeže
SOŠ stavební K. Vary, realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020
přesun rozpočt. prostředků z neinv. rezervy OF KÚ KK do rozpočtu běžných výdajů OKPPLaCR KÚ KK,
kapitoly příspěvky cizím subjektům. Fin. prostředky jsou určeny na poskytnutí neinv. indiv. dotací.

RO předané odborům k materiálu odboru

SCHVÁLENO ZKK

ČÁSTKA V KČ
odbor

č. usnesení
RKK

± 1.000.000,--

OŠMT

592/05/22

23.05.2022

627.997,30

OŠMT

612/05/22

23.05.2022

± 490.000,--

ORR

594/05/22

23.05.2022

OKPPLaCR

618/05/22

23.05.2022

č.usnesení
přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu běžných výdajů OŠMT KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na
poskytnutí neinv. příspěvku ve výši 100.000 Kč na realizace vzdělávací akce s názvem #NENECHSE efektivní sebeobrana v praxi v rámci jejího pokračování ve školním roce 2022/2023 níže uvedeným PO
zřizovaným KK:
- Gymnázium Aš
- Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská K. Vary
- ISŠTE Sokolov
- SŠ logistická Dalovice
- OA, VOŠ cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky K. Vary
- Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary
- ISŠ Cheb
- SLŠ Žlutice
- Gymnázium a OA Mariánské Lázně
- Hotelová škola Mariánské Lázně

PROJEDNÁNO RKK A
DOPORUČENO ZKK KE
SCHVÁLENÍ

datum

33 063

14.316,--

564/05/22

23.5.2022

91 628

35.509.103,39

564/05/22

23.5.2022

13 015

631.324,--

564/05/22

23.5.2022

± 25.000,--

564/05/22

23.5.2022

33 353

5.269,--

564/05/22

23.5.2022

33 083

112.000,--

564/05/22

23.5.2022

33 083

238.800,--

564/05/22

23.5.2022

20.785,10

564/05/22

23.5.2022

± 285.814,--

± 300.000,--

č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

OLP

navržené
usnesení
nebylo přijato

datum

23.05.2022

4.315.008,40

OŠMT

625/05/22

23.05.2022

± 300.000,--

OKPPLaCR

670/06/22

06.06.2022

16

RO s
materiálem v
ZKK

č. usnesení
ZKK

datum

nepřijato k
tomuto bodu
žádné
usnesení

30.05.2022

ano

301/06/22

20.06.2022

ano

269/06/22

20.06.2022

ano

poznámky

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2022
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č.

ÚZ

RESORT

271

272

273

274

275
276

MK ČR

277

MZE ČR

278

279

280

MŠMT ČR

MŠMT ČR

odbor

č. usnesení
RKK

± 28.500,--

OŠMT

628/05/22

30.05.2022

554.865,32

OŠMT

632/06/22

06.06.2022

± 241.596,--

OZDR

635/06/22

06.06.2022

± 7.840.000,--

OKPPLaCR

671/06/22

06.06.2022

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí inv. účel. dotace z MZE ČR na zlepšení životního prostředí
zvěře. Fin. prostředky jsou určeny do rozpočtu OŠMT KÚ KK pro PO zřizovanou KK SLŠ Žlutice do fondu
investic na zakoupení chladícího zařízení pro ulovenou zvěř.
zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů OVZ KÚ KK na
zvýšené náklady na energie, způsobené nárůstem cen těchto komodit na trhu. Tuto alokaci volných fin.
prostředků z VH KK za rok 2021 schválilo ZKK usnesením č. ZK 107/04/22 dne 11. 4. 2022.
navýšení příjmů a rozpočtu běžných výdajů OŠMT KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MŠMT ČR –
Nástroje pro oživení a odolnost, za účelem pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj
informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí za podmínek uvedených ve Věstníku MŠMT
01/2022, Národní plán obnovy – ZŠ a gymnázia. Fin. prostředky jsou určeny pro právnické osoby
vykonávající činnost ZŠ a SŠ zřizované KK ve výši 2.478.000 Kč, obcemi a DSO KK ve výši 20.489.000 Kč
(rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je v přílohách č. 1 a 2).
navýšení příjmů a běžných 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, Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování (registr. č.
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0012883) realizovaného PO Gymnázium Ostrov.

631/06/22

6.6.2022

34 070

800.000,--

631/06/22

6.6.2022

29 523

40.000,--

631/06/22

6.6.2022

3.500.000,--

631/06/22

6.6.2022

33 087

22.967.000,--

631/06/22

6.6.2022

33 063

73.497,--

631/06/22

6.6.2022

± 1.000.000,--

631/06/22

6.6.2022

± 73.590,--

631/06/22

6.6.2022

612.141,10

631/06/22

6.6.2022

4 001

300.000,--

631/06/22

6.6.2022

33 063

1.441.112,18

715/06/22

27.6.2022

35 018

2.031.610,--

715/06/22

27.6.2022

± 132.000,--

715/06/22

27.6.2022

přesun běžných rozpočt. prostředků v rámci OSV KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny jako neinv. příspěvek
pro PO KK Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské na poskytnutí náborového příspěvku
nové zaměstnankyni, pracovnici v soc. službách v přímé obslužné péči, která splnila podmínky pro přiznání
náborového příspěvku dle pravidel schválených ZKK usnesením č. ZK 284/09/19 ze dne 23. 9. 2019.

282

283

Bavorské stát.
ministerstvo
hospodářství,
region. rozvoje
a energetiky

284

ÚV ČR

285

MŠMT ČR

286

MZ ČR

navýšení příjmů KK a zároveň snížení financ. KK (24.912,14 EUR) z titulu přijetí evropského podílu od
Bavorského státního ministerstva hospodářství, region. rozvoje a energetiky za realizaci projektu Techn.
pomoc pro program EÚS 2014 – 2020 ČR – Bavorsko financovaného v rámci operačního programu
Program spolupráce Cíl EÚS ČR -Svobodný stát Bavorsko 2014 - 2020. Fin. prostředky budou převedeny
zpět do FB, odkud byl projekt předfinancován.

navýšení příjmů a běžných výdajů OKŘÚ KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z ÚV ČR. Fin. prostředky
jsou určeny na zabezpečení činnosti krajského koordinátora pro romské záležitosti
navýšení příjmů KKK 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 schváleného k
realizaci a financ. v rámci Operačního 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
navýšení příjmů a běžných výdajů KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MZ ČR. Fin. prostředky jsou
určeny do rozpočtu OZDR KÚ KK pro PO Zdravotnická záchranná služba KK na financ. připravenosti
poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle
zákona č.374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů
přesun rozpočt. prostředků v rámci schváleného rozpočtu OŠMT KÚ KK na poskytnutí neinv. příspěvku PO
KK, a to každé po 66.000 Kč pro ISŠ Cheb a SLŠ Žlutice na financ. vzdělávací akce Ředitel naživo

datum

150.000,--

přesun rozpočt. prostředků z rozpočtu běžných výdajů projektů EU OŘP KÚ KK do rozpočtu běžných
výdajů projektů EU OŠMT na předprojektovou přípravu k projektu Rekonstrukce a modernizace Střední
uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské K. Vary. Předprojektová příprava strategického projektu
realizovaného z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021 – 2027 bude financ. z výzvy č.
OPST PP-1/2021 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory na předprojektovou přípravu strategických
projektů v rámci implementace Mechanismu pro spravedlivou transformaci.

281

287

přesun běžných rozpočt. prostředků v rámci OZDR KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny jako neinv.
příspěvek pro PO KK Zdravotnická záchranná služba na poskytnutí náborového příspěvku novému
zaměstnanci, který splnil podmínky pro přiznání náborového příspěvku dle pravidel schválených ZKK
usnesením č. ZK 412/12/21.
přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu OKPPLaCR KÚ KK, kapitoly příspěvky cizím subjektům v
celkové částce ± 7.840.000 Kč z inv. na neinv. prostředky. Jedná se o prostředky určené na poskytnutí
neinv. dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu KK na podporu přípravy projektů opravy
a využití kult. památek a památkově hodnotných objektů.
navýšení příjmů a běžných výdajů ODSH KÚ KK zapojením příjmů. Jedná se o fin. prostředky na dopravní
obslužnost – dráhy, které kraj obdržel od města Aš.
navýšení příjmů a výdajů OKPPLaCR KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MK ČR pro PO KK Galerie
výtvarného umění v Chebu na realizaci projektu Celoroční program Galerie výtvarného umění v Chebu

RO předané odborům k materiálu odboru

SCHVÁLENO ZKK

ČÁSTKA V KČ
č.usnesení

přesun rozpoč. prostředků v rámci schváleného rozpočtu běžných výdajů OŠMT KÚ KK do kapitoly
příspěvků cizím subjektům tohoto odboru k poskytnutí indiv. neinv. dotace pro právnickou osobu ZŠ Ostrov,
Masarykova 1289, p.o. na úhradu autobusové dopravy do Holešova na republikové finále Štafetového
poháru 2022.
navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu projektů EU OŠMT KÚ KK na základě výzvy k vrácení dotace v
souladu s ustanovením § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočt. pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočt. pravidla), ve znění pozdějších předpisů, ze dne 13. 5. 2022, poskytovateli
dotace MŠMT ČR. Jedná se o vratku dotace z projektu "EPONA", reg. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016206 financ. z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
realizovaného SOŠ stavební K. Vary, p.o.

PROJEDNÁNO RKK A
DOPORUČENO ZKK KE
SCHVÁLENÍ

17

č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

datum

č. usnesení
ZKK

272/06/22

datum

20.06.2022

RO s
materiálem v
ZKK

ano

poznámky

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2022
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č.

přesun rozpočt. prostředků z neinv. rezervy OF KÚ KK do rozpočtu běžných výdajů OINV KÚ KK na akci
Udržovací práce v části objektu Komenského 759, Sokolov
snížení příjmů a běžných výdajů rozpočtu OZDR KÚ KK. Jedná se o snížení prov. příspěvku PO KK v
oblasti zdravotnictví Zdravotnická záchranná služba KK a zároveň snížení odvodu z fondu investic této
organizace do rozpočtu KK z důvodu nesouladu mezi schválenými odpis. plány a skutečnou výší odpisů
majetku.
přesun rozpočt. prostředků z neinv. rezervy OF KÚ KK do běžného rozpočtu OŠMT KÚ KK na poskytnutí
neinv. příspěvku PO KK Dětský domov K. Vary a Ostrov na akci „Pořízení nového nábytku pro rodinné
skupiny na pracovišti v Dalovicích“
přesun rozpočt. prostředků z neinv. rezervy OF KÚ KK do rozpočtu výdajů OZDR KÚ KK, příspěvky cizím
subjektům. Fin. prostředky jsou určeny pro navýšení fin. prostředků dotačního programu pro poskytování
dotací z rozpočtu KK na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů pro
děti a dorost/pediatrie, gynekologie a porodnictví a zubních lékařů v KK v roce 2022.

288

289

290

291

293

přesun rozpočt. prostředků z kapitál. rezervy OF KÚ KK do rozpočtu OSV KÚ KK na poskytnutí inv.
příspěvku PO KK Domov pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu na dofinanc. akce Rekonstrukce vnitřních
rozvodů – elektřiny, vody a odpadů včetně rekonstrukce WC a koupelen v administrativní budově objektu

294

295

296

297

298

299

300

301
302
MF ČR

304
305

MŠMT ČR

306

Město Horní
Slavkov

307

přesun rozpočt. prostředků z kapitál. rezervy OF KÚ KK do rozpočtu OŠMT KÚ KK na poskytnutí inv.
příspěvku do fondu investic pro PO zřizovanou KK Gymnázium Ostrov, p. o., na dofinanc. akce
„Revitalizace tělocvičny Gymnázia Ostrov“
přesun rozpočt. prostředků z neinv. rezervy OF KÚ KK do rozpočtu běžných výdajů OKPPLaCR KÚ KK,
kapitoly příspěvky cizím subjektům. Fin. prostředky jsou určeny na poskytnutí neinv. indiv. dotace pro
subjekt Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou.
přesun rozpočt. prostředků z neinv. rezervy OF KÚ KK do rozpočtu běžných výdajů OZDR KÚ KK,
příspěvky cizím subjektům. Fin. prostředky jsou určeny na poskytnutí indiv. dotace organizaci Léčebné
lázně Lázně Kynžvart, se sídlem Lázně Kynžvart na druhou část projektu Objektivizace efektu lázeňské
léčby v Lázních Kynžvart v roce 2022.
přesun rozpočt. prostředků z neinv. rezervy OF KÚ KK do rozpočtu běžných výdajů OZDR KÚ KK,
příspěvky cizím subjektům. Fin. prostředky jsou určeny na poskytnutí indiv. dotace společnosti Horská
služba ČR, o.p.s., na obnovu a doplnění zdravotnického materiálu pro Horskou službu ČR, oblast Krušné
hory v regionu KK.
přesun rozpočt. prostředků v rámci běžných výdajů OZDR KÚ KK. Fin. prostředky z neuskutečněné akce
Zdravotník roku budou poskytnuty jako neinv. příspěvek PO KK Zařízení následné rehabilitační a hospicové
péče na akci 90 let zdravotní péče v Nejdku.
přesun rozpočt. prostředků z kapitál. rezervy OF KÚ KK do rozpočtu kapitálových výdajů OZDR. Fin.
prostředky jsou určeny jako příspěvek do fondu investic pro PO KK Zařízení následné rehabilitační a
hospicové péče, p. o., na dofinanc. akce Úprava a rozšíření parkovací plochy
přesun rozpočt. prostředků z neinv. rezervy OF KÚ KK do běžného rozpočtu OŠMT KÚ KK na poskytnutí
neinv. příspěvku PO KK ISŠTE Sokolov, p. o., na pořízení vybavení do nově zrekonstruovaných
ubytovacích prostor v domově mládeže
navýšení příjmů a výdajů rozpočtu OF KÚ KKraje z titulu zapojení příjmu a zároveň úhrady daně z příjmů
právnických osob za rok 2021, kde poplatníkem je KK
navýšení příjmů a běžných výdajů OF KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MF ČR určené na
financování výdajů na zajištění nouzového ubytování v souvislosti s migrační vlnou z Ukrajiny
přesun rozpočt. prostředků z neinv. rezervy OF KÚ KK do rozpočtu běžných výdajů OKPPLaCR KÚ KK na
zhotovení cedulí na venkovní výstavu Měníme kraj v rámci akce Kraj dokořán
snížení příjmů a běžných výdajů OŠMT KÚ KK z titulu úpravy rozpisu rozpočtu neinv. přímých výdajů ve
školách a školských zařízeních zřizovaných KK, obcemi a DSO v kraji k 31. květnu 2022 (rozpis na
jednotlivé školy a školská zařízení je v přílohách č. 1 a 2)
navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu ODSH KÚ KK zapojením obdržené neinv. dotace od města
Horní Slavkov. Jedná se o fin. prostředky určené na zajištění drážní dopravní obslužnosti města Horní
Slavkov
přesun rozpočt. prostředků z rozpočtu běžných výdajů projektů EU OŘP KÚ KK do rozpočtu běžných
výdajů projektů EU OKŘÚ KÚ KK na úhradu mzd. výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Podpora
procesu střednědobého plánování rozvoje soc. služeb v KK II (OPZ III.) financ. v rámci Operačního
programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 – Soc. začleňování a boj s chudobou

98 045

33 353

RO předané odborům k materiálu odboru

SCHVÁLENO ZKK

ČÁSTKA V KČ
odbor

č. usnesení
RKK

3.888.000,--

OF

688/06/22

06.06.2022

± 170.000,--

OŠMT

680/06/22

06.06.2022

± 1.000.000,--

OZDR

703/06/22

06.06.2022

± 100.000,--

OKPPLaCR

687/06/22

06.06.2022

± 1.000.000,-± 500.000,--

OKPPLaCR

686/06/22

06.06.2022

± 7.700.000,--

OF

724/06/22

27.06.2022

± 283.000,--

OF

718/06/22

27.06.2022

± 60.000,--

OKPPLaCR

766/06/22

27.06.2022

± 200.000,--

OZDR

727/06/22

27.06.2022

± 200.000,--

OZDR

726/06/22

27.06.2022

± 50.000,--

OF

719/06/22

27.06.2022

± 750.000,--

OF

± 160.000,--

OF

± 650.000,--

přesun rozpočt. prostředků z neinv. rezervy OF KÚ KK do rozpočtu běžných výdajů OKPPLaCR KÚ KK,
kapitoly příspěvky cizím subjektům na poskytnutí indiv. neinv. dotace pro Dům kultury Ostrov, p.o., na 54.
Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana v Ostrově
přesun inv. prostředků v rámci rozpočtu OKPPLaCR KÚ KK v celkové výši ± 1.000.000 Kč. Fin. prostředky
budou poskytnuty jako inv. příspěvek do akvizičního fondu na pořízení sbírkových předmětů těmto PO
KK:I298 Muzeum Sokolov ve výši 100.000 Kč
• Muzeum Karlovy Vary ve výši 100.000 Kč
• Muzeum Cheb ve výši 130.000 Kč
• Galerie umění Karlovy Vary ve výši 250.000 Kč
• Galerie 4 – galerie fotografie ve výši 79.000 Kč
• Galerie výtvarného umění v Chebu ve výši 341.000 Kč
přesun fin. prostředků z rezervy OF KÚ KK do kapitál. výdajů rozpočtu OKPPLaCR KÚ KK v celkové výši ±
500.000 Kč. Fin. prostředky budou poskytnuty jako inv. příspěvek do akvizičního fondu na pořízení
sbírkových předmětů těmto PO KK:
• Galerie umění Karlovy Vary ve výši 250.000 Kč
• Galerie výtvarného umění v Chebu ve výši 250.000 Kč

292

303

ÚZ

RESORT

PROJEDNÁNO RKK A
DOPORUČENO ZKK KE
SCHVÁLENÍ

č.usnesení

datum

715/06/22

27.6.2022

11.438.760,--

715/06/22

27.6.2022

3.831.749,44

715/06/22

27.6.2022

± 186.703,--

715/06/22

27.6.2022

201.251.750,--

715/06/22

27.6.2022

314.529,50

715/06/22

27.6.2022

± 1.020.000,--

715/06/22

27.6.2022

18

č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

datum

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

poznámky

RKK 8.8.2022

720/06/22

27.06.2022

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2022
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č.

308

MMR ČR

309

Saské stát.
ministerstvo
životního
prostředí a
zemědělství

310

MŠMT ČR

311

MPSV ČR

312

313

MŠMT ČR

315

316

318

319

320

322

MŠMT ČR

MŠMT ČR

navýšení příjmů a běžných 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, Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování (registr. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016199) realizovaného PO Gymnázium a OA Mariánské Lázně.
navýšení příjmů a běžných 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, Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování (registr. č.
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0015034) realizovaného PO KK Gymnázium Aš

± 550.000,--

OSV

783/06/22

27.06.2022

150.000,--

OF

721/06/22

27.06.2022

± 50.098,65

OF

778/06/22

27.06.2022

± 50.000,--

OŘP

784/06/22

27.06.2022

± 566.000,--

OF

779/06/22

27.06.2022

± 93.000,--

OŠMT

807/07/22

11.07.2022

± 74.460,--

OF

831/07/22

25.7.2022

± 761.600,--

OŠMT

819/07/22

11.07.2022

715/06/22

27.6.2022

203.919,19

715/06/22

27.6.2022

33 063

46.763,30

715/06/22

27.6.2022

13 023

898.785,79

715/06/22

27.6.2022

± 1.270.000,--

715/06/22

27.6.2022

25.754.266,30

715/06/22

27.6.2022

521.000,--

715/06/22

27.6.2022

33063
33982

přesun rozpočt. prostředků z kapitál. rezervy OF KÚ KK do rozpočtu kapitál. výdajů OZDR. Fin. prostředky
jsou určeny jako příspěvek do fondu investic pro PO KK Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče,
p. o., na dofinanc. realizace požárně-bezpečnostního řešení a EPS akce Oprava stávající elektroinstalace v
původní budově REHOS.
přesun rozpočt. prostředků ve výši v rámci rozpočtu projektů EU OŠMT KÚ KK, a to z kapitál. výdajů akce
Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb - Komenského 29 - Centrum techn. a přírodovědného vzdělávání. Fin.
prostředky jsou určeny k poskytnutí neinv. návratné výpomoci PO organizaci zřizované KK Pedagogickopsychologická poradna K. Vary na předfinanc. realizace projektu s názvem OP JAK - Šablony I - PPP K.
Vary připravovaného v rámci vyhlášené výzvy Operačního programu Jan Amos Komenský, Šablony pro
MŠ a ZŠ I.

321

č. usnesení
RKK

36.195,87

17 051

navýšení příjmů KK a zároveň snížení financ. KK (8.284,01 EUR) z titulu přijetí neinv. dotace evropského
podílu ze Saského státního ministerstva životního prostředí a zemědělství za realizaci projektu Techn.
pomoc pro program EÚS 2014 - 2020 ČR – Sasko financ. v rámci operačního programu Program na
podporu přeshraniční spolupráce ČR - Svobodný stát Sasko 2014 – 2020. Fin. prostředky budou převedeny
zpět do FB, odkud byl projekt předfinancován
navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu projektů EU OŠMT KÚ KK na základě výzvy k vrácení dotace v
souladu s ustanovením § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočt. pravidlech poskytovateli dotace
MŠMT ČR. Jedná se o vratku dotace z projektu Inovace ve výuce 2, reg. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013253 financ. z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
realizovaného ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních K. Vary.
navýšení příjmů a běžných výdajů OZDR KÚ KK z titulu přijetí neinv. příspěvku z MPSV ČR, určeného pro
PO KK Krajský dětský domov pro děti do tří let na provoz dětské skupiny Beruška
přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu OINV KÚ KK z inv. na neinv. prostředky. Jedná se o
prostředky určené na novou akci: Komenského 759 – udržovací práce
navýšení příjmů a výdajů rozpočtu projektů EU OŠMT KÚ KK (podíl SR + podíl EU), z toho inv. prostředky
v částce 6.754.266,30 Kč a neinv. prostředky v částce 19.000.000 Kč, z titulu přijetí dotace z MŠMT ČR na
realizaci projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v KK, financ. v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a
sekundárnímu vzdělávání. Část dotace ve výši 21.096.570,30 Kč (investice 6.754.266,30 Kč a neinvestice
14.342.304 Kč) bude poskytnuta partnerům projektu uvedeným v příloze. Zbývající část ve výši 4.657.696
Kč bude vrácena na FB, odkud byl projekt předfinancován

odbor

datum

přesun rozpočt. prostředků z kapitál. rezervy OF KÚ KK do rozpočtu kapitál. výdajů OSV KÚ KK. Fin.
prostředky jsou určeny jako příspěvek do fondu investic pro PO Domov pro osoby se zdravotním
postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově na dofinanc. akce Dvě příjezdové elektrické brány
přesun rozpočt. prostředků z neinv. rezervy na projekty EU OF KÚ KK do rozpočtu běžných výdajů projektů
EU OŘP KÚ KK na pořízení studie proveditelnosti, povinné přílohy žádosti o dotaci z výzvy Národního
plánu obnovy, k připravovanému projektu Humanizace sociální služby „Domova se zvláštním režimem
„MATYÁŠ“ v Nejdku“ – 2. etapa výstavby
přesun rozpočt. prostředků z kapitál. rezervy OF KÚ KK do rozpočtu OŠMT KÚ KK na poskytnutí inv.
příspěvku do fondu investic pro PO zřizovanou KK Domov mládeže a školní jídelna K. Vary, p. o., na
dofinanc. akce „Celková rekonstrukce střechy objektu A“
přesun rozpočt. prostředků z rozpočtu běžných výdajů OŠMT KÚ KK do kapitoly příspěvky cizím subjektům
OŠMT KÚ KK k poskytnutí indiv. neinv. dotace Západočeské univerzitě v Plzni na úhradu nákladů
spojených s výukou 5 neaprobovaných učitelů k rozšíření aprobace v oboru biologie a fyziky v 1. semestru
a 3 neaprobovaných učitelů k rozšíření aprobace v 2. semestru programu celoživotního vzdělávání
realizovaného Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni

317

324

navýšení příjmů KK a zároveň snížení financ. KK (1.465,42 EUR) z titulu přijetí neinv. dotace podílu SR z
MMR ČR za realizaci projektu Techn. pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR – Bavorsko, financ. v rámci
operačního programu Program spolupráce Svobodný stát Bavorsko – ČR 2014 – 2020. Jedná se o dotaci
ex-post, fin. prostředky budou převedeny na FB, odkud byl projekt předfinancován

RO předané odborům k materiálu odboru

SCHVÁLENO ZKK

ČÁSTKA V KČ
č.usnesení

zapojení volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do běžného rozpočtu OZDR KÚ KK na navýšení
příspěvků na zajištění pohotovostních služeb a dalších činností mezi KK a KKN a.s. a KK a společností
Nemocnice Sokolov s.r.o., pro rok 2022. Tuto alokaci volných fin. prostředků z VH KK schválilo ZKK dne
11.04.2022 usnesením č. ZK 107/04/22.
přesun rozpočt. prostředků z kapitál. rezervy OF KÚ KK do rozpočtu kapitál. výdajů OSV KÚ KK. Fin.
prostředky jsou určeny jako příspěvek do fondu investic pro PO Domov pro osoby se zdravotním
postižením „PRAMEN“ v Mnichově, p.o., na akci „Odstranění havarijního stavu koupelen a střešních oken
ve 3.N.P.“
přesun rozpočt. prostředků ve výši 100.000 Kč z rozpočtu běžných výdajů OKPPLaCR KÚ KKa ve výši
50.000 Kč z rozpočtu běžných výdajů OŠMT KÚ KK do rozpočtu běžných výdajů OKPPLaCR KÚ KK na
poskytnutí neinv. příspěvku pro PO KK Muzeum K. Vary na vydání publikace o porcelánu k 100. výročí
Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech

314

323
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33 063

15.584,--

790/07/22

11.7.2022

33 063

9.546,--

790/07/22

11.7.2022

19

č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

datum

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

poznámky

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2022
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č.

325

MŠMT ČR

MK ČR

329

331

MŠMT ČR

SFDI

332

333

datum

212.000,--

790/07/22

11.7.2022

12.879.470,66

790/07/22

11.7.2022

12.000,--

790/07/22

11.7.2022

± 2.000.000,--

790/07/22

11.7.2022

± 46.830,--

790/07/22

11.7.2022

33 086

217.425,--

790/07/22

11.7.2022

91628
91252

144.598.000,--

790/07/22

11.7.2022

± 200.000,--

790/07/22

11.7.2022

210.000,--

790/07/22

11.7.2022

2.300.000,--

790/07/22

11.7.2022

33 089

navýšení příjmů a výdajů OKPPLaCR KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MK ČR pro PO KK
Krajská knihovna K. Vary na realizaci projektu Knihovnické služby pro handicapované občany 2022

34 070

přesun rozpočt. prostředků v rámci OKPPLaCR KÚ KK, a to z kapitoly příspěvky cizím subjektům do
rozpočtu běžných výdajů tohoto odboru. Fin. prostředky jsou určeny na dofinanc. výdajů projektu Děti,
mládež a kultura.
přesun běžných rozpočt. prostředků v rámci OSV KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny jako neinv. příspěvek
pro PO KK Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské na poskytnutí nábor. příspěvku
novému zaměstnanci v soc. službách v přímé obslužné péči, který splnil podmínky pro přiznání nábor.
příspěvku dle pravidel schválených ZKK usnesením č. ZK 284/09/19 ze dne 23. 9. 2019

328

330

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu obdržení neinv. účel. dotace z MŠMT ČR v rámci Výzvy Jazykové
kurzy pro děti cizinců migrujících z Ukrajiny. Fin. prostředky budou zapojeny do rozpočtu běžných výdajů
OŠMT KÚ KK a jsou určeny pro PO zřizovanou KK Gymnázium a OA Mariánské Lázně

MK ČR

snížení příjmů a běžných výdajů OŠMT KÚ KK z titulu vrácení fin. prostředků MŠMT ČR. Jedná se o
nevyčerpané fin. prostředky neinv. účel. dotace poskytnuté v roce 2022 ze SR – Nástroje pro oživení a
odolnost. Fin. prostředky byly vráceny na účet KK od PO obcí ZŠ Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
navýšení příjmů a výdajů KK do rozpočtu ODSH KÚ KK z titulu přijetí účel. dotace ze SFDI. Fin. prostředky
jsou určeny pro PO KK KSÚS KK na financ. rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy ve vlastnictví
KK na rok 2022, z toho inv. dotace činí 100.800.000 Kč a neinv. dotace činí 43.798.000 Kč. Změna se
provádí na základě uzavřeného dodatku č. 35S/2022/1.
přesun rozpočt. prostředků z běžných výdajů ODSH KÚ KK, kapitoly příspěvky cizím subjektům
do rozpočtu běžných výdajů ORR KÚ KK na financ. položky podpory cyklodopravy
navýšení příjmů a výdajů OKPPLaCR KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MK ČR z Programu
podpory pro památky svět. dědictví na realizaci projektu Zpracování studie proveditelnosti návštěvnických a
vzdělávacích center statku Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří a osazení informačního dopr. značení
navádějícího do láz. měst zapsaných v rámci statku Slavná lázeňská města Evropy

34 001

zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu běžných výdajů OKPPLaCR
KÚ KK na výdaje spojené s Krajskou kult. a kreativní kanceláří – 4K. Tuto alokaci volných fin. prostředků z
VH KK za rok 2021 schválilo ZKK usnesením č. ZK 54/02/22 dne 28. 2. 2022.

334

335

MF ČR

zapojení financ. ze zůstatku zvl. bank. účtu vodohospodářských havárií do rozpočtu kapitál. výdajů OŽP,
příspěvky cizím subjektům, na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
navýšení příjmů a běžných výdajů OF KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MF ČR určené na financ.
výdajů na zajištění nouzového ubytování v souvislosti s migrační vlnou z Ukrajiny

2.000.000,-98 045

přesun rozpočt. prostředků v rámci schváleného rozpočtu OŠMT KÚ KK do kapitoly příspěvky cizím
subjektům OŠMT KÚ KK k poskytnutí indiv. neinv. dotace pro Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících
odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR na úhradu nákladů na realizaci třetího ročníku soutěže
"Bezpečné dny v práci" (zajištění organizace soutěže a věcných cen). Příspěvky budou kryty z položky
rozpočtu OŠMT KÚ KK pro rok 2022 schválené ZKK usnesením č. ZK 399/12/21 ze dne 13. 12. 2021 pro
účely plnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy KK

338

31.429.050,--

826/07/22

341

344

č.usnesení

datum

odbor

č. usnesení
RKK

datum

MŠMT ČR

MZ ČR

MŽP ČR

přesun rozpočt. prostředků z rozpočtu běžných výdajů OKPPLaCR KÚ KK, kapitoly příspěvky cizím
subjektům do rozpočtu běžných výdajů OKPPLaCR KÚ KK na poskytnutí neinv. příspěvku pro PO KK
Galerie 4 – galerie fotografie na akci Chebské dvorky 2022
navýšení neinv. příjmů a neinv. výdajů OŠMT KÚ KK z titulu zapojení příjmů z roku 2022 za uznání
zahraničního vzdělání, které žadatelé hradí KK jako správní poplatek. Fin. prostředky budou poskytnuty PO
zřizované KK Gymnáziu a OA Mariánské Lázně jako neinv. příspěvek na úhradu zvýšených výdajů za
nostrifikační zkoušky.
snížení příjmů a běžných výdajů OŠMT KÚ KK z titulu vrácení fin. prostředků MŠMT ČR. Jedná se o
nevyčerpané fin. prostředky neinv. účel. dotace poskytnuté v roce 2022 ze SR – Nástroje pro oživení a
odolnost. Fin. prostředky byly vráceny na účet KK od PO zřizované obcí ZŠ Sokolov, Běžecká 2055.
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 záchranná služba KK z dotačního programu pro
poskytovatele zdravotnické záchranné služby s cílem zajištění provozu jednotného informačního systému v
letecké záchranné službě v ČR na projekt: Zajištění provozu jednotného informačního systému v letecké
záchranné službě v ČR – Zdravotnická záchranná služba KK
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 národních zdrojů (100% SR) v rámci 1.
výzvy podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

poznámky

RKK 22.8.2022

OŽP

837/07/22

25.07.2022

± 10.000,--

OŠMT

849/07/22

25.07.2022

ORR

340

343

datum

11.7.2022

339

342

č.usnesení

ODSH

336
337

RO předané odborům k materiálu odboru

SCHVÁLENO ZKK

ČÁSTKA V KČ
č.usnesení

zapojení financ. z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 do rozpočtu kapitál. výdajů ODSH KÚ KK
na poskytnutí inv. příspěvku PO KK KSÚS KK na akci přeložka Loket a výstavba dopr. terminálu Loket.
Tuto alokaci volných fin. prostředků z VH KK za rok 2021 schválilo ZKK usnesením č. ZK 107/04/22 dne
11. 4. 2022.

326

327

ÚZ

RESORT

PROJEDNÁNO RKK A
DOPORUČENO ZKK KE
SCHVÁLENÍ

± 150.000,--

829/07/22

25.7.2022

55.570,--

829/07/22

25.7.2022

33 086

100.500,--

829/07/22

25.7.2022

35 028

180.000,--

829/07/22

25.7.2022

15 972

5.863.495,--

829/07/22

25.7.2022

20

RKK 8.8.2022

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2022
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č.

345

Město Cheb

346

MK ČR

347

348

349

350

ÚZ

RESORT

MMR ČR

MMR ČR

MŠMT ČR

MŠMT ČR

navýšení příjmů a kapitálových výdajů Odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši
7.898.826,25 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace od města Cheb určené na částečné pokrytí
nákladů investiční akce Karlovarského kraje „Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“

č.usnesení

datum

7.898.826,25

829/07/22

25.7.2022

34 070

35.000,--

829/07/22

25.7.2022

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí inv. účel. dotace z MMR ČR do rozpočtu projektů EU ODSH KÚ
KK. Fin. prostředky jsou určeny pro PO KK KSÚS KK na financ. projektu II/230 Silniční obchvat Mariánské
Lázně, identifikační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008453, realizovaného v rámci IROP

17968
17969

8.944.978,23

829/07/22

25.7.2022

17 051

15.768,26

829/07/22

25.7.2022

33 086

119.625,--

829/07/22

25.7.2022

33 155

47.288.865,--

829/07/22

25.7.2022

snížení příjmů a běžných výdajů OŠMT KÚ KK z titulu vrácení fin. prostředků MŠMT ČR. Jedná se o
nevyčerpané fin. prostředky neinv. účel. dotace poskytnuté v roce 2022 ze SR – Nástroje pro oživení a
odolnost. Fin. prostředky byly vráceny na účet KK od PO zřizované obcí ZŠ K. Vary, Truhlářská 19.
navýšení příjmů a výdajů KK z titulu obdržení neinv. účel. dotace z MŠMT ČR. Fin. prostředky budou
zapojeny do rozpočtu běžných výdajů OŠMT KÚ KK a jsou určeny pro školy a školská zařízení zřizovaná
soukromými subjekty v KK na financ. přímých výdajů na 3. čtvrtletí roku 2022 (rozpis na jednotlivé školy a
školská zařízení je v příloze).

351
352

RO předané odborům k materiálu odboru

SCHVÁLENO ZKK

ČÁSTKA V KČ

navýšení příjmů a výdajů OKPPLaCR KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MK ČR pro PO KK
Krajská knihovna K. Vary na realizaci projektu Kult. aktivity pro handicapované a seniory v roce 2022

navýšení příjmů KK a zároveň snížení financ. KK (637,23 EUR) z titulu přijetí podílu SR z MMR ČR za
realizaci projektu Techn. pomoc pro program EÚS 2014 - 2020 ČR – Sasko financ. v rámci operačního
programu Program na podporu přeshraniční spolupráce ČR - Svobodný stát Sasko 2014 – 2020. Jedná se
o dotaci ex-post, fin. prostředky budou převedeny na FB, odkud byl projekt předfinancován

PROJEDNÁNO RKK A
DOPORUČENO ZKK KE
SCHVÁLENÍ
č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

odbor

č. usnesení
RKK

datum

± 72.552,--

OF

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
rozpočtové změny, které nebyly realizovány

Vypracovala: Lillová Alice

21

datum

RO s
materiálem v
ZKK

poznámky

RKK 22.8.2022, ZKK
12.9.2022

OSV
přesun rozpočt. prostředků z kapitál. rezervy OF KÚ KK do rozpočtu kapitál. výdajů OSV KÚ KK. Fin.
prostředky jsou určeny jako příspěvek do fondu investic pro PO Domov pro seniory v Hranicích na dofinanc.
akce Nákup varného kotle do kuchyňského provozu

č. usnesení
ZKK

860/07/22

25.07.2022

