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

RKK
datum 

č. usnesení 

ZKK
datum poznámky

1
zapojení financování z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu běžných výdajů 

OZDR KÚ KK na dofinancování zajištění lékařských pohotovostních služeb v KK v roce 2023
11.715.000,-- OZDR 06/01/23 09.01.2023 17/01/23 30.01.2023

2

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 dofinancování 

akce „Rekonstrukce sociálního zázemí v budově Závodu míru 339 a sanace budov Závodu míru 

339 a Závodu míru 303“

 ± 753.231,32 OŠMT 20/01/23 09.01.2023

3

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu běžných výdajů 

OŽP KÚ KK, příspěvky cizím subjektům. Fin. prostředky jsou určeny 

na úhradu dotací z dotačního Programu na hospodaření v lesích za rok 2022.

4.435.951,-- 38/01/23 09.01.2023

4 MŽP ČR

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Podpora výměny kotlů v KK pro nízkopříjmové domácnosti v 

rámci OP ŽP 2021-2027 ve výši 19.982.016 Kč (zůstatek bankovního účtu k 31. 12. 2022) do 

rozpočtu projektů EU OINV KÚ KK. Jedná se o nevyčerpané účel. fin. prostředky poskytnuté MŽP 

ČR na realizaci tohoto projektu financovaného v rámci Priority 1, Specifického cíle 1.2, Opatření 

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

uvedeného projektu, a to částka 18.575.363,73 Kč (kapitálové) na vyplácení příspěvků pro občany 

a částka 1.406.652,27 Kč (běžné) na administraci projektu.

15 501       

15 016
19.982.016,-- 38/01/23 09.01.2023

5 MŽP ČR

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

v KK – dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III. ve výši 6.273.367,37 Kč (zůstatek 

bankovního účtu k 31. 12. 2022) do rozpočtu kapitál. výdajů projektů EU a akcí spolufinancovaných 

ze SR OINV KÚ KK. Jedná se o nevyčerpané účel. fin. prostředky (ÚZ 15972) poskytnuté MŽP ČR 

na realizaci této akce, financované z národních zdrojů (100 % SR) v rámci 1. výzvy podprogramu 

Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření.

15 972 6.273.367,37 38/01/23 09.01.2023

6 MŽP ČR

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

domech v KK v rámci OP ŽP 2014-2020 – Kotlíkové dotace III. ve výši 9.101.216,94 Kč (zůstatek 

bankovního účtu k 31. 12. 2022) do rozpočtu projektů EU OINV KÚ KK. Jedná se o nevyčerpané 

účel. fin. prostředky poskytnuté MŽP ČR na realizaci tohoto projektu financovaného v rámci prioritní 

osy 2, specifického cíle 2.1 Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Fin. prostředky (100 

% EU) budou použity ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací uvedeného projektu, a to částka 

8.829.167,94 Kč (kapitálové) na vyplácení příspěvků pro občany a částka 272.049 Kč (běžné) na 

administraci projektu.

15 974       

15 011
 9.101.216,94 38/01/23 09.01.2023

7 MPSV ČR

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence III 

ve výši 55.168.065 Kč (zůstatek k datu 31. 12. 2022) do rozpočtu běžných výdajů projektů EU OŘP 

KÚ KK. Jedná se o nevyčerpané účel. fin. prostředky poskytnuté MPSV ČR, které budou použity ke 

krytí výdajů přímo souvisejících s realizací tohoto projektu, registr. č. 

CZ.03.02.01/00/22_003/0000239, priorita: 2 Sociální začleňování, Operační program Zaměstnanost 

plus.

13 021  55.168.065,-- 38/01/23 09.01.2023

8

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu běžných výdajů 

OF KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na vymalování prostor depozitáře Krajské knihovny K. Vary, 

které byly využívány jako sídlo KACPU KK od května 2022 do listopadu 2022.

49.300,-- 38/01/23 09.01.2023

9 MK ČR

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu běžných výdajů 

OKPPLaCR KÚ KK z důvodu vratky nevyčerpaných účel. fin. prostředků MK ČR v rámci Programu 

podpory pro památky svět. dědictví, které byly určené na realizaci projektu Zpracování studie 

proveditelnosti návštěvnických a vzdělávacích center statku Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří 

a osazení informačního dopr. značení navádějícího do lázeňských měst zapsaných v rámci statku 

Slavná lázeňská města Evropy

34 001 38.500,-- 38/01/23 09.01.2023

10

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu OINV KÚ KK. 

Fin. prostředky jsou určeny na akci KKN a.s. – Nemocnice Cheb – Dokončení revitalizace areálu 

nemocnice v Chebu, z toho částka ve výši 20.000.000 Kč na běžné výdaje a částka ve výši 

60.000.000 Kč na kapitál. výdaje.

80.000.000,-- 38/01/23 09.01.2023 11/01/23 30.01.2023

11

zapojení financování z FB do rozpočtu kapitál. výdajů projektů EU OŘP KÚ KK na realizaci projektu 

„Rozvoj digitální techn. mapy KK (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM KK“, registr. č. 

CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0026188, financovaného z Operačního programu Podnikání a inovace 

pro konkurenceschopnost. Jedná se o nevyčerpané fin. prostředky 

z roku 2022, které musí být uhrazeny do konce realizace projektu, tedy do 31. 3. 2023.

135.035.548,67 38/01/23 09.01.2023 11/01/23 30.01.2023

12

přesun běžných rozpočt. prostředků v rámci schváleného rozpočtu OŠMT KÚ KK do kapitoly 

příspěvky cizím subjektům téhož odboru k poskytnutí indiv. neinv. dotace pro subjekt Začni učit!, z. 

s., na realizaci akce „Event k řešení nedostatku učitelů: Začni učit v KK“

± 139.000,-- OŠMT 32/01/23 09.01.2023

13

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do běžných výdajů rozpočtu 

OKPPLaCR KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na grafické zpracování reprezentativní publikace 

Císařské lázně v K. Varech
240.000,-- OKPPLaCR 84/01/23 23.01.2023

Usnesením z 26. jednání 

ZKK č. ZK 55/02/23 ze dne 

27.2.2023 bere na vědomí - 

Informaci o realizovaných 

rozpočtových změnách č. 1 - 

13/2023

14

přesun rozpočt. prostředků z kapitál. rezervy OF KÚ KK do rozpočtu kapitál. výdajů projektů 

spolufinancovaných z EU a SR OŠMT na poskytnutí příspěvku do fondu investic PO Gymnázium 

Ostrov na přípravu projekt. záměrů „Bezbariérová škola a odb. učebny GO“ ve výši 500.000 Kč a 

„Energetické úspory - zateplení objektů gymnázia Ostrov“ ve výši 200.000 Kč, které se připravují do 

Operačního programu spravedlivé transformace a Operačního programu životního prostředí

 700.000,-- OŠMT

NEPŘEDLO-

ŽENO NA 

JEDNÁNÍ 
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23.01.2023

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2023
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SCHVÁLENO RKK       RO předané odborům  k materiálu odboru 
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SCHVÁLENO ZKK
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PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2023

RO č. RESORT TEXT ÚZ ČÁSTKA V KČ
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DOPORUČENO ZKK 

KE SCHVÁLENÍ

SCHVÁLENO ZKK

15 SFDI

navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu ODSH KK z titulu vrácení nedočerpaných fin. 

prostředků účel. dotace ze SFDI na rok 2022 určených na financování výstavby, modernizace a 

oprav silnic II. a III. třídy ve vlastnictví KK pro PO KK KSÚS KK

91 628  6.240.340,67 55/01/23 23.01.2023

16

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 sociální službě odborné sociální poradenství.

± 1.162.000,-- 55/01/23 23.01.2023

17

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do kapitál. výdajů rozpočtu 

OKPPLaCR KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na vytvoření audiovizuálního díla – dokument. filmu 

s prac. názvem Císařské lázně, jako celovečerního sběrného dokumentu. 

841.124,64 55/01/23 23.01.2023

18 MŠMT ČR

zapojení financování z vázaných fin. prostředků VH KK za rok 2022 (fin. prostředky ze zvl. 

školského účtu) do rozpočtu běžných výdajů OŠMT KÚ KK. Jedná se o účel. státní fin. prostředky s 

ÚZ 33166, které byly určeny na podporu okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém 

vzdělávání v roce 2022. Tyto prostředky musí kraj vrátit při fin. vypořádání za rok 2022 MŠMT ČR 

33 166 18.863,-- 55/01/23 23.01.2023

19

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu kapitál. výdajů 

OŠMT KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny jako inv. příspěvek do fondu investic PO ZŠ Ostrov na 

akci Rekonstrukce oken, zateplení a fasáda objektu včetně rekonstrukce terasy
7.000.000,-- 55/01/23 23.01.2023

20

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu běžných výdajů 

OVZ KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na opravu atiky na střeše budovy Z v místě vedení 

klimatizačních rozvodů a opravu venkovního navigačního systému.

110.207,-- 55/01/23 23.01.2023

21

zapojení financování z vázaných fin. prostředků VH KK za rok 2022, z toho do rozpočtu běžných 

výdajů OŠMT KÚ KK ve výši 1.670.975,20 Kč a dále do rozpočtu běžných výdajů OKŘÚ KÚ KK ve 

výši 169.900 Kč na zabezpečení odměn z dohod o provedení práce. Tyto fin. prostředky jsou 

určeny na zajištění Zimní olympiády dětí a mládeže 2023, která se bude konat v Královéhradeckém 

kraji v lednu 2023. 

1.840.875,20 55/01/23 23.01.2023

22

přesun rozpočt. prostředků v rámci 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 ZŠ v Brandlově ulici za prosinec 2022.

± 47.579,20 55/01/23 23.01.2023

23

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu běžných výdajů 

OŠMT KÚ KK k poskytnutí fin. darů, a to na základě uzavřených darovacích smluv o poskytnutí fin. 

daru členům Krajského parlamentu dětí a mládeže, a to pro tři fyz. osoby každé po 500 Kč

1.500,-- 55/01/23 23.01.2023

24

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do běžných výdajů kapitoly 

příspěvky cizím subjektům OŠMT KÚ KK k poskytnutí fin. daru prostřednictvím zřizovatele, a to na 

základě uzavřených darovacích smluv na pořízení nových žíněnek jako náhradu za žíněnky 

poskytnuté pro potřeby humanitární pomoci pro ukrajinské uprchlíky 

v KK, a to pro tři školy v KK

108.380,-- 55/01/23 23.01.2023

25

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

projektu Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb - Komenského 29 - Centrum techn. a přírodovědného 

vzdělávání. Fin. prostředky jsou určeny na poskytnutí inv. příspěvku PO zřizované KK SOŠ 

stavební K.Vary na úhradu nezpůsobilých výdajů realizační fáze projektu Zateplení Domova 

mládeže SOŠ stavební K. Vary, realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 

- 2020

± 633.046,92 55/01/23 23.01.2023

26

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu běžných výdajů 

OINV KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na akci Náprava eroze vodního toku řeky Ohře podél 

cyklostezky v úseku Cyklostezka Cheb - Sokolov u obce Vokov. 

2.491.530,-- 55/01/23 23.01.2023

27

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu běžných výdajů 

OINV KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na akci Havarijní oprava střechy Krajské knihovny K. Vary 

a budovy „A“ KÚ KK

2.300.152,42 55/01/23 23.01.2023

28 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 

financovaného 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_065/0016858) 

realizovaného PO zřizovanou KK ISŠ Cheb

33 063  929.040,-- 55/01/23 23.01.2023

29 MŠMT ČR

zapojení části zůstatku zvl. účtu projektu Implementace Krajského akčního plánu v KK 2  (zůstatek 

k datu 31. 12. 2022, zdroje ÚZ 33063) do rozpočtu běžných výdajů projektů EU OŠMT KÚ KK ke 

krytí výdajů přímo souvisejících s realizací tohoto projektu, schváleného k financování v rámci 

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

předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Jedná se o fin. prostředky z MŠMT, 

obdržené v roce 2022

33 063 19.000.000,-- 55/01/23 23.01.2023

30
Plzeňský 

kraj

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

Fin. prostředky jsou určeny na zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie v Nemocnici 

Mariánské Lázně, s.r.o.

1.200.000,-- 55/01/23 23.01.2023

31

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu kapitál. výdajů 

OZDR KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na vyplacení dotace pro město Bochov v rámci programu 

Podpora vzniku ordinací všeobecných prakt. lékařů a prakt. lékařů pro děti 

a dorost/pediatrie, zubních lékařů a gynekologů v KK na projekt „Ordinace prakt. lékaře, Bochov“. 

800.000,-- 55/01/23 23.01.2023

2
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32

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 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, které 

musí KK odvést MŠMT ČR

527.265,-- 55/01/23 23.01.2023

33

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Výstavba budovy SUPŠ K. Vary (zůstatek k datu 31. 12. 2022) 

do rozpočtu kapitál. výdajů projektů EU OINV KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací 

projektu Výstavba budovy SUPŠ K. Vary.

1.422.439,-- 55/01/23 23.01.2023 54/02/23 27.02.2023

34

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

12. 2022), z toho částku 1.107.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů OŠMT KÚ KK a částka 

388.991,87 Kč bude vrácena na FB

1.495.991,87 55/01/23 23.01.2023 54/02/23 27.02.2023

35

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Novostavba SŠŽ Sokolov na p.p.č.386/1 k.ú. Sokolov 

ve výši 807.668,32 Kč (zůstatek k datu 31. 12. 2022) a zapojení financování z FB 

ve výši 6.500.000 Kč do rozpočtu kapitál. výdajů projektů EU OINV KÚ KK ke krytí výdajů přímo 

souvisejících s realizací projektu Novostavba SŠŽ Sokolov na p.p.č.386/1 k.ú. Sokolov

7.307.668,32 55/01/23 23.01.2023 54/02/23 27.02.2023

36

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Společné operační středisko složek integrovaného záchranného 

systému ve výši 480.028,70 Kč (zůstatek k datu 31. 12. 2022) a zapojení financování z FB ve výši 

2.000.000 Kč do rozpočtu kapitál. výdajů projektů EU OINV KÚ KK ke krytí výdajů přímo 

souvisejících s realizací projektu Společné operační středisko IZS

2.480.028,70 55/01/23 23.01.2023 54/02/23 27.02.2023

37

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

31. 12. 2022), z toho částka 3.193.233,10 Kč zdroje ÚZ 33063 a částka 638.346,46 Kč vlastní 

zdroje KK, do rozpočtu běžných výdajů projektů EU OŠMT KÚ KK ke krytí výdajů přímo 

souvisejících s realizací tohoto projektu, schváleného k financování v rámci Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 

primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

3.831.579,56 55/01/23 23.01.2023 54/02/23 27.02.2023

38

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Smart Akcelerátor 2.0 (zůstatek bankovního účtu k 31. 12. 

2022) do rozpočtu běžných výdajů projektů EU ORR KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s 

realizací tohoto projektu, schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání

765.925,90 55/01/23 23.01.2023 54/02/23 27.02.2023

39

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

(zůstatek k datu 31. 12. 2022) do rozpočtu běžných výdajů projektů EU OŘP KÚ KK  ke krytí výdajů 

přímo souvisejících s realizací tohoto projektu, schváleného k financování v rámci Operačního 

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

1.531.578,57 55/01/23 23.01.2023 54/02/23 27.02.2023

40

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Generel KKN (zůstatek k datu 31. 12. 2022) do rozpočtu kapitál. 

výdajů projektů EU OŘP KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s přípravou a realizací 1. etapy 

– část 1 tohoto projektu

2.457.064,87 55/01/23 23.01.2023 54/02/23 27.02.2023

41

zapojení zůstatku zvl. účtu akce Využití ekonomického a společenského potenciálu kult. dědictví 

prostřednictvím vzdělávacích a turist. produktů na příkladu hist. krovů (zůstatek k datu 31. 12. 

2022) do rozpočtu běžných výdajů projektů EU a akcí spolufinancovaných ze SR OŘP KÚ KK. Fin. 

prostředky jsou určeny ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací této akce, schválené k 

financování v rámci národního programu Technologické agentury ČR: Program na podporu 

aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

ÉTA. 

355.678,-- 55/01/23 23.01.2023 54/02/23 27.02.2023

42

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Nákup nízkoemisních autobusů pro I. oblast KK (zůstatek k datu 

31. 12. 2022) do rozpočtu kapitál. výdajů projektů EU OŘP KÚ KK ke krytí výdajů přímo 

souvisejících s realizací tohoto projektu, schváleného k realizaci a financování v rámci IROP pro 

období 2014 – 2020, prioritní osa 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

222.411,80 55/01/23 23.01.2023 54/02/23 27.02.2023

43

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Nákup nízkoemisních autobusů pro II. oblast KK ve  (zůstatek k 

datu 31. 12. 2022) do rozpočtu kapitál. výdajů projektů EU OŘP KÚ KK ke krytí výdajů přímo 

souvisejících s realizací tohoto projektu, schváleného k realizaci a financování v rámci IROP pro 

období 2014 – 2020, prioritní osa 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

205.095,89 55/01/23 23.01.2023 54/02/23 27.02.2023

44

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Nákup nízkoemisních autobusů pro III. oblast KK  (zůstatek k 

datu 31. 12. 2022) do rozpočtu kapitál. výdajů projektů EU OŘP KÚ KK ke krytí výdajů přímo 

souvisejících s realizací tohoto projektu, schváleného k realizaci a financování v rámci IROP pro 

období 2014 – 2020, prioritní osa 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

215.485,59 55/01/23 23.01.2023 54/02/23 27.02.2023

45

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Nákup nízkoemisních autobusů pro IV. oblast KK ve výši 

271.161,72 Kč (zůstatek k datu 31. 12. 2022) do rozpočtu kapitál. výdajů projektů EU OŘP KÚ KK 

ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací tohoto projektu, schváleného k realizaci a financování 

v rámci IROP pro období 2014 – 2020, prioritní osa 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a 

bezpečné regiony

271.161,72 55/01/23 23.01.2023 54/02/23 27.02.2023

46

zapojení zůstatku zvl. účtu akce Humanizace sociální služby Domova se zvl. režimem MATYÁŠ v 

Nejdku (zůstatek k datu 31. 12. 2022) do rozpočtu kapitál. výdajů projektů EU a akcí 

spolufinancovaných ze SR OŘP KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací této akce, 

schválené k financování v rámci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně techn. základny 

zařízení sociálních služeb 2016-2024 vyhlášeného MPSV ČR

725.788,98 55/01/23 23.01.2023 54/02/23 27.02.2023

47

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Karlovarské inovační centrum (zůstatek k datu 31. 12. 2022) do 

rozpočtu kapitál. výdajů projektů EU OŘP KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací 

tohoto projektu, schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Spravedlivá 

transformace

1.294.243,64 55/01/23 23.01.2023 54/02/23 27.02.2023
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48

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Revitalizace rašelinového pavilonu (zůstatek k datu 31. 12. 

2022) do rozpočtu kapitál. výdajů projektů EU OŘP KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s 

realizací tohoto projektu. Žádost o financování realizace projektu byla podána do Operačního 

programu Národní plán obnovy

4.367.807,50 55/01/23 23.01.2023 54/02/23 27.02.2023

49

zapojení zůstatku zvl. účtu akce Císařské lázně – koncertní sál (zůstatek 

k datu 31. 12. 2022) do rozpočtu kapitál. výdajů projektů EU a akcí spolufinancovaných ze SR OŘP 

KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací této akce

1.403.427,45 55/01/23 23.01.2023 54/02/23 27.02.2023

50

zapojení zůstatku zvl. účtu akce Krajský Business Park Sokolov – předprojekt. příprava 

(zůstatek bankovního účtu k 31. 12. 2022) do rozpočtu běžných výdajů projektů EU 

a akcí spolufinancovaných ze SR ORR KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací této 

akce, schválené k realizaci a financování v rámci dotačního programu na předprojekt. přípravu 

strategických projektů v rámci implementace Mechanismu pro spravedlivou transformaci

225.000,-- 55/01/23 23.01.2023 54/02/23 27.02.2023

51

zapojení zůstatku zvl. účtu akce Kult. a kreativní odvětví – Krajská kult. a kreativní kancelář – 4K - 

předprojekt. příprava (zůstatek bankovního účtu k 31. 12. 2022) do rozpočtu běžných výdajů 

projektů EU a akcí spolufinancovaných ze SR OKPPLaCR KÚ KK, ke krytí výdajů přímo 

souvisejících s realizací této akce, schválené k realizaci a financování v rámci dotačního programu 

na předprojekt. přípravu strategických projektů v rámci implementace Mechanismu pro spravedlivou 

transformaci

1.715.000,-- 55/01/23 23.01.2023 54/02/23 27.02.2023

52

zapojení zůstatku zvl. účtu akce Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy 

keramické a sklářské K. Vary – předprojekt. příprava ve výši 191.604 Kč (zůstatek bankovního účtu 

k 31. 12. 2022) a zapojení financování z FB ve výši 33.396 Kč do rozpočtu běžných výdajů projektů 

EU a akcí spolufinancovaných ze SR OŠMT KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací 

této akce, schválené k realizaci a financování v rámci dotačního programu na předprojekt. přípravu 

strategických projektů v rámci implementace Mechanismu pro spravedlivou transformaci

225 000,00 55/01/23 23.01.2023 54/02/23 27.02.2023

53

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Pořízení majetkového portálu KK (zůstatek k datu 31. 12. 2022) 

do rozpočtu kapitál. výdajů projektů EU OSM KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací 

tohoto projektu. Žádost o financování realizace projektu bude podána do 8. výzvy IROP 2021 – 

2027- aktivity: Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veř. správy

1.300.000,-- 55/01/23 23.01.2023 54/02/23 27.02.2023

54

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních 

služeb v KK II (OP Z III.) (zůstatek k datu 31. 12. 2022) do rozpočtu běžných výdajů projektů EU 

OŘP KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací tohoto projektu, schváleného k 

financování v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální začleňování a 

boj s chudobou

4.379.182,03 55/01/23 23.01.2023 54/02/23 27.02.2023

55

zapojení zůstatku zvl. účtu akce KK - Revitalizace Císařských lázní K.Vary 

(zůstatek k datu 31. 12. 2022), z toho neinv. prostředky ve výši 20.118.500 Kč a inv. prostředky ve 

výši 78.194.371,62 Kč, do rozpočtu projektů EU a akcí spolufinancovaných ze SR OŘP KÚ KK ke 

krytí výdajů přímo souvisejících s realizací této akce, schválené k realizaci a financování z 

národních zdrojů v rámci programu č. 134 220 Podpora rozvoje a obnovy materiálně techn. 

základny regionálních kult. zařízení, církví a náboženských společností

98.312.871,62 55/01/23 23.01.2023 54/02/23 27.02.2023

56

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu 

RE:START II v KK (zůstatek k datu 31. 12. 2022) do rozpočtu běžných výdajů projektů EU ORR KÚ 

KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací tohoto projektu, schváleného k realizaci a 

financování v rámci Operačního programu Techn. pomoc

61.189,04 55/01/23 23.01.2023 54/02/23 27.02.2023

57

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do běžných výdajů kapitoly 

příspěvky cizím subjektům rozpočtu OŠMT KÚ KK k poskytnutí indiv. neinv. dotace městu 

Mariánské Lázně na pokrytí nákladů na nájem a energie souvisejících se zajištěním zákl. 

vzdělávání pro ukrajinské děti a žáky v Mariánských Lázních a okolí. Poskytnutí indiv. dotace z 

rozpočtu KK bylo schváleno usnesením ZKK č. ZK 568/12/22 ze dne 12. prosince 2022

300.000,-- OŠMT 88/01/23 23.01.2023

58

změna charakteru fin. prostředků v rámci rozpočtu výdajů projektů EU a akcí spolufinancovaných 

ze SR OŘP KÚ KK, a to z inv. na neinv.. Jedná se o neinv. fin. prostředky určené na financování 

dodávky divadelních židlí do objektu Císařských lázní v rámci realizace akce Císařské lázně – 

koncertní sál

450.846,-- OŘP 106/01/23 30.01.2023

59

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 KK Domov pro osoby se 

zdravotním postižením v Radošově na akci Rekonstrukce na 1. domácnosti (sociální zařízení). 
 ± 144.000,-- OF

NEPŘEDLO-     

ŽENO NA 

JEDNÁNÍ 

RKK

06.02.2023

60

přesun rozpočt. prostředků z kapitál. rezervy OF KÚ KK do rozpočtu kapitál. výdajů OŠMT KÚ KK 

na poskytnutí příspěvku do fondu investic pro PO zřizovanou KK ZŠ a SŠ K. Vary na výměnu 

radiátorových ventilů a termostatických hlavic.

± 463.000 OF 356/03/23 20.03.2023

61

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu běžných výdajů 

kapitoly příspěvků cizím subjektům OŠMT KÚ KK na výplatu stipendií studentům VŠ v rámci 

Stipendijního (dotačního) programu KK ke zlepšení vzdělanostní struktury pro akademický rok 

2022/2023

192.000,-- 118/02/23 06.02.2023

62
zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu běžných výdajů 

ORR KÚ KK na úhradu výdajů za prezentaci KK v publikaci Business Guidebook na rok 2023
12.100,-- 118/02/23 06.02.2023

63

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu běžných výdajů 

ORR KÚ KK. Fin. prostředky jsou určené na akci „Technická a servisní podpora na internetové 

platformě PinCity, www.menimekraj.cz“.

462.000,-- 118/02/23 06.02.2023

64
zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu běžných výdajů 

ORR KÚ KK na zpracování Studie využití a rozvoje areálu bývalé SZeŠ Dalovice
901.450,-- 118/02/23 06.02.2023
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65
zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu běžných výdajů 

ORR KÚ KK na zpracování Cyklostrategie KK pro období 2023 – 2030
198.924,-- 118/02/23 06.02.2023

66
zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu běžných výdajů 

ORR KÚ KK na zpracování Studie revitalizace volnočasového areálu Svatošské skály
448.000,-- 118/02/23 06.02.2023

67
zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu kapitál. výdajů 

ORR KÚ KK na zpracování Územní studie Krušné hory - západ (dostupnost rekreace)
193.600,-- 118/02/23 06.02.2023

68

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu kapitál. výdajů 

ORR KÚ KK na zpracování Územní studie podrobného prověření vybraných variant průtahu D6 a 

obchvatu D6 – I/13 – D6 v oblasti K. Varů

1.533.070,-- 118/02/23 06.02.2023

69 MF ČR

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

vzniklých v souvislosti s konáním volby prezidenta ČR v roce 2023, z toho částka ve výši 200.000 

Kč bude zapojena do rozpočtu běžných výdajů OLPaKŽÚ KÚ KK a částka ve výši 300.000 Kč do 

rozpočtu běžných výdajů OKŘÚ KÚ KK

98 008 500.000,-- 118/02/23 06.02.2023

70

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do běžných výdajů rozpočtu 

OKPPLaCR KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na zpracování odb. podkladů pro vydání 

reprezentativní publikace Císařské lázně v K.Varech

260.000,-- 118/02/23 06.02.2023

71

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do běžných výdajů rozpočtu 

OKPPLaCR KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na zpracování návrhu program. řešení a 

organizační architektury Festivalu bez hranic.

48.500,-- 118/02/23 06.02.2023

72

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do kapitál. výdajů rozpočtu 

OKPPLaCR KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a dohled 

nad realizací záměru na akci Expozice v národní kult. památce Císařské lázně K. Vary

151.250,-- 118/02/23 06.02.2023

73

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do kapitál. výdajů rozpočtu 

OKPPLaCR KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na vypracování dokumentace pro realizaci a výběr 

dodavatele expozice lázeňství - vzorové koupelny

441.650,-- 118/02/23 06.02.2023

74
zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do běžných výdajů rozpočtu 

OF KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na nájem movitých věcí a přesun KACPU
77.718,30 118/02/23 06.02.2023

75

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do běžných výdajů rozpočtu 

OKPPLaCR KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na zpracování studie proveditelnosti a vypracování 

žádosti o dotaci do IROP k projektu Muzejní expozice v Císařských lázních.

225.060,-- 118/02/23 06.02.2023

76

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do běžných výdajů rozpočtu 

OKPPLaCR KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na zpracování Situační analýzy poptávky služeb 

poskytovaných v rámci projektu 4K.

280.000,-- 118/02/23 06.02.2023

77
zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu běžných výdajů 

OKPPLaCR KÚ KK na odstranění vad díla budovy Becherova vila
 454.750,11 118/02/23 06.02.2023

78

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do běžných výdajů rozpočtu 

OF KÚ KK. Jedná se o fin. prostředky kauce dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, která 

musí být převedena na depozitní účet kraje.

10.000,-- 118/02/23 06.02.2023

79

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu běžných výdajů 

OŠMT KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na poskytnutí neinv. příspěvku PO zřizovaným KK na 

financování náborových příspěvků, včetně souvisejících odvodů, učitelům nastupujícím do prac. 

poměru v těchto organizacích: 

• ISŠ Cheb, p.o., ve výši 267.600 Kč

• Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská, p.o., ve výši 535.200 Kč

• SLŠ Žlutice, p.o., ve výši 535.200 Kč

1.338.000,-- 118/02/23 06.02.2023

80

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do běžných výdajů rozpočtu 

OKPPLaCR KÚ KK, kapitoly příspěvky cizím subjektům. Fin. prostředky jsou určeny na založení 

organizace 4K – Agentura pro kulturní a kreativní průmysly KK, z.ú.

1.500.000,-- 118/02/23 06.02.2023

81

přesun rozpočt. prostředků, z toho částka 6.129.000 Kč z rozpočtu běžných výdajů projektů EU 

OSV KÚ KK a částka 785 Kč z neinv. rezervy projektů EU OF, do rozpočtu běžných výdajů projektů 

EU OŘP KÚ KK. Jedná se o 10% podíl spolufinancování kraje k 1. zálohové dotaci určené na 

financování projektu KK Podpora vybraných služeb sociální prevence III (OPZ+ VI), registr. č. 

projektu: CZ.03.02.01/00/22_003/0000239, priorita: 2 Sociální začleňování, schváleného k realizaci 

a financování z Operačního programu Zaměstnanost plus.

6.129.785,-- 118/02/23 06.02.2023

82

- navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu projektů EU OŘP KÚ KK ve výši 2.160.000 Kč (podíl 

SR 13,265 % + podíl EU 76,735 %) z titulu přijetí 1. zálohové neinv. účel. dotace z MPSV ČR 

určené na financování projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních 

služeb v KK III (OPZ+ V), registr. č. projektu: CZ.03.02.02/00/22_006/0000256, priorita: 2 Sociální 

začleňování, schváleného k realizaci z Operačního programu Zaměstnanost plus.

- přesun rozpočt. prostředků v celkové výši 240.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů projektů EU 

OŘP KÚ KK, z toho částka 160.000 Kč z rozpočtu běžných výdajů projektů EU OSV KÚ KK a 

částka 80.000 Kč z neinv. rezervy projektů EU OF KÚ KK. Jedná se o 10% podíl spolufinancování 

kraje k 1. zálohové dotaci určené na financování projektu Podpora procesu střednědobého 

plánování rozvoje sociálních služeb v KK III (OPZ+ V), registr. č. projektu: 

CZ.03.02.02/00/22_006/0000256, priorita: 2 Sociální začleňování, schváleného k realizaci z 

Operačního programu Zaměstnanost plus.

- přesun rozpočt. prostředků ve výši 1.200.000 Kč z rozpočtu běžných výdajů projektů EU OŘP KÚ 

KK do rozpočtu běžných výdajů projektů EU OKŘÚ KÚ KK na úhradu mzdových výdajů přímo 

souvisejících s realizací projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních 

služeb v KK III (OPZ+ V), registr. č. projektu: CZ.03.02.02/00/22_006/0000256, priorita: 2 Sociální 

začleňování, schváleného k realizaci z Operačního programu Zaměstnanost plus

2.400.000,-- 118/02/23 06.02.2023

5
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83

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do běžných výdajů rozpočtu 

OŽP KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na zajištění konference pro 100 pracovníků orgánu 

ochrany ovzduší.

40.000,-- 118/02/23 06.02.2023

84
zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do běžných výdajů rozpočtu 

OŽP KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na úhradu „Územní energetické koncepce KK“.
301.290,-- 118/02/23 06.02.2023

85

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do běžných výdajů rozpočtu 

OSM KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na úhradu právních služeb při prodeji dlouhodobě 

nepotřebného nemovitého majetku v k. ú. Mariánské Lázně.

60.500,-- 118/02/23 06.02.2023

86
zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do běžných výdajů rozpočtu 

OSM KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na úhradu nájemného pozemků pro účely cyklostezky
33.251,-- 118/02/23 06.02.2023

87 MPSV ČR

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

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

děti vyžadující okamžitou pomoc.

13 307 2.800.000,-- 118/02/23 06.02.2023

88 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 

financovaného 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_065/0016845) realizovaného PO ZŠ a 

SŠ K. Vary.

33 063 8.266,-- 118/02/23 06.02.2023

89
zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do běžných výdajů rozpočtu 

OŽP KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na úhradu závazku ze smlouvy o partnerství.
240.000,-- 118/02/23 06.02.2023

90

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 (fin. prostředků zvl. 

bankovního účtu ochrany životního prostředí) do kapitál. výdajů rozpočtu OŽP KÚ KK, do kapitoly 

příspěvky cizím subjektům. Fin. prostředky jsou určeny na úhradu dotace z Programu na podporu 

prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň za rok 2022.

42.520,99 118/02/23 06.02.2023

91
zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do kapitál. výdajů rozpočtu 

OŽP KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na úhradu dodávky, instalace a zpracování měřičů tepla.
168.197,-- 118/02/23 06.02.2023

92

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022, z toho částka ve výši 34.424 

Kč do běžných výdajů a částka ve výši 82.596 Kč do kapitál. výdajů rozpočtu OŽP KÚ KK. Fin. 

prostředky jsou určeny na úhradu dodávky a instalace hardwaru pro dálkový odečet spotřeb energií.
117.020,-- 118/02/23 06.02.2023

93

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do běžných výdajů rozpočtu 

OŽP KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na úhradu zpracování oznámení a vyhodnocení vlivů 

Regionální surovinové koncepce KK

181.500,-- 118/02/23 06.02.2023

94

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do běžných výdajů rozpočtu 

OŽP KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na úhradu graf. prací, přípravy publikace pro tisk, jazykové 

korektury, spolupráce s autory a tisk publikace Zvláště chráněných území KK

463.100,-- 118/02/23 06.02.2023

95 MŠMT ČR

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

určeny do rozpočtu OŠMT KÚ KK k zajištění prostředků na financování přímých výdajů na 1. 

čtvrtletí roku 2023 ve školách a školských zařízeních zřizovaných soukromými subjekty v KK (rozpis 

na jednotlivé školy a školská zařízení je v příloze).

33 155 52.931.000,-- 118/02/23 06.02.2023

96
zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu běžných výdajů 

OINV KÚ KK na konzultační, poradenské a právní služby
117.975,-- 118/02/23 06.02.2023

97

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu kapitál. výdajů 

OINV KÚ KK na akci Modernizace letiště K. Vary, IV. etapa, rozšíření a prodloužení vzletové a 

přistávací dráhy, část 1 rozšíření

4.457.093,08 118/02/23 06.02.2023

98
zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu kapitál. výdajů 

OINV KÚ KK na akci Sanace konstrukcí 1. PP budovy č.p. 759, ul. Komenského Sokolov
390.000,-- 118/02/23 06.02.2023

99
zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu běžných výdajů 

OINV KÚ KK na akci Nemocnice Cheb – pozáruční opravy
213.753,25 118/02/23 06.02.2023

100
zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu kapitál. výdajů 

OINV KÚ KK na akci Zabezpečení vstupů do objektu Komenského 759, Sokolov
251.760,54 118/02/23 06.02.2023

101

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 (95% zdroje ÚZ + 5% vlastní 

zdroje KK) do rozpočtu běžných výdajů projektů EU OŘP KÚ KK. Jedná se o nevyčerpané fin. 

prostředky v roce 2022 na prov. účtu kraje určené na mzd. výdaje související s realizací projektu 

Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v KK II (OPZ III.), 

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

– Sociální začleňování a boj s chudobou. Nevyužité prostředky (zdroje ÚZ 13013) budou vráceny 

poskytovateli dotace MPSV ČR v rámci fin. vypořádání ukončeného projektu. Nevyužité prostředky 

určené na podíl spolufinancování kraje budou vráceny zpět do FB, odkud byl podíl spolufinancování 

kraje předfinancován

206.161,-- 118/02/23 06.02.2023

102

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu projektů EU ORR 

KÚ KK. Jedná se o nevyčerpané fin. prostředky v roce 2022 na prov. účtech kraje určené na 

cestovné, pohonné hmoty a mzd. výdaje projektu Techn. pomoc pro program EÚS 2014 – 2020 ČR 

– Bavorsko, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu spolupráce Svobodný stát 

Bavorsko – ČR 2014 – 2020, které budou v roce 2023 použity ke krytí výdajů přímo souvisejících s 

realizací uvedeného projektu.

 52.268,26 118/02/23 06.02.2023
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103

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do běžných výdajů kapitoly 

příspěvky cizím subjektům rozpočtu OŠMT KÚ KK k poskytnutí indiv. neinv. dotace subjektu ZŠ a 

MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 prostřednictvím rozpočtu zřizovatele - 

Plzeňského kraje, určené na úhradu nákladů na akci Běžkařské soustředění Černá Hora 2022 pro 

přípravu žákyně této školy z KK

1.500,-- 118/02/23 06.02.2023

104

navýšení příjmů KK a zároveň snížení financování KK z titulu přijetí fin. prostředků z Finančního 

úřadu pro KK. Jedná se o obdržený úrok z vratitelného přeplatku za odvod za porušení rozpočt. 

kázně u Projektu revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov, reg. č. CZ.1.09/1.3.00/18.0037. 

Fin. prostředky budou převedeny do FB, odkud KK v roce 2013 poskytl PO ISŠTE Sokolov fin. 

prostředky na úhradu odvodu za porušení rozpočt. kázně u tohoto projektu

28.881.930,-- 118/02/23 06.02.2023

105

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu běžných výdajů 

projektů EU OKŘÚ KÚ KK. Jedná se o nevyčerpané fin. prostředky z roku 2022 na prov. účtu kraje 

přímo související s realizací projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v KK, schváleného k 

realizaci a financování v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, které budou v 

roce 2023 použity k financování mzd. výdajů uvedeného projektu.

2.303.788,-- 118/02/23 06.02.2023

106

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022, z toho částka 16.921 Kč do 

rozpočtu běžných výdajů projektů EU OF KÚ KK ke krytí výdajů na cestovné a částka 637.577 Kč 

do rozpočtu běžných výdajů projektů EU OKŘÚ KÚ KK na mzd. výdaje. Jedná se o nevyčerpané 

fin. prostředky v roce 2022 na prov. účtech kraje přímo související s realizací projektu Podpora 

činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START II. v KK, financovaného v rámci 

Operačního programu Techn. pomoc 2014-2020, které budou v roce 2023 použity ke krytí výdajů 

uvedeného projektu.

654.498,-- 118/02/23 06.02.2023

107

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 v celkové výši 678.073 Kč, a 

to částku 27.464 Kč do rozpočtu běžných výdajů projektů EU OF KÚ KK na financování cest. 

výdajů a částku 650.609 Kč do rozpočtu běžných výdajů projektů EU OKŘÚ KÚ KK na mzd. výdaje. 

Jedná se o nevyčerpané fin. prostředky z roku 2022 na prov. účtech kraje přímo související s 

realizací projektu Krajský akční plán III rozvoje vzdělávání KK, schváleného k realizaci a 

financování v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, které budou v roce 2023 

použity ke krytí výdajů uvedeného projektu.

678.073,-- 118/02/23 06.02.2023

108 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 

financovaného 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_065/0016417) realizovaného PO 

Střední logistická škola Dalovice.

33 063 217.984,-- 118/02/23 06.02.2023

109

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu OI KÚ KK, z toho 

částka ve výši 546.872 Kč do rozpočtu běžných výdajů a částka ve výši 82.861 Kč do rozpočtu 

kapitál. výdajů. Fin. prostředky jsou určeny na úhradu plnění dle vystavených objednávek z roku 

2022.

629.733,-- 118/02/23 06.02.2023

110

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu běžných výdajů 

ODSH KÚ KK na úhradu provedení auditu a vyhlášení zakázky malého rozsahu na audit KSÚS KK, 

p. o., za období od 2. 7. 2017 do 28. 2. 2021

1.000.000,-- 118/02/23 06.02.2023

111

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu kapitál. výdajů 

ODSH KÚ KK na poskytnutí příspěvku do fondu investic PO KK KSÚS KK na akci parkoviště 

polygon BMW

50.000.000,-- 118/02/23 06.02.2023

112

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu běžných výdajů 

ODSH KÚ KK na úhradu smluvního závazku společnosti MT Legal s.r.o., advokátní kancelář na 

komplexní administraci nabídkového řízení pro zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících 

veřejnou drážní osobní dopravou na lince P1 západ

193.600,-- 118/02/23 06.02.2023

113

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 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
114.950,-- 118/02/23 06.02.2023

114

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu běžných výdajů 

ODSH KÚ KK na úhradu smluvního závazku společnosti ŠŤOVÍČEK: ŠŤOVÍČEK, 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

302.500,-- 118/02/23 06.02.2023

115

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu běžných výdajů 

ODSH KÚ KK na úhradu smluvního závazku společnosti ŠŤOVÍČEK: ŠŤOVÍČEK, advokátní 

kancelář s.r.o., za dokončení přípravy zadávací dokumentace a realizaci zadávacího řízení

 453.750,-- 118/02/23 06.02.2023

116

přesun běžných rozpočtových prostředků z kapitoly příspěvky cizím subjektům OKPPLaCR KÚ KK, 

z toho částka ve výši ± 604.000 je určena do rozpočtu běžných výdajů OKPPLaCR KÚ KK a částka 

ve výši ± 396.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů OKŘÚ KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na 

výdaje spojené s činností a provozem Krajské kult. a kreativní kanceláře a na odměny za práci v 

rámci dohod pro odb. pracovníky

± 1.000.000,-- 118/02/23 06.02.2023

117

přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu běžných výdajů OŠMT KÚ KK na poskytnutí neinv. 

příspěvku PO KK Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum na zajištění kurzů zaměřených 

na leadership pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení zřizovaných krajem

± 151.129,-- 118/02/23 06.02.2023

7
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118

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 ze dne 13. 12. 2021.

 ± 255.018,-- 118/02/23 06.02.2023

119

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 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.

3.638.253,-- 118/02/23 06.02.2023

120 MŠMT ČR

navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu EU OŠMT KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z 

MŠMT ČR na dotace v oblasti priority 2 – Vzdělávání, realizovaného v rámci Operačního programu 

Jan Ámos Komenský, na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů, registr. č. projektů: 

CZ. 02.02.XX/00/22_003/0002158 a CZ.02.02.XX/00/22_003/0002467. Fin. prostředky jsou učeny 

pro PO Gymnázium Aš ve výši 1.295.300 Kč a Gymnázium Ostrov ve výši 2.746.322 Kč.

33 092 4.041.622,-- 118/02/23 06.02.2023

121

zapojení financování z FB do rozpočtu kapitál. výdajů projektů EU OKPPLaCR KÚ KK na realizaci 

projektu Muzejní expozice v Císařských lázních v K. Varech. Jedná se o nevyčerpané fin. 

prostředky z roku 2022, které nebyly vyfakturovány a budou hrazeny v roce 2023

23.258.367,-- 118/02/23 06.02.2023 95/02/23 27.02.2023

122

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

ve výši 563.579.262 Kč a pro PO KK v oblasti sociální ve výši 280.726.300 Kč 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 sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů, tj. na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním zákl. druhů a forem 

sociálních služeb v rozsahu zákl. činností

844.305.562,-- OSV 156/02/23 06.02.2023

123

přesun rozpočt. prostředků z neinv. rezervy OF do rozpočtu běžných výdajů kapitoly příspěvky 

cizím subjektům OKHaVV. Fin. prostředky jsou určeny na poskytnutí neinv. daru společnosti Tempo 

Team Prague s.r.o., na pořádání sportovní akce 1/2 Maraton K.Vary.

100.000,-- OKHaVV 169/02/23 20.02.2023

124

přesun běžných rozpočt. prostředků v rámci schváleného rozpočtu OŠMT KÚ KK do kapitoly 

příspěvky cizím subjektům téhož odboru k poskytnutí indiv. neinv. dotace pro subjekt Jednota 

českých matematiků a fyziků, pobočný spolek, K.Vary na organizaci Ústředního kola 64. ročníku 

Fyzikální olympiády v Chebu

± 100.000,-- OŠMT 200/02/23 20.02.2023

125 MŠMT ČR

navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu EU OŠMT KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z 

MŠMT ČR na dotace v oblasti priority 2 – Vzdělávání, realizovaného v rámci Operačního programu 

Jan Ámos Komenský, na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů, registr. č. projektů: 

CZ.02.02.XX/00/22_003/0002158 a CZ.02.02.XX/00/22_003/0002467. Fin. prostředky jsou učeny 

pro PO kraje Domov mládeže a školní jídelna K.Vary ve výši 1.687.850 Kč a Střední průmyslová 

škola Ostrov ve výši 3.134.010 Kč.

33 092 4.821.860,-- 159/02/23 20.02.2023

126
zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu běžných výdajů 

OZDR KÚ KK na mediální kampaň „Dlouhodobá marketingová kampaň: Lékařem v KK“
450.000,-- 159/02/23 20.02.2023

127

zapojení vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu běžných výdajů příspěvků 

cizím subjektům OZDR KÚ KK na poskytnutí motivačních příspěvků jako podpora specializačního 

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

lékařství pro děti a dorost v KK

1.000.000,-- 159/02/23 20.02.2023

128

zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje 

za rok 2022 ve výši 22.800 Kč do běžných výdajů rozpočtu Odboru bezpečnosti a krizového řízení 

Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci semináře 

Individuální plánování v praxi.

22.800,-- 159/02/23 20.02.2023

129

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do běžných výdajů rozpočtu 

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

školských zařízení v KK - 6. etapa.

82.672,-- 159/02/23 20.02.2023

130

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do běžných výdajů rozpočtu 

OBaKŘ KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na realizaci projektu KK Bezpečná škola – prevence 

především (ozbrojený útočník ve školském prostředí).

147.000,-- 159/02/23 20.02.2023

131

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu kapitál. výdajů 

příspěvků cizím subjektům OZDR KÚ KK na Program obnova a pořízení zdravotnické techniky a 

přístrojového vybavení nutného k zajištění specializované ambulantní péče

1.000.000,-- 159/02/23 20.02.2023

132
zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu běžných výdajů 

OZDR KÚ KK na úhradu nákladů na správu a údržby nemovitého majetku v nemocnici Sokolov
337.000,-- 159/02/23 20.02.2023

133

přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu běžných výdajů kapitoly příspěvky cizím subjektům 

OSV KÚ KK do rozpočtu běžných výdajů OSV KÚ KK na úhradu výdajů za tisk a distribuci 

informačních letáků k Programu Záchranná brzda pro občany KK na podporu osob v energetické 

krizi, vč. osob pečujících o jiné

± 228.626,-- 159/02/23 20.02.2023

134

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do kapitál. výdajů rozpočtu 

OBaKŘ KÚ KK, kapitoly příspěvky cizím subjektům. Fin. prostředky jsou určeny na inv. dotaci 

městu Bečov nad Teplou na rekonstrukci hasičské zbrojnice JSDH

1.000.000,-- 159/02/23 20.02.2023

135
přesun rozpočt. prostředků z rozpočtu běžných výdajů OVZ KÚ KK do rozpočtu běžných výdajů OI 

KÚ KK na úhradu servisních služeb E-ZAKu a za pronájem datového úložiště.
± 80.404,50 159/02/23 20.02.2023

136

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do běžných výdajů rozpočtu 

OBaKŘ KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na poskytnutí zahraniční humanitární materiální pomoci 

Ukrajině

200.000,-- 159/02/23 20.02.2023

8
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137

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu běžných výdajů 

OLPaKŽÚ KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na úhradu právních služeb ve věci dokončení 

revitalizace nemocnice v Chebu

252.935,-- 159/02/23 20.02.2023

138 MPSV ČR

- navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu projektů EU OŘP KÚ KK ve výši 1.620.000 Kč (podíl 

SR 13,265 % + podíl EU 76,735 %) z titulu přijetí 1. zálohové neinv. účel. dotace z MPSV ČR 

určené na financování projektu Systémová práce v oblasti náhradní rodinné péče v KK a 

prohlubování kompetencí metodických pracovníků KÚ (Děti patří domů), registr. č. projektu: 

CZ.03.02.02/00/22_006/0000542, priorita OPZ+: 2 Sociální začleňování, schváleného k realizaci z 

Operačního programu Zaměstnanost plus                                                                                                                             

- přesun rozpočt. prostředků v celkové výši 300.000 Kč, z toho částka 120.000 Kč z rozpočtu 

běžných výdajů projektů EU OSV KÚ KK do rozpočtu běžných výdajů projektů EU OŘP KÚ KK a 

částka 180.000 Kč z rozpočt. prostředků projektu Rozvoj digitální techn. mapy KK a rozvoj 

informačního systému IS DTM KK v rámci rozpočtu běžných výdajů projektů EU OŘP KÚ KK. 

Neinv. prostředky jsou určeny na dofinancování 10% podílu spolufinancování kraje k zálohovým 

dotacím na realizaci projektu Systémová práce v oblasti náhradní rodinné péče v KK a 

prohlubování kompetencí metodických pracovníků KÚ (Děti patří domů), registr.č. projektu: 

CZ.03.02.02/00/22_006/0000542, priorita OPZ+: 2 Sociální začleňování, schváleného k financování 

z Operačního programu Zaměstnanost plus                                                                                                                             

- přesun rozpočt. prostředků ve výši 800.000 Kč 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 Systémová práce v oblasti náhradní rodinné péče v KK a 

prohlubování kompetencí metodických pracovníků KÚ (Děti patří domů), registr. č. projektu: 

CZ.03.02.02/00/22_006/0000542, priorita OPZ+: 2 Sociální začleňování, schváleného k financování 

z Operačního programu Zaměstnanost plus              

13 021 1.920.000,-- 159/02/23 20.02.2023

139

změna charakteru finančních prostředků ve výši 1.000.000 Kč v rámci rozpočtu výdajů projektů EU 

Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to z investičních na 

neinvestiční. Neinvestiční prostředky jsou určeny na výdaje související s realizací akce 

Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary 

– předprojektová příprava, schválené k financování v rámci dotačního programu na předprojektovou 

přípravu strategických projektů v rámci implementace Mechanismu pro spravedlivou transformaci

1.000.000,-- 159/02/23 20.02.2023

140 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 

financovaného 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_065/0016722) realizovaného PO 

zřizovanou KK SŠ stravování a služeb K.Vary.

33 063 68.788,-- 159/02/23 20.02.2023

141 MŠMT ČR

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

SR za rok 2022. Jedná se o neinv. účel. dotace, které byly KK vráceny školami a školskými 

zařízeními v lednu a únoru 2023 jako nevyčerpané z dotací poskytnutých v roce 2022 z kapitoly 

MŠMT ČR na přímé výdaje a na rozvojové programy u právnických osob vykonávajících činnost 

školy nebo školského zařízení (rozpis vratek jednotlivých škol a školských zařízení je uveden v 

přílohách č. 1 a 2).

33353        

33086        

33087         

33088

4.724.667,59 159/02/23 20.02.2023

Usnesením z 27. jednání 

ZKK č. ZK 112/03/23 ze dne 

27.3.2023 bere na vědomí - 

Informaci o realizovaných 

rozpočtových změnách č. 1 - 

141/2023

142

zapojení vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 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 jsou určeny na úhradu první a 

druhé části nábor. příspěvku.

12.633.494,-- 159/02/23 20.02.2023 111/03/23 27.03.2023

143
zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu kapitál. výdajů 

OZDR KÚ KK na vklad do KKN, a.s.
8.765.000,-- 159/02/23 20.02.2023 111/03/23 27.03.2023

144

přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu běžných výdajů OKPPLaCR KÚ KK. Fin. prostředky 

jsou určeny na poskytnutí neinv. příspěvku pro PO KK Muzeum Cheb na zhotovení návrhů 

edukačně vzdělávacích prvků, které přirozeně navazují na projekt Rekonstrukce a zpřístupnění 

chebského statku v Milíkově.

 ± 150.000,-- OKPPLaCR 229/02/23 20.02.2023

145

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

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

pro subjekt Festival BEZ HRANIC z.s.

± 1.500.000,-- OKPPLaCR 230/02/23 20.02.2023

146

přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu OKPPLaCR KÚ KK, kapitoly příspěvky cizím 

subjektům z neinv. na inv. prostředky. Jedná se o prostředky určené na poskytnutí inv. dotace v 

rámci Programu na podporu aktivit v cestovním ruchu v KK

± 36.000,-- OKPPLaCR 223/02/23 20.02.2023

147

přesun rozpočt. prostředků v rámci schváleného rozpočtu běžných výdajů OŠMT KÚ KK. Fin. 

prostředky jsou určeny k navýšení neinv. příspěvku PO zřizovaným KK k zajištění výplaty stipendií 

za 1.pololetí školního roku 2022/2023 pro žáky vzdělávající se ve SŠ zřizovaných KK (rozpis na 

jednotlivé subjekty je uveden v příloze č. 1).

± 1.039.500,-- OŠMT 271/03/23 06.03.2023

148

přesun rozpočt. prostředků z neinv. rezervy OF do rozpočtu kapitoly příspěvky cizím subjektům 

OKHaVV. Fin. prostředky jsou určeny jako fin- dar pro Člověk v tísni, o.p.s. na pomoc při 

zemětřesení v Turecku.
OKHaVV

NEPŘEDLO-     

ŽENO NA 

JEDNÁNÍ 

RKK

9
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KE SCHVÁLENÍ

SCHVÁLENO ZKK

149

změna charakteru rozpočt. prostředků z neinv. na inv. v rámci schváleného rozpočtu kapitoly 

příspěvky cizím subjektům OŠMT KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na poskytnutí inv. dotací z 

Programu na podporu údržby a obnovy sport. zařízení v KK

± 3.763.000,-- OŠMT 268/03/23 06.03.2023

150

zapojení financování ze zůstatku zvl. účtu Sociálního fondu k datu 31. 12. 2022 do rozpočtu 

běžných výdajů OKŘÚ KÚ KK. Tyto fin. prostředky budou použity na výdaje sociálního fondu v roce 

2023

709.872,45 237/03/23 06.03.2023

151
zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu běžných výdajů 

OKŘÚ KÚ KK na úhradu výdajů na školení a vzdělávání zaměstnanců
45.905,-- 237/03/23 06.03.2023

152
Statut.měst

o K.Vary

navýšení příjmů a kapitál. výdajů rozpočtu projektů EU a dotačních titulů spolufinancovaných ze SR 

OŘP KÚ KK z titulu přijetí inv. účel. dotace z rozpočtu Statutárního města K. Vary určené na 

realizaci akce KK – Revitalizace Císařských lázní K. Vary, spolufinancované rovněž z národního 

programu 134D220 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny region.kult. zařízení, 

církví a náboženských společností

9 452 25.000.000,-- 237/03/23 06.03.2023

153

přesun rozpočt. prostředků z rozpočtu běžných výdajů projektů EU ORR KÚ KK v celkové výši ± 

3.071.500 Kč, z toho částka 2.984.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů projektů EU OKŘÚ KÚ KK 

ke krytí výdajů na mzdy a zákonné odvody a částka 87.500 Kč do rozpočtu běžných výdajů projektů 

OF ke krytí cest. výdajů. Fin. prostředky jsou určeny na realizaci projektu Podpora činnosti Region. 

stálé konference a programu RE:START III. v KK financovaného v rámci Operačního programu 

Techn. pomoc 2014-2020

± 3.071.500,-- 237/03/23 06.03.2023

154 MF ČR

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

úhradu výdajů vynaložených na zajištění různých typů nouzového ubytování pro žadatele o udělení 

dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou v souvislosti s ozbrojeným konfliktem 

na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

98 045 31.251.537,23 237/03/23 06.03.2023

155

přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu běžných výdajů OŠMT KÚ KK na poskytnutí neinv. 

příspěvku PO zřizované KK Gymnázium Cheb na zajištění 31. ročníku Dějepisné soutěže studentů 

gymnázií České a Slovenské republiky 

± 250.000,-- 237/03/23 06.03.2023

156

přesun rozpočt. prostředků v celkové výši 20.000.000 Kč z rozpočtu kapitál. výdajů projektů EU 

OSV KÚ KK do rozpočtu výdajů projektů EU OŘP KÚ KK, z toho částka 100.000 Kč na neinv. 

výdaje a částka 19.900.000 Kč na inv. výdaje projektu KK Výstavba domků pro osoby s poruchou 

autistického, připravovaného k financování v rámci IROP 2021 - 2027

20.000.000,-- 237/03/23 06.03.2023

157 MK ČR
navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu OKPPLaCR KÚ KK. Jedná se o fin. prostředky vrácené 

PO KK Muzeum Cheb v rámci fin. vypořádání se SR, které je povinen KK odvést do SR
34 070 2.000,-- 237/03/23 06.03.2023

158

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do kapitál. výdajů rozpočtu 

OKPPLaCR KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na poskytnutí inv. příspěvku do fondu investic pro 

PO KK Krajská knihovna K. Vary na akci Oprava přístupového schodiště a nájezdové rampy ve výši 

600.000 Kč a na akci Oprava zastřešení požárního schodiště a hlavního vchodu ve výši 400.000 

Kč. 

1.000.000,-- 237/03/23 06.03.2023

159

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do kapitál. výdajů rozpočtu 

OKPPLaCR KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na poskytnutí inv. příspěvku do fondu investic pro 

PO KK Muzeum Cheb na akci Revitalizace mohylového pohřebiště z doby bronzové u Žirovic.

1.500.000,-- 237/03/23 06.03.2023

160

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do kapitál. výdajů rozpočtu 

OKPPLaCR KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na poskytnutí inv. příspěvku do fondu investic pro 

PO KK Muzeum K. Vary na akci Oprava okapů a úžlabí, sanace zdí v depozitářích objektu Pod 

Jelením skokem 32 ve výši 200.000 Kč a na akci Expozice Krušnohoří (projekt) v mincovně 

Jáchymov ve výši 300.000 Kč. 

500.000,-- 237/03/23 06.03.2023

161

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu kapitál. výdajů 

OŠMT KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny jako inv. příspěvek do fondu investic PO zřizované KK 

Pedagogicko-psychologická poradna K. Vary na akci Realizace zateplení a zhotovení nové omítky 

budovy v Sokolově, K. H. Máchy 1276.

9.000.000,-- 237/03/23 06.03.2023

162

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu kapitál. výdajů 

OŠMT KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny jako inv. příspěvek do fondu investic PO zřizované KK 

SZŠ a VOŠ Cheb na akci Odvlhčení budov školy. 

1.000.000,-- 237/03/23 06.03.2023

163

přesun běžných rozpočt. prostředků z kapitoly příspěvky cizím subjektům OŠMT KÚ KK do kapitál. 

výdajů tohoto odboru. Fin. prostředky jsou určeny na poskytnutí inv. příspěvku PO zřizované KK 

OA, VOŠ cestovního ruchu a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky K. Vary na 

dokončení realizace venkovního workoutového hřiště na vlastním pozemku školy

± 150.000,-- 237/03/23 06.03.2023

164 MŠMT ČR

navýšení příjmů a běžných výdajů OŠMT KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MŠMT ČR. 

Dotace je určena na financování ukrajinských asistentů pedagoga pro období od ledna do srpna 

2023 a bude poskytnuta PO zřizovaným obcemi KK v oblasti školství (rozpis na jednotlivé školy a 

školská zařízení je v příloze). 

33 352 10.036.597,-- 237/03/23 06.03.2023

165
zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu běžných výdajů 

KK. Jedná se o nespotřebované fin. prostředky SR, které musí KK při fin. vypořádání se SR vrátit.
 2.300.296,20 237/03/23 06.03.2023

166

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu kapitál. výdajů 

OSV KÚ KK pro PO KK Domov pro osoby se zdrav. postižením v Radošově na poskytnutí 

příspěvku do fondu investic na akci Automobil pro 9 osob s nástupní rampou

600.000,-- 237/03/23 06.03.2023

167

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu kapitál. výdajů 

OSV KÚ KK pro PO KK Domov pro seniory v Perninku na poskytnutí příspěvku do fondu investic na 

akci Odstranění původního pavilonu „B“ DPS Pernink a výstavba nového pavilonu „B“ DPS Pernink 

– studie a projekt. dokumentace

5.317.210,-- 237/03/23 06.03.2023

10
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168

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu kapitál. výdajů 

OSV KÚ KK pro PO KK Domov pro seniory v Perninku na poskytnutí příspěvku do fondu investic na 

akci Domov pro seniory v Perninku – rekonstrukce objektu A

250.000,-- 237/03/23 06.03.2023

169 MPSV ČR

navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu OZDR KÚ KK z titulu vrácení nevyčerpaných fin. 

prostředků poskytovateli dotace MPSV ČR. Jedná se o nevyčerpané prostředky z poskytnutého 

příspěvku na provoz dětské skupiny Beruška, realizované PO Dětské centrum.

13 023 221.973,64 237/03/23 06.03.2023

170 MŠMT ČR

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

neinv. účel. dotace z MŠMT ČR určené k financování projektu Krajský akční plán III rozvoje 

vzdělávání KK schváleného k realizaci a financování 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

33 063 2.224.615,19 237/03/23 06.03.2023

171 MPSV ČR

navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu projektů EU OŘP KÚ KK ve výši 1.619.810 Kč (podíl 

SR 13,265 % + podíl EU 76,735 %) z titulu přijetí 1. zálohové neinv. účel. dotace z MPSV ČR 

určené na financování projektu „KK podporuje sociální začleňování odborně a systémově“, registr. 

č. projektu: CZ.03.02.02/00/22_006/0000993, priorita OPZ+: 2 Sociální začleňování, schváleného k 

realizaci z Operačního programu Zaměstnanost plus

 - přesun rozpočt. prostředků v celkové výši 179.978,89 Kč z rozpočt. prostředků projektu Rozvoj 

digitální techn. mapy KK a rozvoj informačního systému IS DTM KK v rámci rozpočtu běžných 

výdajů projektů EU OŘP KÚ KK. Neinv. prostředky jsou určeny na dofinancování 10 % podílu 

spolufinancování kraje k zálohovým dotacím na realizaci projektu KK podporuje sociální 

začleňování odborně a systémově, registr. č. projektu: CZ.03.02.02/00/22_006/0000993, priorita 

OPZ+: 2 Sociální začleňování, schváleného k financování z Operačního programu Zaměstnanost 

plus.

- přesun rozpočt. prostředků ve výši 1.641.072 Kč 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 „KK podporuje sociální začleňování odborně a systémově“, registr. 

č. projektu: CZ.03.02.02/00/22_006/0000993, priorita OPZ+: 2 Sociální začleňování, schváleného k 

financování z Operačního programu Zaměstnanost plus

13 021 1 799 788,89 237/03/23 06.03.2023

172

přesun rozpočt. prostředků ze schváleného rozpočtu běžných výdajů OŠMT KÚ KK do kapitoly 

příspěvky cizím subjektům tohoto odboru. Fin. prostředky jsou určeny k zajištění výplaty stipendií 

studentům VŠ dle Stipendijního (dotačního) programu KK pro studenty lékařských fakult v oborech 

všeobecné lékařství a zubní lékařství pro akademický rok 2022/2023.

± 1.050.000,-- OŠMT 270/03/23 06.03.2023

173

přesun inv. rozpočt. prostředků v celkové výši ± 2.000.000 Kč v rámci rozpočtu OKPPLaCR KÚ KK, 

z fin. prostředků určených na akviziční fond, do fondu investic na pořízení sbírkových předmětů 

těmto PO KK:

•	Muzeum Sokolov ve výši 200.000 Kč

•	Muzeum Karlovy Vary ve výši 300.000 Kč

•	Muzeum Cheb ve výši 250.000 Kč

•	Galerie umění Karlovy Vary ve výši 625.000 Kč 

•	Galerie výtvarného umění v Chebu ve výši 625.000 Kč

± 2.000.000,-- OKPPLaCR 273/03/23 06.03.2023

174

přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu běžných výdajů projektů EU OŽP KÚ KK, 

a to z rozpočt. prostředků nerealizovaného projektu Management zvláště chráněných území a 

evropsky významných lokalit v KK – Sejpy. Fin. prostředky jsou určeny na předprojekt. přípravu 

projektu s názvem Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v KK – 

Ramena Ohře, předkládaného do 28. výzvy MŽP, Programu Životní prostředí 2021 – 2027.

± 370 000,-- OŽP 278/03/23 06.03.2023 121/03/23 27.03.2023

175

navýšení příjmů kraje z nájmu a navýšení rozpočtu kapitál. výdajů OZDR KÚ KK. Jedná se o část 

nájemného odpovídající výši DPH v režimu přenesené daňové povinnosti z fakturace provedeného 

techn. zhodnocení nemovitého majetku kraje za rok 2022 dle uzavřené smlouvy o správě a údržbě 

majetku, kterou dle uzavírané dohody o vzájemném vyrovnání pohledávek a závazků kraji uhradí 

KKN, a.s. Fin. prostředky budou zapojeny do rozpočtu OZDR, z jehož rozpočtu se tato daň hradí.

1.316.160,30 OZDR
217/02/23               

237/03/23

20.02.2023            

6.3.2023

Usnesení č. RK 

237/03/23 ze dne 

6.3.2023 - tisk.oprava 

části textu usnesení č. 

RK 217/02/23 - oprava 

čísla rozpočt. změny. 

Pův.č. 456/2023 se 

nahrazuje č. 175/2023. 

176

přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu OKPPLaCR KÚ KK, kapitoly příspěvky cizím 

subjektům z inv. na neinv. prostředky. Jedná se o fin. prostředky určené na poskytnutí neinv. dotací 

v rámci Programu na podporu přípravy projektů opravy a využití kult. památek a památkově 

hodnotných objektů v KK

6.290.000,-- OKPPLaCR 296/03/23 06.03.2023 150/03/23 27.03.2023

Usnesením z 28. jednání 

ZKK č. ZK 177/04/23 ze 

dne 24.4.2023 bere na 

vědomí - informaci o 

realizovaných 

rozpočtových změnách č. 

1 - 176/2023 

177

zapojení financování z vázaných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 ve výši 13.724.828 Kč do 

rozpočtu ORR KÚ KK, kapitoly příspěvky cizím subjektům, z toho částka ve výši 946.871 Kč do 

kapitál. výdajů a částka ve výši 12.777.957 Kč do běžných výdajů. Jedná se o nevyčerpané a 

vrácené fin. prostředky Programu obnovy venkova za rok 2022, které budou použity na dotace v 

rámci tohoto dotačního programu v roce 2023.

13.724.828,-- ORR 334/03/23 20.03.2023 219/04/23 24.04.2023
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178

navýšení příjmů a rozpočtu běžných výdajů OŠMT KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MŠMT 

ČR v rámci Výzvy na podporu okresních a krajských kol vědomostních soutěží v roce 2023 č. j. 

MSMT-31300/2022-2 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, p.o., ve výši 111.700 Kč, města Cheb pro Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, p.o., ve 

výši 180.290 Kč, města Sokolov pro Dům dětí a mládeže Sokolov, Spartakiádní 1937, p.o., ve výši 

95.600 Kč.

387.590,-- OŠMT 347/03/23 20.03.2023

179

přesun rozpočt. prostředků z rozpočtu běžných výdajů kapitoly příspěvky cizím subjektům OŠMT 

KÚ KK do rozpočtu běžných výdajů tohoto odboru k zajištění podílu (24 %) na spolufinancování 

kraje k dotaci poskytnuté MŠMT ČR v rámci Výzvy na podporu okresních a krajských kol 

vědomostních soutěží v roce 2023. Fin. prostředky jsou učeny PO zřizovaným obcemi 

prostřednictvím rozpočtu zřizovatele, a to statutárního města K. Vary pro Dům dětí a mládeže 

Karlovy Vary, Čankovská 9 ve výši 85.800 Kč, města Cheb pro Dům dětí a mládeže Sova Cheb, 

Goethova 26, ve výši 72.050 Kč, města Sokolov pro Dům dětí a mládeže Sokolov, Spartakiádní 

1937, p.o., ve výši 63.500 Kč.

 221.350,-- OŠMT 347/03/23 20.03.2023

180
přesun rozpočt. prostředků z neinv. rezervy OF KÚ KK do rozpočtu běžných výdajů ODSH KÚ KK 

na navýšení příspěvku na provoz PO KK Koordinátor integrovaného dopravního systému KK
± 240.000,-- OF 317/03/23 20.03.2023

181

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 434/10/22.

 ± 207.830,-- OZDR 358/03/23 20.03.2023

182

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

na dofinancování PO. Jedná se o fin. prostředky z titulu snížení příspěvku na provoz na rok 2023 

PO KK Zdravotnická záchranná služba v návaznosti na schvalovaný fin. plán této organizace

 ± 31.000.000,-- OF 317/03/23 20.03.2023

183

přesun rozpočt. prostředků ve výši ze schváleného rozpočtu běžných výdajů OŠMT KÚ KK do 

kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru k zajištění výplaty stipendií studentům VŠ dle 

Stipendijního (dotačního) programu KK pro studenty lékařských fakult v oborech všeobecného 

lékařství a zubní lékařství pro akademický rok 2022/2023

± 1.950.000,-- OŠMT 365/03/23 20.03.2023

184

zapojení financování z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do běžných výdajů kapitoly 

příspěvky cizím subjektům OŠMT KÚ KK k poskytnutí indiv. dotace městu Mariánské Lázně na 

pokrytí zvýšených prov. nákladů souvisejících se zajištěním zákl. vzdělávání pro ukrajinské děti a 

žáky v Mariánských Lázních a okolí v roce 2023

2.200.000,-- OŠMT 309/03/23 13.03.2023 161/03/23 27.03.2023

185

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

kapitoly příspěvky cizím subjektům, k poskytnutí indiv. neinv. dotace městu Mariánské Lázně na 

zajištění Letní Školy Zdravých měst Mariánské Lázně

± 100.000,-- OŠMT 308/03/23 13.03.2023 160/03/23 27.3..2023

186

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

kapitoly příspěvky cizím subjektům, k poskytnutí indiv. neinv. dotace spolku Carl's Women z. s., na 

zajištění integračních kurzů pro ukrajinské běžence

± 196.000,-- OŠMT 307/03/23 13.03.2023

187

přesun rozpočt. prostředků ve výši z rozpočtu běžných výdajů OSV KÚ KK do neinv. rezervy OF KÚ 

KK na dofinancování PO. Jedná se o fin. prostředky z titulu snížení příspěvků na provoz na rok 

2023 PO KK v oblasti sociální v návaznosti na schvalovaný fin. plán těchto organizací (přehled 

snížení příspěvků jednotlivým PO je uveden v příloze č. 16).

± 41.452.000,-- OF 317/03/23 20.03.2023

188

zapojení financování z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu běžných výdajů 

ODSH KÚ KK na poskytnutí neinv. příspěvku PO KK KSÚS KK na dofinancování opravy a údržby 

silnic pro rok 2023. Tuto alokaci volných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 schválilo ZKK 

usnesením č. ZK 56/02/23 dne 27.02.2023.

46.500.000,-- OF 317/03/23 20.03.2023

189

zapojení financování z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu běžných výdajů 

ODSH KÚ KK na poskytnutí neinv. příspěvku PO KK KSÚS KK na dofinancování úroků z úvěrů. 

Tuto alokaci volných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 schválilo ZKK usnesením č. ZK 56/02/23 

dne 27.02.2023.

29.000.000,-- OF 317/03/23 20.03.2023

190 MPSV ČR

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

SR za rok 2022. Jedná se o fin. prostředky, které byly KK vráceny poskytovateli sociálních služeb v 

lednu a únoru 2023 jako nevyčerpané z dotací poskytnutých v roce 2022 z kapitoly 313 – MPSV SR 

na rok 2022 na plnění povinností uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na financování běžných výdajů souvisejících s 

poskytováním zákl. druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném zákl. činnostmi u 

jednotlivých druhů sociálních služeb (rozpis vratek jednotlivých poskytovatelů služeb je uveden je 

uveden v příloze č. 1).

13 305 6.620.889,68 313/03/23 20.03.2023

191

přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu OSV do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto 

odboru. Jedná se o přesun fin. prostředků státní účel. dotace z MPSV na financování sociálních 

služeb, kdy se část fin. prostředků přesouvá z PO kraje na jiné poskytovatele sociálních služeb v 

návaznosti na schválenou variantu rozdělení této dotace ZKK dne 27. 2. 2023 usnesením č. ZK 

90/02/23.

± 823.600,-- 313/03/23 20.03.2023

192

přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu OKPPLaCR KÚ KK, kapitoly příspěvky cizím 

subjektům z inv. na neinv. prostředky. Jedná se o fin. prostředky určené na poskytnutí neinv. 

dotace v rámci Programu na podporu infrastruktury památek zapsaných na seznam světového kult. 

a přírodního dědictví UNESCO.

1.188.000,-- 313/03/23 20.03.2023

193
přesun rozpočt. prostředků z neinv. rezervy OF do rozpočtu kapitoly příspěvky cizím subjektům 

OKHaVV. Fin. prostředky jsou určeny jako dofinancování příspěvku pro Asociaci krajů ČR
100.000,-- 313/03/23 20.03.2023
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194 MF ČR

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

úhradu výdajů vynaložených na zajištění různých typů nouzového ubytování pro žadatele o udělení 

dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou v souvislosti s ozbrojeným konfliktem 

na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

98 045 48.607.873,91 313/03/23 20.03.2023

195 MŠMT ČR

navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu OŠMT KÚ KK z titulu vrácení fin. prostředků do SR po 

termínu fin. vypořádání roku 2022. Jedná se o vratky z neinv. dotací poskytnutých v roce 2022 z 

Národního plánu obnovy mateřským a základním školám zřizovaným obcemi KK (seznam škol je 

uveden v příloze důvodové zprávy). Fin. prostředky budou odvedeny MŠMT ČR 

33 087         

33 088
35.612,98 313/03/23 20.03.2023

196

zapojení financování z volných fin. prostředků z VH KK za rok 2022 do rozpočtu kapitál. výdajů 

ORR KÚ KK pro rok 2023 na zajištění činnosti prac. skupiny Zdravý region. Tuto alokaci volných fin. 

prostředků z VH KK za rok 2022 schválilo ZKK usnesením č. ZK 56/02/23 dne 27. 2. 2023.

1.000.000,-- 313/03/23 20.03.2023

197 MŠMT ČR

navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu EU OŠMT KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z 

MŠMT ČR na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů realizované v oblasti priority 2 

– Vzdělávání z Operačního programu Jan Ámos Komenský. Fin. prostředky jsou učeny pro PO 

zřizované KK, a to částka 2.901.064 Kč pro Gymnázium Sokolov a krajské vzdělávací centrum na 

realizaci projektu s registr. č. CZ. 02.02.XX/00/22_003/0003648 a částka 1.513.356 Kč pro SŠ 

stravování a služeb K. Vary na realizaci projektu s registr. č. CZ. 02.02.XX/00/22_003/0003644

33 092 4.414.420,-- 313/03/23 20.03.2023

198

přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu OINV KÚ KK z neinv. prostředků z akce Náprava eroze 

vodního toku řeky Ohře podél cyklostezky v úseku Cyklostezka Cheb – Sokolov u Obce Vokov na 

inv. prostředky na novou akci Revitalizace volnočasového areálu Svatošské údolí

± 642.540,90 313/03/23 20.03.2023

199

zapojení financování z volných fin. prostředků z VH KK do rozpočtu běžných výdajů kapitoly 

příspěvky cizím subjektům OKHaVV. Fin. prostředky jsou určeny na poskytnutí dotace Nadaci FILM 

FESTIVAL KARLOVY VARY na 57. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Tuto alokaci volných 

fin. prostředků z VH KK za rok 2022 schválilo ZKK usnesením č. ZK 56/02/23 dne 27. 2. 2023.

2.000.000,-- OKHaVV 429/04/23 03.04.2023

200 MF ČR

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

úhradu výdajů vynaložených na zajištění různých typů nouzového ubytování pro žadatele o udělení 

dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou v souvislosti s ozbrojeným konfliktem 

na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

98 045 58.449.800,-- 313/03/23 20.03.2023

201

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

běžných výdajů projektů EU OF KÚ KK na úhradu cestovních výdajů přímo souvisejících s realizací 

projektu Systémová práce v oblasti náhradní rodinné péče v KK a prohlubování kompetencí 

metodických pracovníků KÚ (Děti patří domů), registr. č. projektu: CZ.03.02.02/00/22_006/0000542, 

priorita OPZ+: 2 Sociální začleňování, schváleného k financování z Operačního programu 

Zaměstnanost plus

50.000,-- 313/03/23 20.03.2023

202 MPSV ČR

navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 195.918,44 Kč z titulu vrácení finančních 

prostředků Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky. Jedná se o vratku finančních 

prostředků od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Sociální služby v Kynšperku nad Ohří z 

dotace na plnění povinností uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, na financování běžných výdajů souvisejících s 

poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními 

činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb za rok 2022

13 305 195.918,44 313/03/23 20.03.2023

203

přesun rozpočt. prostředků z rozpočtu běžných výdajů OŠMT KÚ KK do běžných výdajů kapitoly 

příspěvky cizím subjektům tohoto odboru k poskytnutí indiv. neinv. dotace ZŠ Kraslice, Dukelská 

1122 prostřednictvím rozpočtu zřizovatele města Kraslice. Prostředky budou použity na úhradu 

poplatku za účast na vzdělávací akci Ředitel naživo

30.000,-- OŠMT 366/03/23 20.03.2023

204

přesun rozpočt. prostředků z rozpočtu běžných výdajů OŠMT KÚ KK do běžných výdajů kapitoly 

příspěvky cizím subjektům tohoto odboru k poskytnutí indiv. neinv. dotace ve výši 150.000 Kč ZUŠ 

Járy Cimrmana Františkovy Lázně prostřednictvím rozpočtu zřizovatele města Františkovy Lázně a 

ve výši 22.000 Kč 5. ZŠ Cheb, Matěje Kopeckého 1 prostřednictvím rozpočtu zřizovatele města 

Cheb. Prostředky jsou určeny na podporu ústředních, krajských a okresních kol vědomostních 

soutěží.  

- přesun rozpočt. prostředků ve výši 10.000 Kč v rámci rozpočtu běžných výdajů OŠMT KÚ KK na 

poskytnutí neinv. příspěvku PO KK OA, VOŠ cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky K. Vary na pořádání krajského kola soutěže Ekonomický tým

182.000,-- OŠMT 370/03/23 20.03.2023

205

přesun rozpočtových prostředků ve výši 88.000 Kč z rozpočtu běžných výdajů Odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do běžných výdajů kapitoly příspěvky 

cizím subjektům tohoto odboru k poskytnutí individuální neinvestiční dotace Vysoké škole chemicko-

technologické v Praze na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem chemického centra s 

podporou Elixíru do škol pro učitele základních a středních škol s místem realizace v Sokolově

88.000,-- OŠMT 436/04/23 03.04.2023

206

přesun rozpočtových prostředků z neinvestiční rezervy Odboru finančního Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ve výši ± 2.701.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru dopravy a 

silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu pokuty ve výši 2.700.000 

Kč na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a částku ve výši 1.000 Kč na 

úhradu nákladů správního řízení

 ± 2.701.000,-- ODSH 419/04/23 03.04.2023

207

přesun rozpočtových prostředků ve výši 80.000 Kč z rozpočtu běžných výdajů Odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do běžných výdajů kapitoly příspěvky 

cizím subjektům tohoto odboru k poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Čtení děti 

změní, z.s., na zajištění akce Multimediální vzdělávací projekt Pohádky pro děti z Česka

80.000,-- OŠMT 415/04/23 03.04.2023

13
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SCHVÁLENO RKK       RO předané odborům  k materiálu odboru 

PROJEDNÁNO RKK  A 

DOPORUČENO ZKK 

KE SCHVÁLENÍ

SCHVÁLENO ZKK

208

přesun rozpočtových prostředků ve výši 80.000 Kč z rozpočtu běžných výdajů Odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do běžných výdajů kapitoly příspěvky 

cizím subjektům tohoto odboru k poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku BIBLIO 

KARLOVY VARY, z.s., na uspořádání odborné konference Den zdravého mozku a paměti – mozek, 

paměť a řeč

80.000,-- OŠMT 414/04/23 03.04.2023

209

přesun rozpočtových prostředků v celkové výši 850.000 Kč z investiční rezervy Odboru finančního 

Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství, mládeže a 

tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí příspěvku do fondu investic 

příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov na pořízení 

vícemístného osobního vozidla

850.000,-- OF 385/04/23 03.04.2023

210

přesun rozpočtových prostředků ve výši ±150.000 Kč v rámci rozpočtu Odboru řízení projektů 

Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to z investičních na neinvestiční, na realizaci dočasného 

opatření na fasádě Rašelinového pavilonu spočívající v instalaci potištěné sítě

 ±150.000,-- OŘP 374/03/23 23.03.2023

211 MPSV ČR

navýšení příjmů a běžných výdajů Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje v 

celkové výši 1.002.327,60 Kč z titulu přijetí neinvestičního příspěvku z Ministerstva práce a 

sociálních věcí České republiky, určeného pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Dětské 

centrum Karlovy Vary na provoz dětských skupin Beruška a Sovička

13 023 11.002.327,60 384/04/23 03.04.2023

212 MMR ČR

navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 11.206.137,03 Kč z titulu přijetí investiční 

účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky do rozpočtu projektů EU Odboru 

dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou 

určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic 

Karlovarského kraje na financování projektu II/205 Modernizace silnice Močidlec - Vladořice, 

identifikační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012860, realizovaného v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu.

17 969 11.206.137,03 384/04/23 03.04.2023

213 MMR ČR

navýšení příjmů Karlovarského kraje ve výši 1.986.863 Kč (85 % EU, 15 % SR) z titulu přijetí 

neinvestiční účelové dotace (ex-post) z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky na realizaci 

projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START II v Karlovarském 

kraji, registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000261 financovaného v rámci 

Operačního programu Technická pomoc 2014-2020. Finanční prostředky budou rozpočtově 

zapojeny vůči financování a převedeny do Fondu budoucnosti.

17 017              

17 018
1.986,863,-- 384/04/23 03.04.2023  

214 MF ČR

navýšení příjmů a běžných výdajů Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 

12.728.266,19 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky 

určené na úhradu nákladů spojených se zajišťováním provozu Krajského asistenčního centra 

pomoci uprchlíkům z Ukrajiny

98 046 12.728.266,19 384/04/23 03.04.2023

215

zapojení financování z volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje 

za rok 2022 ve výši 5.700.000 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství, mládeže a 

tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako investiční 

příspěvek do fondu investic příspěvkové organizace Karlovarského kraje Integrovaná střední škola 

technická a ekonomická Sokolov na dofinancování projektové dokumentace akce ISŠTE Sokolov – 

Revitalizace sportovní haly. Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření 

Karlovarského kraje schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje dne 27. 2. 2023 usnesením č. ZK 

56/02/23.

5.700.000,-- 384/04/23 03.04.2023

216

přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 123.870,12 Kč z neinvestiční rezervy Odboru finančního 

Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu běžných výdajů Odboru školství, mládeže a 

tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí neinvestičního příspěvku pro 

příspěvkovou organizaci zřizovanou Karlovarským krajem Integrovaná střední škola technická a 

ekonomická Sokolov na refundaci inflačního navýšení nájemného za rok 2022 v souvislosti s 

uzavřenou smlouvou o nájmu s Ministerstvem obrany České republiky

 ± 123.870,12 384/04/23 03.04.2023

217

zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje 

za rok 2022 ve výši 3.989.055,40 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru informatiky Krajského 

úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu plnění probíhající veřejné 

zakázky „Výměna síťových přepínačů v TC KK“.

3.989.055,40 384/04/23 03.04.2023

218

zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje 

za rok 2022 ve výši 4.557.000 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru informatiky Krajského 

úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu plnění probíhající veřejné 

zakázky „Nový webový portál Karlovarského kraje“.

4.557.000,-- 384/04/23 03.04.2023

219

zapojení financování z volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje 

za rok 2022 ve výši 3.050.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů kapitoly příspěvky cizím subjektům 

Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje na příspěvek 

SDRUŽENÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE PRO ROZVOJ LETECKÝCH LINEK, z. s., na charterové 

lety v roce 2023

3.050.000,-- ODSH 422/04/23 03.04.2023 223/0423 24.04.2023

220

přesun rozpočtových prostředků ve výši 70.000 Kč z rozpočtu běžných výdajů Odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do běžných výdajů kapitoly příspěvky 

cizím subjektům tohoto odboru k poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku PROTEBE live, 

z.s., na zajištění části nákladů spojených s organizací festivalu umění a kreativity „Není mi to fuk“

70.000,-- OŠMT 435/04/23 03.04.2023

14
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221

přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 270.000 Kč v rámci rozpočtu projektů EU Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje z rozpočtu kapitálových výdajů 

nerealizovaného projektu Vybudování učeben fyzikální terapie, rekondic a regenerace včetně 

bezbariérového přístupu do rozpočtu běžných výdajů této kapitoly na poskytnutí neinvestiční dotace 

příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Gymnáziu a obchodní akademii Mariánské Lázně, 

příspěvková organizace, na přípravu nového projektu Konektivita GOAML, který se připravuje k 

podání žádosti do Operačního programu Spravedlivá transformace

± 270.000,-- OŠMT 467/04/23 03.04.2023

222

přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 118.580 Kč v rámci rozpočtu projektů EU Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje z rozpočtu kapitálových výdajů 

nerealizovaného projektu Vybudování učeben fyzikální terapie, rekondic a regenerace včetně 

bezbariérového přístupu do rozpočtu běžných výdajů této kapitoly na poskytnutí neinvestiční dotace 

příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Gymnáziu Cheb, příspěvková organizace, na přípravu 

nového projektu Konektivita, který se připravuje k podání žádosti do Operačního programu 

Spravedlivá transformace

± 118.580,-- OŠMT 461/04/23 03.04.2023

223

přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 250.000 Kč v rámci rozpočtu projektů EU Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje z rozpočtu kapitálových výdajů 

nerealizovaného projektu Vybudování učeben fyzikální terapie, rekondic a regenerace včetně 

bezbariérového přístupu do rozpočtu běžných výdajů této kapitoly na poskytnutí neinvestiční dotace 

příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Gymnáziu Sokolov a Krajskému vzdělávacímu centru, 

příspěvková organizace, na přípravu nového projektu Modernizace konektivity v Gymnáziu a 

Krajském vzdělávacím centru Sokolov, který se připravuje k podání žádosti do Operačního 

programu Spravedlivá transformace

± 250.000,-- OŠMT 458/04/23 03.04.2023

224

přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 532.400 Kč v rámci rozpočtu projektů EU Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje z rozpočtu kapitálových výdajů 

nerealizovaného projektu Vybudování učeben fyzikální terapie, rekondic a regenerace včetně 

bezbariérového přístupu do rozpočtu běžných výdajů této kapitoly na poskytnutí neinvestiční dotace 

příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Integrované střední škole technické a ekonomické 

Sokolov, příspěvková organizace, na přípravu nového projektu Zvýšení úrovně kybernetické 

bezpečnosti a naplnění Standardu konektivity ISŠTE Sokolov, který se připravuje k podání žádosti 

do Operačního programu Spravedlivá transformace

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování p

± 532.400,-- OŠMT 474/04/23 03.04.2023

225

přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 118.580 Kč v rámci rozpočtu projektů EU Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje z rozpočtu kapitálových výdajů 

nerealizovaného projektu Vybudování učeben fyzikální terapie, rekondic a regenerace včetně 

bezbariérového přístupu do rozpočtu běžných výdajů této kapitoly na poskytnutí neinvestiční dotace 

příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Obchodní akademii, vyšší odborné škole cestovního 

ruchu a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace, na 

přípravu nového projektu Zajištění vnitřní konektivity na OA KV, který se připravuje k podání žádosti 

do Operačního programu Spravedlivá transformace

± 118.580,-- OŠMT 472/04/23 03.04.2023

226

přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 150.000 Kč v rámci rozpočtu projektů EU Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje z rozpočtu kapitálových výdajů 

nerealizovaného projektu Vybudování učeben fyzikální terapie, rekondic a regenerace včetně 

bezbariérového přístupu do rozpočtu běžných výdajů této kapitoly na poskytnutí neinvestiční dotace 

příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Prvnímu českému gymnáziu v Karlových Varech, 

příspěvková organizace, na přípravu nového projektu Standardizace konektivity Prvního českého 

gymnázia v Karlových Varech, p.o., který se připravuje k podání žádosti do Operačního programu 

Spravedlivá transformace

± 150.000,-- OŠMT 470/04/23 03.04.2023

227

přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 118.580 Kč v rámci rozpočtu projektů EU Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje z rozpočtu kapitálových výdajů 

nerealizovaného projektu Vybudování učeben fyzikální terapie, rekondic a regenerace včetně 

bezbariérového přístupu do rozpočtu běžných výdajů této kapitoly na poskytnutí neinvestiční dotace 

příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední pedagogické škole, gymnáziu a vyšší odborné 

škole Karlovy Vary, příspěvková organizace, na přípravu nového projektu Zajištění vnitřní 

konektivity na SPgS KV, který se připravuje k podání žádosti do Operačního programu Spravedlivá 

transformace

± 118.580,-- OŠMT 473/04/23 03.04.2023

228

přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 100.000 Kč v rámci rozpočtu projektů EU Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje z rozpočtu kapitálových výdajů 

nerealizovaného projektu Vybudování učeben fyzikální terapie, rekondic a regenerace včetně 

bezbariérového přístupu do rozpočtu běžných výdajů této kapitoly na poskytnutí neinvestiční dotace 

příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední škole stravování a služeb Karlovy Vary, 

příspěvková organizace, na přípravu nového projektu Spravedlivá transformace-projekt Konektivita 

školy, který se připravuje k podání žádosti do Operačního programu Spravedlivá transformace

± 100.000,-- OŠMT 456/04/23 03.04.2023

229

přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 150.000 Kč v rámci rozpočtu projektů EU Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje z rozpočtu kapitálových výdajů 

nerealizovaného projektu Vybudování učeben fyzikální terapie, rekondic a regenerace včetně 

bezbariérového přístupu do rozpočtu běžných výdajů této kapitoly na poskytnutí neinvestiční dotace 

příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední škole živnostenské Sokolov, příspěvková 

organizace, na přípravu nového projektu Konektivita budov Střední školy živnostenské Sokolov, 

p.o., který se připravuje k podání žádosti do Operačního programu Spravedlivá transformace

± 150.000,-- OŠMT 462/04/23 03.04.2023

15
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230 MŠMT ČR

navýšení příjmů a rozpočtu běžných výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského 

úřadu Karlovarského kraje v celkové výši 13.952.640 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky – Nástroje pro oživení a odolnost na 

předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie „Next Generation 

EU“. Finanční prostředky jsou určeny na zajištění individuálního nebo skupinového doučování žáků 

za období leden až srpen 2023 pro příspěvkové organizace zřizované Karlovarský krajem ve výši 

2.188.800 Kč a pro školská zařízení zřizované obcemi a dobrovolnými svazky obcí Karlovarského 

kraje ve výši 11.763.840 Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je v přílohách č.1 a č. 2).

33 086 13.952.640,-- 438/04/23 03.04.2023

231

zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 6.476.869,60 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů 

projektů EU Odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje na realizaci projektu „Podpora 

výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové domácnosti“, registrační číslo 

CZ.05.01.02/03/22_001/0000014, financovaného z Operačního programu Životní prostředí. 

Finanční prostředky jsou určené na předfinancování příspěvků pro občany

6.476.869,60 OINV 377/03/23 27.03.2023 163/03/23 27.03.2023

232

navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu projektů EU Odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 170.000 Kč zapojením vrácených finančních 

prostředků připsaných v roce 2023 na zvláštní účet projektu Obědy do škol v Karlovarském kraji 

2021/2022 reg. číslo projektu: CZ.30.X.0/0.0/0.0/21_011/0000067 realizovaného v rámci 

operačního programu potravinové a materiální pomoci ze záloh poskytnutých v roce 2021-2022 

příspěvkovým organizacím v oblasti školství na realizaci tohoto projektu

170.000,-- OŠMT 432/04/23 03.04.2023

233

přesun rozpočtových prostředků ve výši 30.000 Kč z rozpočtu běžných výdajů Odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu běžných výdajů kapitoly 

příspěvky cizím subjektům tohoto odboru k poskytnutí individuální neinvestiční dotace Mense 

České republiky na soutěž Logická olympiáda 2023

30.000,-- OŠMT 434/04/23 03.04.2023

234

přesun rozpočtových prostředků ve výši 1.050.000 Kč z rozpočtu běžných výdajů Odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje a ve výši 150.000 Kč z neinvestiční 

rezervy Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu běžných výdajů 

kapitoly příspěvky cizím subjektům Odboru školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění výplaty 

stipendií studentům vysokých škol v rámci Stipendijního programu Karlovarského kraje pro studenty 

lékařských fakult v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství pro akademický rok 2022/2023

1.200.000,-- OŠMT 433/04/23 03.04.2023

235

přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 580.800 Kč v rámci rozpočtu projektů EU Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje z rozpočtu kapitálových výdajů 

nerealizovaného projektu Vybudování učeben fyzikální terapie, rekondic a regenerace včetně 

bezbariérového přístupu do rozpočtu kapitálových výdajů této kapitoly na poskytnutí investiční 

dotace příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Integrované střední škole technické a 

ekonomické Sokolov, příspěvková organizace, na přípravu nového projektu Modernizace střediska 

praktického vyučování ISŠTE Sokolov, který se připravuje k podání žádosti do Operačního 

programu Spravedlivá transformace

± 580.800,-- OŠMT 457/04/23 03.04.2023

236

přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 500.000 Kč v rámci rozpočtu projektů EU Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje z rozpočtu kapitálových výdajů 

nerealizovaného projektu Rekonstrukce, vybudování a vybavení laboratoří a odborných učeben 

přírodovědných předmětů včetně jejich přizpůsobení pro hendikepované z rozpočtu kapitálových 

výdajů této kapitoly na poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci Karlovarského kraje 

Gymnáziu Ostrov, příspěvková organizace, na přípravu nového projektu Bezbariérová škola a 

odborné učebny GO, který se připravuje k podání žádosti do Operačního programu Spravedlivá 

transformace

± 500.000,-- OŠMT 464/04/23 03.04.2023

237

přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 1.547.590 Kč v rámci rozpočtu projektů EU Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje z rozpočtu kapitálových výdajů 

nerealizovaného projektu Rekonstrukce, vybudování a vybavení laboratoří a odborných učeben 

přírodovědných předmětů včetně jejich přizpůsobení pro hendikepované do rozpočtu kapitálových 

výdajů této kapitoly na poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci Karlovarského kraje 

Obchodní akademii, vyšší odborné škole cestovního ruchu a jazykové škole s právem státní 

jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace, na přípravu nového projektu Modernizace 

odborných učeben na OA KV, který se připravuje k podání žádosti do Operačního programu 

Spravedlivá transformace

± 1.547.590,-- OŠMT 452/04/23 03.04.2023

238

přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 1.168.000 Kč v rámci rozpočtu projektů EU Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje z rozpočtu kapitálových výdajů 

nerealizovaného projektu Rekonstrukce, vybudování a vybavení laboratoří a odborných učeben 

přírodovědných předmětů včetně jejich přizpůsobení pro hendikepované do rozpočtu kapitálových 

výdajů této kapitoly na poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci Karlovarského kraje 

Střední škole stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace, na přípravu nového 

projektu SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - projekt Odborné učebny GASTRO, který se připravuje 

k podání žádosti do Operačního programu Spravedlivá transformace

± 1.168.000,-- OŠMT 468/04/23 03.04.2023

16
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239

přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 180.000 Kč v rámci rozpočtu projektů EU Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje z rozpočtu kapitálových výdajů 

nerealizovaného projektu Rekonstrukce, vybudování a vybavení laboratoří a odborných učeben 

přírodovědných předmětů včetně jejich přizpůsobení pro hendikepované do rozpočtu kapitálových 

výdajů této kapitoly na poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci Karlovarského kraje 

Gymnáziu a obchodní akademii Mariánské Lázně, příspěvková organizace, na přípravu nového 

projektu Moderní učebny GOAML, který se připravuje k podání žádosti do Operačního programu 

Spravedlivá transformace

± 180.000,-- OŠMT 451/04/23 03.04.2023

240

přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 250.000 Kč v rámci rozpočtu projektů EU Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje z rozpočtu kapitálových výdajů 

nerealizovaného projektu Vybudování učeben fyzikální terapie, rekondic a regenerace včetně 

bezbariérového přístupu do rozpočtu kapitálových výdajů této kapitoly na poskytnutí investiční 

dotace příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Gymnáziu Sokolov a Krajskému vzdělávacímu 

centru, příspěvková organizace, na přípravu nového projektu Modernizace a vybudování odborných 

učeben v Gymnáziu a Krajském vzdělávacím centru Sokolov, který se připravuje k podání žádosti 

do Operačního programu Spravedlivá transformace

± 250.000,-- OŠMT 459/04/23 03.04.2023

241

přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 830.000 Kč v rámci rozpočtu projektů EU Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje z rozpočtu kapitálových výdajů 

nerealizovaného projektu Vybudování učeben fyzikální terapie, rekondic a regenerace včetně 

bezbariérového přístupu do rozpočtu kapitálových výdajů této kapitoly na poskytnutí investiční 

dotace příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední pedagogické škole, gymnáziu a vyšší 

odborné škole Karlovy Vary, příspěvková organizace, na přípravu nového projektu Odborné učebny 

SPgS, G a VOŠ KV, který se připravuje k podání žádosti do Operačního programu Spravedlivá 

transformace

± 830.000,-- OŠMT 453/04/23 03.04.2023

242

přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 400.000 Kč v rámci rozpočtu projektů EU Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje z rozpočtu kapitálových výdajů 

nerealizovaného projektu Rekonstrukce, vybudování a vybavení laboratoří a odborných učeben 

přírodovědných předmětů včetně jejich přizpůsobení pro hendikepované do rozpočtu kapitálových 

výdajů této kapitoly na poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci Karlovarského kraje 

Střední lesnické škole Žlutice, příspěvková organizace, na přípravu nového projektu Zelená učebna 

s celoročním provozem, který se připravuje k podání žádosti do Operačního programu Spravedlivá 

transformace

± 400.000,-- OŠMT 455/04/23 03.04.2023

243

přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 150.000 Kč v rámci rozpočtu projektů EU Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje z rozpočtu kapitálových výdajů 

nerealizovaného projektu Rekonstrukce, vybudování a vybavení laboratoří a odborných učeben 

přírodovědných předmětů včetně jejich přizpůsobení pro hendikepované do rozpočtu kapitálových 

výdajů této kapitoly na poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci Karlovarského kraje 

Střední škole živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, na přípravu nového projektu Mobilní 

učebna cizích jazyků, který se připravuje k podání žádosti do Operačního programu Spravedlivá 

transformace

± 150.000,-- OŠMT 460/04/23 03.04.202

244

přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 467.380 Kč v rámci rozpočtu projektů EU Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje z rozpočtu kapitálových výdajů 

nerealizovaného projektu Vybudování učeben fyzikální terapie, rekondic a regenerace včetně 

bezbariérového přístupu do rozpočtu kapitálových výdajů této kapitoly na poskytnutí investiční 

dotace příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Gymnáziu Cheb, příspěvková organizace, na 

přípravu nového projektu Odborné učebny, který se připravuje k podání žádosti do Operačního 

programu Spravedlivá transformace

 ± 467.380,-- OŠMT 454/04/23 03.04.2023

245

přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 1.100.000 Kč v rámci rozpočtu projektů EU Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje, a to z rozpočtu kapitálových výdajů 

nerealizovaného projektu Rekonstrukce, vybudování a vybavení laboratoří a odborných učeben 

přírodovědných předmětů včetně jejich přizpůsobení pro hendikepované ve výši 1.036.320 Kč a z 

rozpočtu kapitálových výdajů nerealizovaného projektu Vybudování učeben fyzikální terapie, 

rekondic a regenerace včetně bezbariérového přístupu ve výši 63.680 Kč. Tyto rozpočtové 

prostředky se přesunou do rozpočtu kapitálových výdajů této kapitoly na poskytnutí investiční 

dotace příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední zdravotnické škole a vyšší odborné 

škole Cheb,příspěvková organizace, na přípravu nového projektu "Nové odborné učebny SZŠ a 

VOŠ Cheb a bezbariérový přístup do školy", který se připravuje k podání žádosti do Operačního 

programu Spravedlivá transformace.

± 1.100.000,-- OŠMT 465/04/23 03.04.2023

246

přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 365 676 Kč v rámci rozpočtu Odboru životního prostředí 

a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly příspěvky cizím subjektům, z 

investičních na neinvestiční prostředky. Jedná se o prostředky určené na poskytnutí neinvestičních 

dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci 

opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi v roce 2023.

± 365 676,-- OŽP 491/04/23 17.04.2023

247

zapojení financování z volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje 

za rok 2022 ve výši 1.000.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru regionálního rozvoje 

Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2023. Finanční prostředky jsou určené na financování 

zpracování Transformačního plánu pro území obce s rozšířenou působností Sokolov a podpora 

jeho implementace. Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření 

Karlovarského kraje za rok 2022 schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 

113/03/23 dne 27. 03. 2023.

1.000.000,-- ORR 504/04/23 17.04.2023

17
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248

zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 57.880.886,08 Kč do rozpočtu kapitálových 

výdajů projektů EU Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje na realizaci 

projektu Nákup nízkoemisních autobusů pro I. oblast Karlovarského kraje, registrační číslo 

CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013402, financovaného z Integrovaného regionálního operačního 

programu pro období 2014 – 2020, prioritní osa 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné 

regiony. Finanční prostředky jsou určeny ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací tohoto 

projektu s předpokládaným ukončením realizace do konce roku 2023.

57.880.886,08 OŘP 515/04/23 17.04.2023

RKK souhlasí a 

doporučuje ZKK ke 

schválení

249

zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 52.653.728 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů 

projektů EU Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje na realizaci projektu 

Nákup nízkoemisních autobusů pro II. oblast Karlovarského kraje“, registrační číslo 

CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013400, financovaného z Integrovaného regionálního operačního 

programu pro období 2014 – 2020, prioritní osa 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné 

regiony. Finanční prostředky jsou určeny ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací tohoto 

projektu s předpokládaným ukončením realizace do konce roku 2023.

52.653.728,-- OŘP 515/04/23 17.04.2023

RKK souhlasí a 

doporučuje ZKK ke 

schválení

250

zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 1.279.564,30 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů 

projektů EU Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje na realizaci projektu 

Nákup nízkoemisních autobusů pro III. oblast Karlovarského kraje, registrační číslo 

CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013401, financovaného z Integrovaného regionálního operačního 

programu pro období 2014 – 2020, prioritní osa 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné 

regiony. Finanční prostředky jsou určeny ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací tohoto 

projektu s předpokládaným ukončením realizace do konce roku 2023.

1.279.564,30 OŘP 515/04/23 17.04.2023

RKK souhlasí a 

doporučuje ZKK ke 

schválení

251

zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 47.388.935,17 Kč do rozpočtu kapitálových 

výdajů projektů EU Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje na realizaci 

projektu Nákup nízkoemisních autobusů pro IV. oblast Karlovarského kraje, registrační číslo 

CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013399, financovaného z Integrovaného regionálního operačního 

programu pro období 2014 – 2020, prioritní osa 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné 

regiony. Finanční prostředky jsou určeny ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací tohoto 

projektu s předpokládaným ukončením realizace do konce roku 2023.

47.388.935,17 OŘP 515/04/23 17.04.2023

RKK souhlasí a 

doporučuje ZKK ke 

schválení

252

přesun rozpočtových prostředků z běžných výdajů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu 

Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru ve výši ± 200.000 Kč na 

poskytnutí neinvestiční individuální dotace společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s., na zajištění 

provozu cyklobusů v roce 2023

 ± 200.000,-- ORR 506/04/23 17.04.2023

253

přesun finančních prostředků ve výši 2.000.000 Kč z rozpočtu kapitálových výdajů Odboru 

zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitálových výdajů kapitoly příspěvky cizím 

subjektům tohoto odboru. Finanční prostředky původně určené na vklad do Karlovarské krajské 

nemocnice a.s. budou této organizaci poskytnuty formou individuální investiční dotace na nákup 

přístrojového vybavení pro oddělení patologie.

2.000.000,-- OZDR 486/04/23 17.04.2023

254

přesun rozpočtových prostředků v celkové výši 900.000 Kč z kapitálové rezervy Odboru finančního 

Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství, mládeže a 

tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí příspěvku do fondu investic 

příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola 

zdravotnická Karlovy Vary na rekonstrukci oplocení u budovy školy v Poděbradské 1247/2

900.000,-- OF 483/04/23 17.04.2023

255

zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje 

za rok 2022 v celkové výši 1.000.270 Kč do běžných výdajů rozpočtu Odboru řízení projektů 

Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na konzultační, poradenské 

a právní služby.

1.000.270,-- 482/04/23 17.04.2023

256

zapojení financování z volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje 

za rok 2022 ve výši 17.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly příspěvky cizím 

subjektům na poskytnutí individuální dotace pro subjekt Divadlo bez zákulisí, z.s., na 21. ročník 

celostátní nesoutěžní přehlídky divadelních amatérských souborů Sokolovská čurda. Tuto alokaci 

volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje schválilo Zastupitelstvo 

Karlovarského kraje usnesením č. ZK 113/03/23 dne 27. 3. 2023.

17.000,-- 482/04/23 17.04.2023

257

zapojení financování z volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje 

za rok 2022 ve výši 100.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly příspěvky cizím 

subjektům na poskytnutí individuální dotace pro subjekt KIS Mariánské Lázně s.r.o., na zahájení 

lázeňské sezóny 2023 v Mariánských Lázních. Tuto alokaci volných finančních prostředků z 

výsledku hospodaření Karlovarského kraje schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením 

č. ZK 113/03/23 dne 27. 3. 2023.

 100.000,-- 482/04/23 17.04.2023

258

zapojení financování z volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje 

za rok 2022 ve výši 200.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly příspěvky cizím 

subjektům na poskytnutí individuální dotace pro subjekt Make more s.r.o., na festival inovátorů a 

vynálezců Maker Faire Karlovy Vary 2023. Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku 

hospodaření Karlovarského kraje schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 

113/03/23 dne 27. 3. 2023.

200.000,-- 482/04/23 17.04.2023
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SCHVÁLENO ZKK

259

zapojení financování z volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje 

za rok 2022 ve výši 375.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly příspěvky cizím 

subjektům na poskytnutí individuální dotace pro subjekt KVIFF Events s.r.o., na zajištění projektu 

Variace 2023. Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského 

kraje schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 56/02/23 dne 27. 2. 2023 ve 

výši 300.000 Kč a usnesením č. ZK 113/03/23 dne 27. 3. 2023 ve výši 75.000 Kč.

375.000,-- 482/04/23 17.04.2023

260

navýšení příjmů a výdajů Odboru legislativního a právního, stavebního úřadu a krajského 

živnostenského úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 15.000 Kč z titulu přijetí 

neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené na úhradu výdajů v 

souvislosti s konáním nových voleb do zastupitelstva obce Nový Kostel

98 074 15.000,-- 482/04/23 17.04.2023

261

přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 225.000 Kč z neinvestiční rezervy Odboru 

finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu běžných výdajů kapitoly příspěvky 

cizím subjektům Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje na poskytnutí neinvestičních individuálních dotací

± 225.000,-- 482/04/23 17.04.2023

262 OŠMT

navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu EU Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského 

úřadu Karlovarského kraje ve výši 1.968.618 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na projekty využívající zjednodušené 

vykazování nákladů, realizované v oblasti priority 2 – Vzdělávání z Operačního programu Jan Ámos 

Komenský. Finanční prostředky jsou učeny pro příspěvkovou organizaci zřizovanou Karlovarským 

krajem Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně na realizaci projektu s registračním 

číslem CZ. 02.02.XX/00/22_003/0003526.

33 092 1.968.618,-- 482/04/23 17.04.2023

263 Město Cheb

navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu projektů EU a akcí spolufinancovaných ze státního 

rozpočtu (dotační tituly) Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 

214.021 Kč (podíl SR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z města Cheb určené k realizaci 

akce s názvem Využití ekonomického a společenského potenciálu kulturního dědictví 

prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů na příkladu historických krovů, registrační 

číslo TL03000377, realizované v rámci národního programu Technologické agentury České 

republiky: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací ÉTA

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 84.273 Kč z neinvestiční rezervy projektů Odboru 

finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu běžných výdajů projektů EU a akcí 

spolufinancovaných ze státního rozpočtu (dotační tituly) Odboru řízení projektů Krajského úřadu 

Karlovarského kraje na dofinancování povinného podílu spolufinancování Karlovarského kraje k 

obdržené dotaci na realizaci akce s názvem Využití ekonomického a společenského potenciálu 

kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů na příkladu historických 

krovů, registrační číslo TL03000377, realizované v rámci národního programu Technologické 

agentury České republiky: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

77 001
  214.021,--                                                                                 

± 84.273,--
482/04/23 17.04.2023

264 OŠMT

navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 53.210.143 Kč z titulu přijetí neinvestiční 

účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky 

jsou určeny do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského 

kraje k zajištění prostředků na financování přímých výdajů na 2. čtvrtletí roku 2023 ve školách a 

školských zařízeních zřizovaných soukromými subjekty v Karlovarském kraji (rozpis na jednotlivé 

školy a školská zařízení je v příloze).

33 155 53.210.143,-- 482/04/23 17.04.2023

265

zapojení financování z volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje 

za rok 2022 ve výši 5.000.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly příspěvky cizím 

subjektům, na navýšení dotačního Programu na obnovu a využití kulturních památek, památkově 

hodnotných objektů a movitých věcí na území Karlovarského kraje. Tuto alokaci volných finančních 

prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje schválilo Zastupitelstvo Karlovarského 

kraje usnesením č. ZK 113/03/23 dne 27. 3. 2023.

5.000.000,-- 482/04/23 17.04.2023

266

zapojení financování z volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje 

za rok 2022 v celkové výši 3.772.000 Kč do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a 

cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly příspěvky cizím subjektům, z toho 

částku ve výši 2.000.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů a částku ve výši 1.772.000 Kč do rozpočtu 

kapitálových výdajů. Finanční prostředky jsou určeny na navýšení dotačního Programu na podporu 

památek zapsaných na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Tuto alokaci 

volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje schválilo Zastupitelstvo 

Karlovarského kraje usnesením č. ZK 113/03/23 dne 27. 3. 2023.

3.772.000,-- 482/04/23 17.04.2023

267

přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 78.650 Kč z rozpočtu běžných výdajů Odboru kultury, 

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje do 

kapitálových výdajů tohoto odboru. Finanční prostředky jsou určeny na 2D animaci o minerální lázni 

a odpadovém hospodaření s použitou rašelinou a minerálkou v rámci smlouvy o autorské dílo na 

realizaci časosběrného dokumentárního filmu s pracovním názvem Císařské lázně.

 ± 78.650,-- OKPPLaCR 520/04/23 17.04.2023

268 RKK 2.5.2023
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č.usnesení datum č.usnesení datum č.usnesení datum odbor
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SCHVÁLENO ZKK

269

přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 1.800.000 Kč z kapitálové rezervy Odboru finančního 

Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru zdravotnictví. 

Finanční prostředky jsou určeny jako příspěvek do fondu investic pro příspěvkovou organizaci 

Karlovarského kraje Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o., na dofinancování 

realizace akce „Oprava stávající elektroinstalace v původní budově REHOS“.

± 1.800.000,-- OZDR 536/04/23 17.04.2023

270

přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 701.167,99 Kč z kapitálové rezervy Odboru finančního Krajského 

úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje na poskytnutí investičního příspěvku do fondu investic pro příspěvkovou organizaci 

zřizovanou Karlovarským krajem Základní školu a střední školu Karlovy Vary, p. o., na dofinancování akce 

„Rekonstrukce sociálního zázemí v budově Závodu míru 339 a sanace budov Závodu míru 339 a Závodu míru 

303“

± 701.167,99 Kč OŠMT 529/04/23 17.04.2023

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: Koštělová Dagmar
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