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 K a r l o v a r s k ý    k r a j  
se sídlem v Karlových Varech 

Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 
 

 

USNESENÍ 
 

z 8. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 1. února 2021 (mimo řádný termín)  

v Hale míčových sportů v Karlových Varech, Západní 1812, Karlovy Vary  
v době od 18:15 do 18:20 hodin  

 
 
Přítomni:               Ing. Kulhánek, Ing. Bureš, Ing. arch. Franta, Mgr. Blažek, p. Pizinger,  

Mgr. Čermák, pí Haláková, Ing. Hromádko, Mgr. Pisár (celkem 9 radních) 
Jednání řídil:         Ing. Kulhánek 
Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 
Další zúčastnění: Bc. Čekan, Ing. Jakobec, MUDr. März, pí Monsportová 
Zapisovatelka:       Petra Palusková 
 

 
    Usnesení č. 

 
 

A. Volba ověřovatelů zápisu  
B. Schválení programu jednání  

   
1. Vyhlášení dotačních programů Karlovarského kraje v roce 2021 - 1. část RK 84/02/21 
2. Strategie vakcinace Karlovarského kraje RK 85/02/21 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení ze 8. jednání RKK dne 01.02.2021 (mimo řádný termín) č. j. KK/163/VZ/21  

 

01.02.2021  Strana 2 (celkem 5) 
 

A. Volba ověřovatelů zápisu 
 
Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 
 

- Mgr. Roberta Pisára 
- Mgr. Jindřicha Čermáka 
 
 
B. Schválení programu jednání 
 
Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 
 

 
1. Vyhlášení dotačních programů Karlovarského kraje v roce 2021 - 1. část 
 
Rada Karlovarského kraje 
usnesením č. RK 84/02/21 
 
- schvaluje vyhlášení a pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního vypořádání dotace 
z rozpočtu Karlovarského kraje 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti 
prevence kriminality 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit 
 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních 

památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí 
 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním 

ruchu v Karlovarském kraji 
 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vydávání 

neperiodických publikací 
 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – „Program obnovy venkova“ 
 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu územně plánovací 

činnosti obcí Karlovarského kraje 
 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rozvoje cyklistické 

infrastruktury v Karlovarském kraji 
 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu údržby a obnovy 

sportovních zařízení 
 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit 

dětí a mládeže 
 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních akcí 
 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vrcholového sportu 
 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní 

infrastruktury profesionálního sportu 
 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci drobných 

vodohospodářských ekologických akcí 
 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu včelařství 
 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu 

před povodněmi v územích ohrožených povodněmi 
 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů 

rostlin v Karlovarském kraji 
 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu prevence proti suchu, 

zadržení vody v krajině a péče o zeleň 
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- vyhlašuje  

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti 
prevence kriminality 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit 
 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních 

památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí 
 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním 

ruchu v Karlovarském kraji 
 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vydávání 

neperiodických publikací 
 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – „Program obnovy venkova“ 
 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu územně plánovací 

činnosti obcí Karlovarského kraje 
 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rozvoje cyklistické 

infrastruktury v Karlovarském kraji 
 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu údržby a obnovy 

sportovních zařízení 
 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit dětí 

a mládeže 
 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních akcí 
 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vrcholového sportu 
 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní 

infrastruktury profesionálního sportu 
 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci drobných 

vodohospodářských ekologických akcí 
 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu včelařství 
 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu 

před povodněmi v územích ohrožených povodněmi 
 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů rostlin 

v Karlovarském kraji 
 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu prevence proti suchu, 

zadržení vody v krajině a péče o zeleň 
 
- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje k podpisu vyhlášení programu a pravidel pro příjem  
a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace: 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti 
prevence kriminality 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje 

 
- pověřuje členku Rady Karlovarského kraje pro oblast kultury a památkové péče k podpisu vyhlášení 
programu a pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace: 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit 
 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních 

památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí 
 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vydávání 

neperiodických publikací 
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- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje pro oblast lázeňství, cestovního ruchu, UNESCO, 
transformace regionu a příprava pro čerpání FST (Fond pro spravedlivou transformaci), informačních 
technologií k podpisu vyhlášení programu a pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční 
vypořádání dotace: 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním 
ruchu v Karlovarském kraji 

 
- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje pro oblast rozvoje venkova a zemědělství k podpisu vyhlášení 
programu a pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace: 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – „Program obnovy venkova“ 
 
- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení  
k podpisu vyhlášení programu a pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání 
dotace: 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu územně plánovací 
činnosti obcí Karlovarského kraje 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rozvoje cyklistické 
infrastruktury v Karlovarském kraji 

 
- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje pro oblast vzdělávání, školství a mládeže, tělovýchovy  
a sportu k podpisu vyhlášení programu a pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční 
vypořádání dotace: 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu údržby a obnovy 
sportovních zařízení 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit 
dětí a mládeže 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních akcí 
 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vrcholového sportu 
 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní 

infrastruktury profesionálního sportu 
 
- pověřuje uvolněného člena Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí k podpisu 
vyhlášení programu a pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace: 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci drobných 
vodohospodářských ekologických akcí 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu včelařství 
 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu 

před povodněmi v územích ohrožených povodněmi 
 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů 

rostlin v Karlovarském kraji 
 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu prevence proti suchu, 

zadržení vody v krajině a péče o zeleň 
 
- ukládá odboru bezpečnosti a krizového řízení, kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, 
regionálního rozvoje, školství, mládeže a tělovýchovy, životního prostředí a zemědělství 

 zveřejnit vyhlašovaný dotační program a pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí  
a finančního vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje vyhlašovaného dotačního programu 
na elektronické úřední desce ve lhůtě nejpozději 30 dnů před zahájením příjmu elektronických 
žádostí o dotace 

 zveřejnit informace o vyhlašovaném dotačním programu na webu Karlovarského kraje v sekci 
Dotace a na informačním webu programy.kr-karlovarsky.cz 

 zajistit přípravu technologie pro sběr elektronických žádostí o dotace ve lhůtě nejpozději  
do okamžiku zahájení příjmu elektronických žádostí o dotace 
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Termín kontroly: 19.04.2021 
 
Zodpovídá: Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství  
a cestovního ruchu 
Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje 
Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 
 
2. Strategie vakcinace Karlovarského kraje 
 
Rada Karlovarského kraje 
usnesením č. RK 85/02/21 
 
- schvaluje Strategii vakcinace Karlovarského kraje dle předloženého návrhu 
 
Zodpovídá: MUDr. Josef März, uvolněný člen zastupitelstva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Petr Kulhánek v. r. 
         hejtman  
Karlovarského kraje 

       Mgr. Robert Pisár v. r.  
               ověřovatel 

 


