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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 

 
 

 

ZÁPIS 
 

ze 3. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo  

dne 05.05.2014 (svolané v náhradním termínu) v době od 14:02 do 15:28 hodin 

v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 
 

Přítomno: …………………………… 37 členů zastupitelstva 

Omluveni:              …………………………… Mgr. Blažek, PhDr. Kalaš, Ing. Kotek,  

Ing. Paprsek, Bc. Pisár, doc. Dr. Ing. Plevný, 

MUDr. Vastl, Mgr. Zahradníček 

Přizvaní:                  …………………………… Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu  

      vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu 

Zapisovatelka:        ……………………………  Martina Koudelná 

  

 

          usnesení č.  

 

 
A. Volba návrhové komise  

B. Volba ověřovatelů zápisu  

C. Schválení programu jednání  

   

60. Výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje  

na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2014 

ZK 123/05/14 

61. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních 

památek a památkově hodnotných objektů v roce 2014 

ZK 124/05/14 

62. Schválení poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje obecně prospěšné 

společnosti Lázním Kyselka, o. p. s. 

ZK 125/05/14 

63. Příspěvky subjektům v oblasti cestovního ruchu z rozpočtu Karlovarského kraje  

na rok 2014 

ZK 126/05/14 

64. Navýšení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze 

projektu „ART CENTRUM GALERIE 4 rekonstrukce špýcharu, Františkánské 

nám. 30/1, Cheb" 

ZK 127/05/14 

65. Projekt „Nová expozice Muzea Karlovy Vary" 

- podání žádosti o dotaci do Finančních mechanismů EHP/Norska 2009 - 2014 

- finanční krytí projektu  

- jmenování vedoucího projektu 

- zařazení projektu do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

ZK 128/05/14 

66. Revokace usnesení č. ZK 312/09/12 Projekt „Oprava a zpřístupnění chebského 

statku v Milíkově" 

ZK 129/05/14 

67. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje – části 

pozemků p.p.č. 136/18 a p.p.č. 136/19 v k.ú. Hradiště u Chebu 

ZK 130/05/14 
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68. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek  

p.p.č. 220/1 v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní 

ZK 131/05/14 

69. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 

p.p.č. 1648/6 a p.p.č. 1649/7 v k.ú. Rotava 

ZK 132/05/14 

70. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - části pozemku 

p.p.č. 345/1 v k.ú. Třebeň 

ZK 133/05/14 

71. Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - pozemek  

p.p.č. 524/2 v k.ú. Šindelová 

ZK 134/05/14 

72. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – část stavby 

silnice č. III/2086 včetně části pozemku p.č. 693/1 a pozemku p.č. 694 v k.ú. Pila  

ZK 135/05/14 

73. Bezúplatný převod nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje - části 

pozemku p.p.č. 6768/2 v k.ú. Kraslice 

ZK 136/05/14 

74. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - pozemky  

p.p.č. 761/3 a st.p.č. 83 v k.ú. Krapice, části pozemků p.p.č. 258/3 a 197/4  

a pozemky p.p.č. 197/5, 197/6 a 199/37 v k.ú. Hradiště u Chebu  

ZK 137/05/14 

75. Bezúplatný převod pozemků p.č. 685/8, 733/1, 736/3 a části pozemku p.č. 685/1  

v k.ú. Dolní Rychnov z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Dolní 

Rychnov a bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 725 v k.ú. Dolní Rychnov  

z majetku obce Dolní Rychnov do majetku Karlovarského kraje  

ZK 138/05/14 

76. Bezúplatný převod částí pozemků p.p.č. 3083/4 v k.ú. Krásno nad Teplou  

a p.p.č. 4438/1 v k.ú. Horní Slavkov z majetku Karlovarského kraje do majetku 

města Horní Slavkov a bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 4022/28, 4079/2, 

4079/4 v k.ú. Horní Slavkov z majetku města Horní Slavkov do majetku 

Karlovarského kraje  

ZK 139/05/14 

77. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemek st.p.č. 408/6   

v k.ú. Bochov 

ZK 140/05/14 

78. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1128/5  

v k.ú. Krásný Jez 

ZK 141/05/14 

79. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1239/1  

v k.ú. Drmoul 

ZK 142/05/14 

80. Vyřazení komunikace III/2199 na Klínovec ze sítě silnic Karlovarského kraje bez usnesení 

81. Schválení vybraných ustanovení z nájemní smlouvy mezi Karlovarským krajem  

a společností NEMOS Sokolov, s.r.o. 

ZK 143/05/14 

82. Zřízení služebnosti k pozemku p.č. 35 v k.ú. Sadov ve vlastnictví České republiky 

s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik, ve prospěch Karlovarského 

kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové 

organizace 

ZK 144/05/14 

83. Zřízení služebnosti k pozemku p.p.č. 693/5 v k.ú. Krajková ve společném jmění 

manželů Oswaldových, ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy  

a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

ZK 145/05/14 

84. Změna části usnesení č. ZK 415/12/13 ze dne 12.12.2013 – Prodej pozemku  

p.p.č. 6850 a pozemku st.p.č. 1720, jehož součástí je budova č.p. 632, vše  

v k.ú. Kraslice 

staženo 

85. Úprava Pravidel pro poskytování příspěvků na realizaci opatření na ochranu  

před povodněmi v územích ohrožených povodněmi 

ZK 146/05/14 

86. Úprava vzorové smlouvy o poskytnutí příspěvku na úseku ochrany životního 

prostředí  

ZK 147/05/14 

87. Úprava vzorové smlouvy o poskytnutí příspěvků na realizaci drobných 

vodohospodářských ekologických akcí 

ZK 148/05/14 

88. Úprava vzorové smlouvy o poskytnutí příspěvku na úseku environmentální 

výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) 

ZK 149/05/14 

89. Úprava vzorové smlouvy o poskytnutí příspěvků v rámci dotačního programu 

,,Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2 000 

ekvivalentních obyvatel" 

 

 

ZK 150/05/14 
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90. "Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku“, příspěvek kraje městu 

Nejdek v rámci dotačního programu "Podpora výstavby kanalizací intenzifikací 

ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel" 

ZK 151/05/14 

91. Závěrečná zpráva o ukončení projektu "Aktualizace digitálního povodňového 

plánu Karlovarského kraje s podrobností do území obcí s rozšířenou působností 

Aš, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov a Ostrov" 

ZK 152/05/14 

92a Příprava zadávacího řízení „Zhotovitel stavby" v rámci projektu „Investiční 

podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením 

"PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, 1. etapa, část III a 2. etapa"  

- Schválení odůvodnění významné veřejné zakázky  

ZK 153/05/14 

92b Volba člena výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad staženo 

92c Smlouva o spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a poskytnutí 

finančního příspěvku na finanční zajištění konzultačního střediska v Sokolově 

ZK 154/05/14 

92d Aktuální informace o projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního 

řízení a modernizace technologie pro příjem TV“ financovaného v rámci 

Integrovaného operačního programu 

ZK 155/05/14 

92e Poskytnutí finančního příspěvku na konání 1/2Maratonu Karlovy Vary 2014 ZK 156/05/14 

92f Poskytnutí daru Charita Česká republika ZK 157/05/14 
 

 
 Jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje zahájil a řídil hejtman PaedDr. Novotný  

(do 19:03 hod.). Jednání bylo ukončeno a nový termín byl stanoven na 5.5.2014 (do 15:28 hod.). 

 

 Počet přítomných v době zahájení dne 5.5.2014 činil 33 členů zastupitelstva  

a hejtman prohlásil zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje za usnášeníschopné. Poté bylo 

přistoupeno k jednotlivým bodům programu. 

 

 

 
A. Volba návrhové komise 

 

Jednotlivé politické kluby navrhly do návrhové komise své zástupce Věru Bartůňkovou, Barboru 

Vojtovou, Markétu Wernerovou a dále Jakuba Pánika, a to v případě odchodu Markéty Wernerové 

z jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje z v o l i l o  tyto členy návrhové komise: 

 

- Věru Bartůňkovou 

- Barboru Vojtovou 

- Markétu Wernerovou 

- Jakuba Pánika 
 

hlasování: pro 29, proti 0, zdržel se 4 
 
B. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Zastupitelé navrhli jako ověřovatele zápisu JUDr. Václava Sloupa a JUDr. Martina Havla. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje z v o l i l o  tyto ověřovatele zápisu: 

 

- JUDr. Václava Sloupa 

- JUDr. Martina Havla 

 

hlasování: pro 29, proti 0, zdržel se 2 
přijato 
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C. Schválení programu jednání 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný a uvedl, že zastupitelé Karlovarského kraje v současné době 

obdrželi program jednání začínající bodem č. 60) a končící bodem č. 92a). Ing. Valjentová požádala  

o rozšíření programu o bod č. 92b), který byl mimo jiné na jednání, které se uskutečnilo dne 24.4.2014 

stažen. Dále požádala rozšířit bod ,,Různé“ o body č. 92c), 92d) a 92e). Dále uvedla, že v původním 

návrhu byl bod č. 84), který byl stažen z programu z důvodu odstoupení zájemce od uzavření smlouvy.  

Ing. Balatka podal návrh na usnesení, a to že požádal zařadit do programu jednání Zastupitelstva 

Karlovarského kraje bod, který byl na minulém jednání zařazen pod bod č. 12 a zařadil by ho v tomto 

jednání za bod č. 92f) a to zejména z důvodu toho, že se konflikt dotýká obyčejných lidí a bylo by dobré 

jim pomoci. PaedDr. Novotný podpořil návrh Ing. Balatky. Ing. Horník podal návrh na usnesení ve znění: 

pověřuje  Radu Karlovarského kraje vypracováním alternativního návrhu termínů zasedání Zastupitelstva 

Karlovarského kraje do konce roku 2014 oproti současným termínům zasedání Zastupitelstva 

Karlovarského kraje, který by byl zařazen pod bod 92g). Mgr. Šindelář, LL.M., podpořil návrh Ing. 

Balatky a blíže objasnil Zastupitelům Karlovarského kraje působnost organizace. Zároveň požádal 

Zastupitele Karlovarského kraje o otevření diskuze a požádal stranu KSČM, aby zodpověděla dotaz, 

v čem je zakopán pes a údajně je prý problém v samotné organizaci Člověk v tísni.  

 

PaedDr. Novotný nechal o jednotlivých návrzích prostřednictvím návrhové komise hlasovat. 

 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh na usnesení Ing. Horníka ve znění: 

- pověřuje  Radu Karlovarského kraje vypracováním alternativního návrhu termínů zasedání 

Zastupitelstva Karlovarského kraje do konce roku 2014 oproti současným termínům zasedání 

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

hlasování: pro 21, proti 1, zdržel se 9 

nepřijato 
 

 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Ing. Balatky  

Zařadit do programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje bod, který byl na minulém jednání 

zařazen pod bod č. 12 a zařadil by ho v tomto jednání za bod č. 92f) 

 

hlasování: pro 18, proti 2, zdržel se 10 

nepřijato 

 

 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Ing. Valjentové 

Rozšíření bodu ,,Různé“ o body č. 92b), 92c), 92d) a 92e) 

 

hlasování: pro 25, proti 0, zdržel se 6 

přijato 

 

 

Návrhová komise: navrhla schválit celkový program se schválenými úpravami. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje s c h v á l i l o  navržený program jednání s následujícími změnami  

a doplněními: 

 

Rozšíření programu o: 

 

bod č. 92c)                 Smlouva o spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a poskytnutí finančního 

příspěvku na finanční zajištění konzultačního střediska v Sokolově 
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bod č. 92d)                 Aktuální informace o projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního 

řízení a modernizace technologie pro příjem TV“ financovaného v rámci 

Integrovaného operačního programu 

 

bod č. 92e)               Poskytnutí finančního příspěvku na konání 1/2Maratonu Karlovy Vary 2014 

 

bod č. 92f)                Poskytnutí daru Charita Česká republika 

 

 

Staženo z programu: 

 

bod č. 84)          Změna části usnesení č. ZK 415/12/13 ze dne 12.12.2013 – Prodej pozemku  

p.p.č. 6850 a pozemku st.p.č. 1720, jehož součástí je budova č.p. 632, vše  

v k.ú. Kraslice 

 

bod č. 92b)               Volba člena výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 

 

hlasování: pro 28, proti 0, zdržel se 6 

přijato 
 

 
60. Výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu 

kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2014 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 123/05/14 
 

- schvaluje výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu 

kulturních památek a památkově hodnotných objektů, pro žádosti uvedené v příloze č. 1, ke kterým nebyla 

doložena povinná příloha stanovená v čl. II odst. 3 písm. g) těchto pravidel, a to v tom smyslu, že dané 

žádosti budou přijaty, hodnoceny a žadatelům může být poskytnut příspěvek s tím, že chybějící přílohu - 

závazné stanovisko orgánu státní památkové péče - doloží nejpozději při podpisu smlouvy o poskytnutí 

příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- schvaluje nevyhovět žádosti o výjimku z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského 

kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů, pro žádost uvedenou v příloze č. 2, 

která nebyla doručena na Krajský úřad Karlovarského kraje ve stanoveném termínu pro podávání žádostí 

uvedeném v čl. III. odst. 1 Pravidel, a to v tom smyslu, že daná žádost nebude přijata a hodnocena 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu realizovat veškeré úkony 

související se schválením usnesení 

 

Termín kontroly: 19.06.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu 

 
hlasování: pro 32, proti 0, zdržel se 2 

přijato 
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61. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek  

a památkově hodnotných objektů v roce 2014 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 124/05/14 
 

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2014 na obnovu kulturních 

památek a památkově hodnotných objektů dle přílohy v celkové výši 1.765.000,- Kč 

 

- schvaluje zplnomocnění člena Rady Karlovarského kraje, PhDr. Olega Kalaše, k podpisu smluv o 

poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově 

hodnotných objektů v roce 2014 schválených zastupitelstvem kraje 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit smlouvy k podpisu 

PhDr. Kalašovi a zveřejnit na webových stránkách seznam příspěvků 

 

Termín kontroly: 19.06.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu 

 
hlasování: pro 33, proti 0, zdržel se 1 

přijato 

 

 
62. Schválení poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje obecně prospěšné společnosti 

Lázním Kyselka, o. p. s. 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 125/05/14 
 

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti Lázně Kyselka, o. p. s.. 

na restaurování kamenných prvků fasády pavilonu Ottova pramene v Kyselce v celkové výši  

500.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit smlouvu k podpisu 

hejtmanovi a zajistit veškeré povinnosti vyplývající z plnění uzavřené smlouvy 

 

Termín kontroly: 19.06.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu 

 
hlasování: pro 31, proti 0, zdržel se 2 

přijato 
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63. Příspěvky subjektům v oblasti cestovního ruchu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 126/05/14 
 

- schvaluje poskytnutí finančních prostředků subjektům v oblasti cestovního ruchu z rozpočtu 

Karlovarského kraje pro rok 2014 dle přílohy v celkové výši 210.000,-- Kč 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu předložit smlouvy 

o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi a zveřejnit na webových 

stránkách kraje seznam přidělených příspěvků 

 

Termín kontroly: 16.10.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu 

 
hlasování: pro 35, proti 0, zdržel se 0 

přijato 

 

 
64. Navýšení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu 

„ART CENTRUM GALERIE 4 rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb" 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 127/05/14 
 

- schvaluje navýšení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu 

„ART CENTRUM GALERIE 4 rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb" o 142.000,-- Kč, 

tj. ze 100.000,-- Kč na 242.000,-- Kč 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit hejtmanovi kraje k 

podpisu  Dodatek č. 1 ke smlouvě poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje a zajistit další 

úkony spojené s vyposláním finančních prostředků 

 

Termín kontroly: 04.09.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu 

 
hlasování: pro 35, proti 0, zdržel se 0 

přijato 
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65. Projekt „Nová expozice Muzea Karlovy Vary" 

- podání žádosti o dotaci do Finančních mechanismů EHP/Norska 2009 - 2014 

- finanční krytí projektu  

- jmenování vedoucího projektu 

- zařazení projektu do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 128/05/14 
 

- schvaluje  

-   podání žádosti o dotaci do příslušné výzvy Finančních mechanismů EHP/Norska 2009 - 2014  

 na projekt „Nová expozice Muzea Karlovy Vary" 

 závazný příslib financování na realizaci projektu „Nová expozice Muzea Karlovy Vary", 

předfinancování projektu ve výši 30.000.000,-- Kč, tj. 100 % celkových uznatelných nákladů  

a spolufinancování projektu ve výši 20 % celkových uznatelných nákladů, tj. 6.000.000,-- Kč 

 skutečnost, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu „Nová expozice Muzea Karlovy Vary" 

bylo pověřeno Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje 

 

- jmenuje Ing. Lenku Zubačovou, ředitelku Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského 

kraje, vedoucí projektu „Nová expozice Muzea Karlovy Vary" 

 

- souhlasí se zařazením projektu „Nová expozice Muzea Karlovy Vary" do letošní aktualizace Akčního 

plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 04.09.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu 

 Ing. Lenka Zubačová, ředitelka Muzea Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 
hlasování: pro 35, proti 0, zdržel se 0 

přijato 

 

 
66. Revokace usnesení č. ZK 312/09/12 Projekt „Oprava a zpřístupnění chebského statku  

v Milíkově" 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 129/05/14 
 

- revokuje usnesení zastupitelstva kraje č. ZK 312/09/12 ze dne 13.9.2012 - Projekt „Oprava  

a zpřístupnění chebského statku v Milíkově, a to tak, že ruší následující body usnesení: 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schvaluje: 

c) předpokládanou výši uznatelných nákladů projektu ve výši 19.000.000,-- Kč  

d) předfinancování projektu ve výši celkových uznatelných nákladů, to je 19.000.000,-- Kč (100 %) a se 
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spolufinancováním projektu ve výši 15 % celkových uznatelných nákladů, to je 2.850.000,-- Kč 

  

a nahrazuje je novým zněním: 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schvaluje: 

c) předpokládanou výši uznatelných nákladů projektu ve výši 18.500.000,-- Kč 

d) předfinancování projektu ve výši celkových uznatelných nákladů, to je 18.500.000,-- Kč (100 %) a 

spolufinancování projektu ve výši 20 % celkových uznatelných nákladů, to je 3.700.000,-- Kč a 

neuznatelné náklady 300.000,-- Kč na přípravnou fázi projektu 

 

- souhlasí se zařazením projektu „Oprava a zpřístupnění chebského statku v Milíkově" do letošní 

aktualizace Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 04.09.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu 

 
hlasování: pro 35, proti 0, zdržel se 0 

přijato 

 

 
67. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků  

p.p.č. 136/18 a p.p.č. 136/19 v k.ú. Hradiště u Chebu 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Pí. Hajská podala návrh projednat body č. 67 – 79) en bloc. 

 

Návrhová komise: navrhla hlasovat o návrhu pí. Hajské hlasovat en bloc body č. 67 – 79) 

 

hlasování: pro 32, proti 0, zdržel se 2 

přijato 

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení bodů č. 67 – 79) v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 130/05/14 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 136/18 a p.p.č. 136/19, které byly odděleny 

geometrickým plánem č. 585-41/2013 z původních pozemků p.p.č. 136/18 a p.p.č. 136/19 a označeny jako 

pozemek p.p.č. 136/18 díl "c" o výměře 741 m2 a pozemek p.p.č. 136/19 díl "d" o výměře 244 m2, vše v 

k.ú. Hradiště u Chebu a obci Cheb, formou darovací smlouvy mezi městem Cheb, se sídlem nám. Krále 

Jiřího z Poděbrad 1/14, PSČ 350 20 Cheb, IČO 00253979, zastoupeným RNDr. Pavlem Vanouškem, 

starostou města (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a 

údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím 

převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví města Cheb do majetku Karlovarského kraje 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat 

kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy 

 

Termín kontroly: 04.09.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 
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68. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 220/1  

v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 131/05/14 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 220/1 o výměře 2342 m2 v k.ú. Stanoviště u Mariánských 

Lázní a obci Mariánské Lázně formou darovací smlouvy mezi městem Mariánské Lázně, se sídlem Ruská 

155, PSČ 353 01, Mariánské Lázně, IČO 00254061, zastoupeným panem Zdeňkem Králem, starostou 

města (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou 

silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí 

předmětnou nemovitost z vlastnictví města Mariánské Lázně do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat 

kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy 

 

Termín kontroly: 04.09.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
69. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 1648/6  

a p.p.č. 1649/7 v k.ú. Rotava 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 132/05/14 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 1648/6 o výměře 12 m2 a p.p.č. 1649/7 o výměře 3 m2  

v k.ú. a obci Rotava formou darovací smlouvy mezi městem Rotava, se sídlem Sídliště 721, Rotava,  

PSČ 357 01, IČO 00259551, zastoupeným paní Ivou Kalátovou, starostkou města (jako dárce na straně 

jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, 

příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci  

z vlastnictví města Rotava do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat 

kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy 

 

Termín kontroly: 04.09.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
70. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - části pozemku p.p.č. 345/1  

v k.ú. Třebeň 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 133/05/14 
 

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 345/1, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 204-328/2013 z původního pozemku p.p.č. 345/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky 
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p.p.č. 345/15 o výměře 278 m2, p.p.č. 345/16 o výměře 20 m2 a p.p.č. 345/17 o výměře 131 m2 v k.ú.  

a obci Třebeň formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Třebeň, 

se sídlem Třebeň 31, Skalná, PSČ 351 34, IČO 00572705, zastoupenou panem Antonínem Kalinou, 

starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví 

Karlovarského kraje do vlastnictví obce Třebeň 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat 

kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy 

 

Termín kontroly: 04.09.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
71. Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - pozemek p.p.č. 524/2  

v k.ú. Šindelová 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 134/05/14 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 524/2 o výměře 216 m2 v k.ú. a obci Šindelová formou 

darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic 

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Šindelová, se sídlem 

Šindelová č.p. 117, Kraslice, PSČ 358 01, IČO 00259632, zastoupenou panem Jaroslavem Bendou, 

starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví 

Karlovarského kraje do vlastnictví obce Šindelová 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat 

kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy 

 

Termín kontroly: 19.06.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
72. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – část stavby silnice č. III/2086 

včetně části pozemku p.č. 693/1 a pozemku p.č. 694 v k.ú. Pila  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 135/05/14 
 

- schvaluje bezúplatný převod části stavby silnice č. III/2086 včetně části pozemku p.č. 693/1, která byla 

oddělena geometrickým plánem č. 522-101/2013 z původního pozemku p.č. 693/1 a označena novým 

parcelním číslem jako pozemek p.č. 693/4 o výměře 12624 m2 a pozemku p.č. 694 o výměře 8660 m2, vše 

v k.ú. a obci Pila, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a 

údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Pila, se 

sídlem Pila č.p. 97, PSČ 360 01 Karlovy Vary, IČO 69981264, zastoupenou Mgr. Stanislavem 

Hoffmanem, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti 

včetně stavby silnice č. III/2086 z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Pila 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat 
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kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy 

 

Termín kontroly: 19.06.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
73. Bezúplatný převod nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje - části pozemku  

p.p.č. 6768/2 v k.ú. Kraslice 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 136/05/14 
 

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 6768/2, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 2263-79/2013 z původního pozemku p.p.č. 6768/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

p.p.č. 6768/14 o výměře 36 m2 a částí pozemku p.p.č. 6768/2, které byly odděleny stejným geometrickým 

plánem z původního pozemku p.p.č. 6768/2 a označeny jako jeho díly "d" o výměře 52 m2, "w" o výměře 

29 m2, "y" o výměře 23 m2 a "v" o výměře 57 m2, vše v k.ú. a obci Kraslice, formou darovací smlouvy 

mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, 

příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Kraslice, se sídlem nám. 28. října 1438, 

Kraslice, PSČ 358 20, IČO 00259438, zastoupeným Ing. Zdeňkem Brantlem, starostou města (jako 

obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje  

do vlastnictví města Kraslice 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat 

kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy 

 

Termín kontroly: 04.09.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
74. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - pozemky p.p.č. 761/3  

a st.p.č. 83 v k.ú. Krapice, části pozemků p.p.č. 258/3 a 197/4 a pozemky p.p.č. 197/5, 197/6 a 199/37 

v k.ú. Hradiště u Chebu  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 137/05/14 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 761/3 o výměře 137 m2 a st.p.č. 83 o výměře 43 m2  

v k.ú. Krapice a obci Františkovy Lázně, částí pozemků p.p.č. 258/3 a p.p.č. 197/4, které byly odděleny 

geometrickým plánem č. 587-99/2013 z původních pozemků p.p.č. 258/3 a p.p.č. 197/4 a označeny novým 

parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 258/30 o výměře 14 m2 a původním parcelním číslem jako pozemek 

p.p.č. 197/4 o výměře 418 m2 a pozemků p.p.č. 197/5 o výměře 25 m2, p.p.č. 197/6 o výměře 49 m2  

a p.p.č. 199/37 o výměře 16 m2, vše v k.ú. Hradiště u Chebu a obci Cheb, formou darovací smlouvy mezi 

Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, 

příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího  

z Poděbrad 1/14, PSČ 350 20 Cheb, IČO 00253979, zastoupeným RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou 

města (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví 

Karlovarského kraje do vlastnictví města Cheb 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat 
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kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy 

 

Termín kontroly: 04.09.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
75. Bezúplatný převod pozemků p.č. 685/8, 733/1, 736/3 a části pozemku p.č. 685/1 v k.ú. Dolní 

Rychnov z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Dolní Rychnov a bezúplatné nabytí části 

pozemku p.č. 725 v k.ú. Dolní Rychnov z majetku obce Dolní Rychnov do majetku Karlovarského 

kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 138/05/14 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 685/8 o výměře 1234 m2, 733/1 o výměře 159 m2, 736/3  

o výměře 52 m2 a části pozemku p.č. 685/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1055-41/2013   

z původního pozemku p.č. 685/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 685/16 o výměře 

1444 m2 v k.ú. a obci Dolní Rychnov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně 

jedné) a obcí Dolní Rychnov, se sídlem Revoluční 303, Dolní Rychnov, PSČ 356 04, IČO 00573132, 

zastoupenou paní Annou Klímovou, starostkou obce (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí 

předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Dolní Rychnov 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 725, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 1055-41/2013  z původního pozemku p.č. 725 a označena jako jeho díl "a" o výměře 234 m2  

v k.ú. a obci Dolní Rychnov formou darovací smlouvy mezi obcí Dolní Rychnov, se sídlem Revoluční 

303, Dolní Rychnov, PSČ 356 04, IČO 00573132, zastoupenou paní Annou Klímovou, starostkou obce 

(jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic 

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí 

předmětnou nemovitost z vlastnictví obce Dolní Rychnov do majetku Karlovarského kraje 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat 

kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřuje jej podpisem těchto smluv 

 

Termín kontroly: 19.06.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
76. Bezúplatný převod částí pozemků p.p.č. 3083/4 v k.ú. Krásno nad Teplou a p.p.č. 4438/1  

v k.ú. Horní Slavkov z majetku Karlovarského kraje do majetku města Horní Slavkov a bezúplatné 

nabytí částí pozemků p.p.č. 4022/28, 4079/2, 4079/4 v k.ú. Horní Slavkov z majetku města Horní 

Slavkov do majetku Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 139/05/14 
 

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 3083/4, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 523-982/2013 z původního pozemku p.p.č. 3083/4 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

p.p.č. 3083/6 o výměře 530 m2 v k.ú. Krásno nad Teplou a obci Krásno a částí pozemku p.p.č. 4438/1, 

které byly odděleny geometrickými plány č. 1416-41/2013 a č. 1421-179/2013 z původního pozemku 
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p.p.č. 4438/1 a označeny jako jeho díly "d" o výměře 394 m2 a "c" o výměře 225 m2 v k.ú. a obci Horní 

Slavkov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou 

silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Horní Slavkov, 

se sídlem Dlouhá 634/12, Horní Slavkov, PSČ 357 31, IČO 00259322, zastoupeným Martinem Kasalem, 

Dis., starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci  

z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Horní Slavkov 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 4022/28, p.p.č. 4079/2 a p.p.č. 4079/4, které byly 

odděleny geometrickým plánem č. 1416-41/2013 z původních pozemků p.p.č. 4022/28, p.p.č. 4079/2  

a p.p.č. 4079/4 a označeny jako pozemek p.p.č. 4022/28 díl "e" o výměře 84 m2, p.p.č. 4022/28 díl "f"  

o výměře 5 m2, p.p.č. 4079/2 díl "b" o výměře 1295 m2 a p.p.č. 4079/4 díl "a" o výměře 32 m2 v k.ú.  

a obci Horní Slavkov formou darovací smlouvy mezi městem Horní Slavkov, se sídlem Dlouhá 634/12, 

Horní Slavkov, PSČ 357 31, IČO 00259322, zastoupeným Martinem Kasalem, Dis., starostou města (jako 

dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic 

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné 

nemovité věci z vlastnictví města Horní Slavkov do majetku Karlovarského kraje 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat 

kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřuje jej podpisem těchto smluv 

 

Termín kontroly: 04.09.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
77. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemek st.p.č. 408/6  v k.ú. Bochov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 140/05/14 
 

- schvaluje prodej pozemku st.p.č. 408/6 o výměře 17 m2 v k.ú. Bochov formou kupní smlouvy  

mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako 

prodávající na straně jedné) a společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., se sídlem Otovice,  

Na Vlečce 177, PSČ 360 01, IČO 26402068 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 

31.884,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku 

společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 

 

Termín kontroly: 11.12.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 

 
78. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1128/5 v k.ú. Krásný 

Jez 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 141/05/14 
 

- schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 1128/5, která byla oddělena geometrickým plánem č. 225-94/2013 

z původního pozemku p.p.č. 1128/5 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1128/10  

o výměře 73 m2 v k.ú. Krásný Jez a obci Bečov nad Teplou formou kupní smlouvy mezi Karlovarským 

krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 

(jako prodávající na straně jedné), a manželi Jiřím Formánkem a Janou Formánkovou, oba bytem Plaská 
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1335/31, PSČ 323 00 Plzeň (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 6.210,-- Kč, a tím 

převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů 

Formánkových 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat 

kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy 

 

Termín kontroly: 19.06.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
79. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1239/1 v k.ú. Drmoul 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 142/05/14 
 

- schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 1239/1, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 890-128/2013 z původního pozemku p.p.č. 1239/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

p.p.č. 1239/6 o výměře 28 m2 v k.ú. a obci Drmoul formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako 

prodávající na straně jedné) a manželi Václavem Paškem, bytem 5. května 762/16, Stará Boleslav,  

PSČ 250 01, Brandýs nad Labem a Danielou Paškovou, bytem Plešiště 18, PSČ 262 56, Krásná Hora  

nad Vltavou (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 3.640,-- Kč, a tím převádí 

předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Paškových 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat 

kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy 

 

Termín kontroly: 19.06.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

hlasování en bloc o bodech č. 67 – 79): pro 31, proti 0, zdržel se 3 

přijato 
 

 
80. Vyřazení komunikace III/2199 na Klínovec ze sítě silnic Karlovarského kraje 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Ing. Horník uvedl, že tento bod na jednání Zastupitelstva 

Karlovarského kraje předkládá již po druhé. Od doby, kdy byl materiál předkládán poprvé, se nezměnilo 

vůbec nic. Dále uvedl, že v současné době se dokončují stavební práce na této komunikaci z Klínoveckého 

rozcestí na vlastní Klínovec, tato akce by měla být v půli června kolaudována a řádně dokončena a teprve 

po jejím ukončení by se počítala udržitelnost tohoto projektu na období pěti let. Ing. Horník upozornil,  

že v roce 2018 skončí výpůjčka, kterou má Boží Dar od Karlovarského kraje a upozornil, že stavba jako 

taková i s investicemi spadne do majetku kraje. Dále vysvětlil rozvod vodovodních zdrojů do okolních 

obcí, jelikož zejména z tohoto důvodu byl projekt tak finančně náročný. Dále zmínil to, že o co bylo 

žádáno, bylo to, aby síť komunikací byla vyňata z komunikací Karlovarského kraje a zůstala by nadále 

majetkem kraje, požádal zastupitele Karlovarského kraje, aby přehodnotili celou situaci této předložené 

problematiky. Mgr. Vildumetzová požádala, aby jednotlivé body byly řádně předkladateli uvedeny tak, jak 

je uvedeno v jednacím řádu. PaedDr. Novotný požádal návrhovou komisi, aby navrhla schválit usnesení 

v předloženém znění. 
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Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení. 

 
hlasování: pro 17, proti 8, zdržel se 5 

nepřijato 

 

 
81. Schválení vybraných ustanovení z nájemní smlouvy mezi Karlovarským krajem a společností 

NEMOS Sokolov, s.r.o. 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 143/05/14 
 

- schvaluje článek VII. Změny na předmětu nájmu předloženého návrhu nájemní smlouvy  

mezi Karlovarským krajem a společností NEMOS SOKOLOV s.r.o. 

 

- schvaluje článek I. předloženého návrhu Dohody o zrušení nájemní smlouvy mezi Karlovarským krajem 

a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., ev. číslo smlouvy M 062/2006 ze dne 01.01.2007, ve znění 

pozdějších změn a dodatků 

 

Termín kontroly: 04.09.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního  

Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru 

Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví  

Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat  

 
hlasování: pro 26, proti 0, zdržel se 6 

přijato 

 

 
82. Zřízení služebnosti k pozemku p.č. 35 v k.ú. Sadov ve vlastnictví České republiky s právem 

hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik, ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy  

a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 144/05/14 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci stavby 

„Doplnění uliční vpusti na komunikaci III/22132 v Sadově", jejímž předmětem je závazek ke zřízení 

služebnosti odpovídajícímu právu umístění stavby – výústního objektu na části pozemku p.č. 35  

o předpokládané celkové výměře cca 1 m2 v k.ú. a obci Sadov a závazek k uzavření smlouvy o zřízení 
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služebnosti, ve prospěch Karlovarského kraje, formou smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, 

IČO 70889988, zastoupeným Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem a ve věcech smluvních Ing. 

Jaroslavem Šebestou, ekonomickým a správním ředitelem (jako budoucí povinný ze služebnosti na straně 

jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, 

příspěvkovou organizací (jako budoucí oprávněný ze služebnosti na straně druhé) 

 

- schvaluje znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, dle návrhu 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat 

kroky k uzavření předmětné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a pověřuje 

jej podpisem této smlouvy 

 

Termín kontroly: 04.09.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 
hlasování: pro 33, proti 0, zdržel se 2 

přijato 

 

 
83. Zřízení služebnosti k pozemku p.p.č. 693/5 v k.ú. Krajková ve společném jmění manželů 

Oswaldových, ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského 

kraje, příspěvkové organizace 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 145/05/14 
 

- schvaluje zřízení služebnosti k části pozemku p.p.č. 693/5 v k.ú. a obci Krajková ve společném jmění 

manželů Oswaldových, oba bytem Krajková 290, PSČ 357 09, Krajková, která byla oddělena 

geometrickým plánem č. 601-121/2011 z původního pozemku p.p.č. 693/5 a označena novým parcelním 

číslem jako pozemek p.p.č. 693/12 o výměře 69 m2, ve prospěch Karlovarského kraje, zastoupeného 

Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, za účelem výkonu 

vlastnického práva ke stavbě silnice č. III/21032, včetně práva přístupu za účelem kontroly, údržby  

a opravy, za jednorázovou náhradu za zřízení služebnosti ve výši 6.900,-- Kč 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat 

kroky ke zřízení předmětné služebnosti 

 

Termín kontroly: 04.09.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 
hlasování: pro 33, proti 0, zdržel se 2 

přijato 
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84. Změna části usnesení č. ZK 415/12/13 ze dne 12.12.2013 – Prodej pozemku  

p.p.č. 6850 a pozemku st.p.č. 1720, jehož součástí je budova č.p. 632, vše v k.ú. Kraslice     

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání. 

 

 
85. Úprava Pravidel pro poskytování příspěvků na realizaci opatření na ochranu před povodněmi  

v územích ohrožených povodněmi 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný a podal návrh projednat body č. 85 – 89 en bloc.  

Ing. Jakubík uvedl, že v bodě č. 85) se jedná o změnu pravidel. 

 

Návrhová komise: navrhl hlasovat o návrhu PaedDr. Novotného hlasovat en bloc body č. 85 - 89 

 

hlasování: pro 34, proti 0, zdržel se 2 

přijato 

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení bodů č. 85 – 89) v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 146/05/14 
 

- schvaluje úpravu Pravidel pro poskytování příspěvků na realizaci opatření na ochranu před povodněmi  

v územích ohrožených povodněmi 

 

- schvaluje úpravu vzorové smlouvy 

 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
86. Úprava vzorové smlouvy o poskytnutí příspěvku na úseku ochrany životního prostředí  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 147/05/14 
 

- schvaluje úpravu vzorové smlouvy o poskytnutí příspěvku na úseku ochrany životního prostředí 

 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
87. Úprava vzorové smlouvy o poskytnutí příspěvků na realizaci drobných vodohospodářských 

ekologických akcí 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 148/05/14 
 

- schvaluje úpravu vzorové smlouvy o poskytnutí příspěvků na realizaci drobných vodohospodářských 

ekologických akcí 

 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
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88. Úprava vzorové smlouvy o poskytnutí příspěvku na úseku environmentální výchovy, vzdělávání 

a osvěty (EVVO) 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 149/05/14 
 

- schvaluje úpravu vzorové smlouvy o poskytnutí příspěvků na úseku environmentální výchovy, 

vzdělávání a osvěty 

 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
89. Úprava vzorové smlouvy o poskytnutí příspěvků v rámci dotačního programu ,,Podpora 

výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2 000 ekvivalentních obyvatel" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 150/05/14 
 

- schvaluje úpravu vzorové smlouvy o poskytnutí příspěvků v rámci dotačního programu "Podpora 

výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2 000 ekvivalentních obyvatel" 

 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 
hlasování en bloc o bodech č. 85 – 89): pro 35, proti 0, zdržel se 1 

přijato 
 

 
90. "Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku“, příspěvek kraje městu Nejdek  

v rámci dotačního programu "Podpora výstavby kanalizací intenzifikací ČOV pro aglomerace  

nad 2000 ekvivalentních obyvatel" 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 151/05/14 
 

- schvaluje finanční příspěvek kraje městu Nejdek na akci „Zlepšení vodohospodářské infrastruktury 

města Nejdku“ v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV  

pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“ v maximální výši povoleného limitu v režimu  

de minimis  200 000,-  eur.  

Pokud bude v mezidobí do vyplacení příspěvku kraje městu Nejdek do registru de minimis  zanesena další 

podpora, bude příspěvek kraje o tuto částku krácen. 

 

Termín kontroly: 04.09.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 
hlasování: pro 33, proti 0, zdržel se 2 

přijato 
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91. Závěrečná zpráva o ukončení projektu "Aktualizace digitálního povodňového plánu 

Karlovarského kraje s podrobností do území obcí s rozšířenou působností Aš, Cheb, Karlovy Vary, 

Sokolov a Ostrov" 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 152/05/14 
 

- schvaluje závěrečnou zprávu o ukončení projektu "Aktualizace digitálního povodňového plánu 

Karlovarského kraje s podrobností do území obcí s rozšířenou působností Aš, Cheb, Karlovy Vary, 

Sokolov a Ostrov" 

 

Termín kontroly: 04.09.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 
hlasování: pro 36, proti 0, zdržel se 0 

přijato 

 

 
92a. Příprava zadávacího řízení „Zhotovitel stavby" v rámci projektu „Investiční podpora procesu 

transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková 

organizace, 1. etapa, část III a 2. etapa"  

- Schválení odůvodnění významné veřejné zakázky  

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 153/05/14 
 

- schvaluje odůvodnění účelnosti významné veřejné zakázky „Zhotovitel stavby" v rámci projektu 

Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA"  

v Hazlově, příspěvková organizace, 1. etapa, část III a 2. etapa 

 

- schvaluje zahájení zadávacího řízení významné veřejné zakázky na stavební práce „Zhotovitel stavby"  

v rámci projektu Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením 

"PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, 1. etapa, část III a 2. etapa 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace 

 
hlasování: pro 36, proti 0, zdržel se 0 

přijato 
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92b. Volba člena výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Ing. Navrátil podal návrh na stažení bodu z programu 

jednání. 

 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Ing. Navrátila 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání. 

 

hlasování: pro 31, proti 0, zdržel se 3 

přijato 

 

 
92c. Smlouva o spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a poskytnutí finančního příspěvku 

na finanční zajištění konzultačního střediska v Sokolově 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 154/05/14 
 

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Západočeské univerzitě v Plzni ve výši 623.000,-- Kč  

na úhradu nákladů souvisejících s organizací a personálním zajištěním výuky v konzultačním středisku 

Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni v Sokolově v akademickém roce 2014/2015  

a 377.000,-- Kč příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov na 

úhradu souvisejících materiálních, technických a provozních nákladů včetně uzavření smlouvy dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu o spolupráci  

k podpisu hejtmanovi Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 
hlasování: pro 34, proti 0, zdržel se 2 

přijato 

 

 
92d. Aktuální informace o projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení  

a modernizace technologie pro příjem TV“ financovaného v rámci Integrovaného operačního 

programu 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Mgr. Vildumetzová požádala, aby podle jednacího řádu 

stručně přednesl předkladatel předložený materiál, a není-li přítomen předkladatel, převezme úvodní slovo 

k předloženému materiálu předsedající. Bc. Čermák uvedl, že se jedná o projekt, který probíhá již několik 

let a čeká se na doběhnutí zastřešujícího projektu, který je v rámci celé České republiky. Vysvětlil 

Zastupitelům Karlovarského kraje vícenáklady, které vznikly v rámci projektu. Zastupitelé předložené 

usnesení schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 155/05/14 
 

- bere na vědomí informaci o aktuálním stavu projektu „Jednotná úroveň informačního systému 
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operačního řízení a modernizace technologie pro příjem TV“ financovaného v rámci Integrovaného 

operačního programu, prioritní osy 3 – zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 

– služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik 

 

- schvaluje neuznatelné výdaje projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení  

a modernizace technologie pro příjem TV“ financovaného v rámci Integrovaného operačního programu, 

prioritní osy 3 – zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 – služby v oblasti 

bezpečnosti, prevence a řešení rizik ve struktuře a částce dle návrhu 

 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví  

 
hlasování: pro 26, proti 0, zdržel se 7 

přijato 

 

 
92e. Poskytnutí finančního příspěvku na konání 1/2Maratonu Karlovy Vary 2014 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Pí Bartůňková se dotazovala, na jaké pozici si Karlovy Vary 

stojí, zda jsou stříbrní či zlatí, nebo jaké postavení mají a tázala se zejména z důvodu toho, že v důvodové 

zprávě tato informace není uvedena. PaedDr. Novotný uvedl, že v současné době, pokud se podaří 

zrealizovat ½Maraton Karlovy Vary v daném rozsahu programu, bude označen stříbrnou hvězdou.  

Ing. Kulhánek doplnil, že se jedná o druhý ročník tohoto závodu a splňuje parametry mezinárodní 

konfederace, jak svojí trasou, tak i svými službami a je velice pravděpodobné, že stříbrná známka bude  

Karlovým Varům udělena. Mgr. Šindelář, LL.M., doplnil, že na minulém jednání Zastupitelstva 

Karlovarského kraje byl předložený materiál stáhnut z důvodu toho, že předkladatel nestihl předložit 

podrobnější důvodovou zprávu a poprosil hejtmana, zda by stručně seznámil zastupitele Karlovarského 

kraje i veřejnost s tím, jaký smysl má pořádání této akce pro Karlovarský kraj. PaedDr. Novotný stručně 

seznámil zastupitele se smyslem konání této akce, přičemž tuto akci podporuje. Zastupitelé poté  

předložené usnesení schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 156/05/14 
 

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 400.000,-- Kč společnosti TEMPO TEAM PRAGUE 

s.r.o., na konání 1/2 Maratonu Karlovy Vary 2014 

 

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů 

 
hlasování: pro 34, proti 0, zdržel se 2 

přijato 
 
 

PaedDr. Novotný otevřel bod ,,Různé“.  

Ing. Kulhánek podal návrh na usnesení, které je totožné s usnesením, které bylo hlasováno na jednání 

Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 24.4.2014 pod bodem č. 12, a to ve znění:  

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 200.000,-- Kč Člověku v tísni o.p.s. na pomoc obětem 

násilí v Kyjevě na Ukrajině. 

 

Mgr. Vildumetzová požádala o informace týkajícího se výběrového řízení Karlovarské krajské nemocnice 

na pavilon, kdy se měla provádět rekonstrukce dětské ORL a infekčního oddělení a chtěla se zejména 

zeptat v jaké fázi to je. Dále se tázala, zda je již známa informace, které z vyřazených firem se odvolala  

a jaký bude následující postup v případě odvolání některé z firem, hrozí Karlovarskému kraji pokuta  

a nehledě k tomu, že Karlovarský kraj přišel o milionovou dotaci, kterou využije Ústecký kraj a využije jí 

nemocnice v Mostu. JUDr. Havel uvedl, že Rada Karlovarského kraje na svém posledním zasedání zrušila 



Zápis ze 3. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 05.05.2014 (svolané v náhradním termínu) 

15.05.2014  Strana 23 (celkem 24) 

toto výběrové řízení. Mgr. Vildumetzová uvedla, že Rada Karlovarského kraje nemůže jen tak zrušit 

výběrové řízení jsou k tomu dány důvody zvláštního zřetele. Dále uvedla, že na minulém jednání bylo 

řečeno, že smlouva musí být podepsána do 28. dubna, ale pokud by se dané firmy nevyjádřili, tak by se 

stihla uzavřít smlouva s daným uchazečem a ptá se, zda výběrové řízení bylo zrušenou v souladu se 

zákonem o veřejných zakázkách a jestli je informace o tom, zda některá z firem se odvolala či se odvolá 

k úřadu pro hospodářskou soutěž. JUDr. Havel uvedl, že byl členem komise a právě komise vyřadila ty 

první tři uchazeče a zdůraznil, že Rada Karlovarského kraje odsouhlasila zrušení výběrového řízení, 

protože si byla vědoma, že není možné stihnout celou tu zakázku v termínu. Mgr. Vildumetzová se tázala 

na důvod, proč Rada Karlovarského kraje zrušila výběrové řízení a ke zrušení výběrového řízení musí být 

dány vážné důvody, jak říká zákon o veřejných zakázkách. PhDr. Mgr. Smoleja vysvětlil důvody,  

pro které nešlo smlouvy podepsat. Ing. Balatka uvedl, že Člověk v tísni, jako respektovaná nezisková 

organizace, která provozuje humanitární pomoc a uvedl, že by chtěl znát důvody ze strany KSČM, proč 

nechce strana této organizaci poskytnout dar. Ing. Horník zdůraznil, že by se počet jednání Zastupitelstev 

Karlovarského kraje měl navýšit a ulehčilo by to práci Radě Karlovarského kraje a dává radě na zvážení 

tento podnět. Ing. Horník se informoval na web KV Point, na kterém se dají zdarma stahovat fotografie, 

pokud jsou používány k nekomerčním účelům a tázal se, komu web patří a zda-li, tyto fotografie lze pro 

nekomerční účely skutečně využít. Ing. Adamec uvedl, že se jedná o projekt Euregia Egrensis a byly dány 

požadavky na fotografie, aby byly použity zcela na nekomerční účely a byly alogovány v KV Pointu. Dále 

uvedl, že portál spravuje 2M Studio a majetkově spadá pod Karlovarský kraj. Dále proběhla diskuze  

na téma příspěvků na fotografie. Mgr. Šindelář, LL.M. o požádal, aby byla otevřena diskuze k návrhu  

Ing. Kulhánka. Dále uvedl, že jeho osobě bylo řečeno, že se jedná o nestátní organizaci, která podporovala 

demokratické procesy na Kubě, že údajně na Kubu měla dovážet počítače, které měli pomáhat pádu 

komunistického režimu a že se jedná o špatného prostředníka s Ukrajinou a tímto žádá  člověka, který mu 

tuto informaci poskytl, aby vystoupil a řekl to veřejně. Bc. Čekan podpořil návrh Ing. Kulhánka a myslí si, 

že dar ve výši 200.000,-- Kč by mělo Zastupitelstvo Karlovarského kraje skutečně schválit a podpořit tuto 

organizaci. PaedDr. Novotný uvedl, že návrh na poskytnutí finanční částky ve výši 200.000,-- Kč Ukrajině 

předložil ke schválení Radě Karlovarského kraje a Rada Karlovarského kraje s tímto návrhem neměla 

problém a tento návrh je předložen na jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje z důvodu toho, že Rada 

Karlovarského kraje může poskytnout dar pouze ve výši 100.000,-- Kč. Bc. Čekan požádal hlasovat bod  

č. 12 opakovaně, pokud nám to jednací řád umožňuje nebo poté se odkazuje na článek č. XII jednacího 

řádu. Ing. Kulhánek uvedl, aby v z původního návrhu bylo vypuštěno slovo v Kyjevě a to znamená, že se 

jedná o nový návrh na usnesení, o kterém může být bez jakýkoliv problémů hlasováno.  

Mgr. Vildumetzová se tázala, kolik stála firma, která zpracovávala celé výběrové řízení, kterou si 

Karlovarský kraj externě najal. Ing. Uhříček uvedl, že se jedná cca o částku 60.000,-- Kč.  

Mgr. Vildumetzová uvedla, že z minulého jednání musela odejít dříve a to z důvodu pracovního vytížení  

a nemohla se zúčastnit diskuze nad tématem projektů a zároveň uvedla, že se jedná o částku 30 mil. Kč, 

která sloužila ke zpracování projektů, které ve finále nebyly realizovány a zajímala jí především částka, 

která byla poskytnuta na dopravní infrastrukturu a zda je vyvozena nějaká zodpovědnost, že částka  

571 mil. Kč je velká částka. Ing. Balatka podal návrh na usnesení ve znění: schvaluje poskytnutí daru  

ve výši 200.000,-- Kč Charita Česká republika na pomoc obětem násilí na Ukrajině. Dále uvedl, že se 

jedná o organizaci, která pomáhá taktéž na Ukrajině. Ing. Navrátil stručně zodpověděl dotazy  

Mgr. Vildumetzové na téma dopravní infrastruktury. Dále Ing. Navrátil polemizoval s myšlenkou,  

že Karlovarský kraj opravdu nedisponuje s takovým množstvím právníků a na základě této skutečnosti 

musí být najímány externí právníci a toto rozhodnutí vyplývá z rozhodnutí Rady Karlovarského kraje  

a uvedl, že jednotlivá pochybení u jednotlivých projektů je možno doplnit dodatečně. P. Murčo reagoval 

na dotaz, který vznesl Mgr. Šindelář, LL.M., a myslí si, že to bylo zbytečně zaobalené a že se jedná  

o informace z veřejných dostupných prostředků. Dále uvedl, že o tom hovořil na finančním výboru Města 

Karlovy Vary a tuto informaci otiskla i Mladá fronta Dnes a vyzval zastupitele, že je pro udělení 

příspěvku, ale prostřednictvím jiné neziskové organizace. Mgr. Šindelář, LL.M., uvedl, že návrh  

Ing. Balatky, aby finance putovaly prostřednictvím neziskové organizace Charita Česká republika,  

že s tímto prostředníkem ani strana KSČM nebude mít problém. PaedDr. Novotný uvedl, že na základě 

usnesení Rady Karlovarského kraje byl již Ukrajině poskytnut příspěvek ve výši 100.000,-- Kč skrze 

organizaci Člověku v tísni o.p.s. a na základě této skutečnosti podal návrh na usnesení, ve kterém 

navrhoval Ing. Balatka poskytnout příspěvek ve výši 200.000,-- Kč, aby byl upraven na částku  

100.000,-- Kč. Ing. Balatka souhlasí s návrhem hejtmana.  
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92f. Poskytnutí daru Charita Česká republika 

 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh PaedDr. Novotného 

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,-- Kč Charita Česká republika na pomoc obětem 

násilí na Ukrajině 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 157/05/14 
 

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,-- Kč Charita Česká republika na pomoc obětem 

násilí na Ukrajině 

  

hlasování: pro 28, proti 2, zdržel se 2 

přijato 

 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že zastupitelé neměli žádné další náměty ani připomínky, ukončil  

 hejtman PaedDr. Josef Novotný jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které bylo svoláno 

v náhradním termínu, v 15:28 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Ing. Eva Valjentová, v z.                              JUDr. Václav Sloup v. r.  

hejtmana                        ověřovatel 

                 Karlovarského kraje         
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  JUDr. Martin Havel v. r.  

               ověřovatel 

 


