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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 4. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo  

dne 19.06.2014 v době od 9:00 do 15:45 hodin 

v jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 
 

Přítomno: …………………………… 38 členů zastupitelstva 

Omluveni:             …………………………… MUDr. Brdlík, p. Černý, Ing. Horník,  

p. Jurčák, PhDr. Kalaš, Ing. Paprsek,  

MUDr. Svoboda 

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

      vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu 

Zapisovatelka:        ……………………………  Mgr. Jana Lukášová 

 

          usnesení č.  

 

 
A. Volba návrhové komise  

B. Volba ověřovatelů zápisu  

C. Schválení programu jednání  

   

1. Dodatek č. 1 předpisu zastupitelstva kraje č. PZ 01/2010 „Jednací řád 

zastupitelstva kraje" 

ZK 158/06/14 

2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 19.6.2014 ZK 159/06/14 

3. Předložení Zprávy o stavu požární ochrany v Karlovarském kraji za rok 2013 ZK 160/06/14 

4. Návrh na rozdělení příspěvku kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů 

obcí Karlovarského kraje pro rok 2014 

ZK 161/06/14 

5. Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2014 

ZK 162/06/14 

6. Poskytnutí finančního příspěvku městu Ostrov na realizaci nákupu nové cisternové 

automobilové stříkačky 

ZK 163/06/14 

7. Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2013 ZK 164/06/14 

8. Rozpočtové změny č. 161, 162, 163,186, 187, 188, 190, 191/2014 ZK 165/06/14 

9. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2014 ZK 166/06/14 

10. Informace o ukončení projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Rozvoj služeb 

eGovernmentu na území Karlovarského kraje, část I. až VI." 

ZK 167/06/14 

11. Žádost Libora Baláka - Karlovarské hudební divadlo, IČO 49759302, sídlem Celní 

13, Karlovy Vary, PSČ 360 05, o prominutí vyměřeného odvodu za porušení 

rozpočtové kázně 

ZK 168/06/14 

12. Žádost Základní školy a mateřské školy Dolní Žandov, IČO 75005239, sídlem 

Dolní Žandov č.p. 37, 350 02 Cheb, o prominutí odvodu a penále za porušení 

rozpočtové kázně 

ZK 169/06/14 
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13. Žádost Základní školy a mateřské školy Oloví, okres Sokolov, IČO 70980951,  

se sídlem Smetanova 1, Oloví, PSČ 357 07, o prominutí odvodu za porušení 

rozpočtové kázně 

ZK 170/06/14 

14. Žádost Základní školy Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace,  

IČO 60611057, sídlem Karlovarská 1189, Nejdek, PSČ 362 22, o prominutí 

odvodu za porušení rozpočtové kázně 

ZK 171/06/14 

15. Žádost Základní školy Sokolov, IČO 66359180, se sídlem Křižíkova 1916, 

Sokolov, PSČ 356 01, o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení 

rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu registrační číslo 

CZ.1.07/1.3.42/01.0019 

ZK 172/06/14 

16. Závazek veřejné služby v oblasti údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví 

Karlovarského kraje 

ZK 173/06/14 

17. Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla 

a Mírové 

ZK 174/06/14 

18. Projekt Cyklostezka Ohře III, úsek Doubský most - Tašovice - Svatošská ulice - 

Smlouva o spolupráci mezi Statutárním městem Karlovy Vary a Smlouva  

o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Karlovy Vary mezi Karlovarským krajem 

a Statutárním městem Karlovy Vary 

ZK 175/06/14 

19. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2014 ZK 176/06/14 

20. Informace o výsledku realizace projektu „CROSS - DATA - Přeshraniční datový 

management pro územní plánování (Česko-saský informační systém územního 

plánování)" a finančních tocích v rámci projektu 

ZK 177/06/14 

21. Volba člena výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ZK 178/06/14 

22. Krajská příloha za Karlovarský kraj k Národní Strategii inteligentní specializace 

České republiky 

ZK 179/06/14 

23. Soutěž Vesnice roku 2014 - krajské kolo ZK 180/06/14 

24. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální oblasti zřizovaných 

Karlovarským krajem 

ZK 181/06/14 

24a Závazek veřejné služby v oblasti zdravotnictví (dle navrženého programu bod  

č. 77) 

ZK 182/06/14 

25. Pravidla pro poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových 

organizací - začleňování seniorů do společnosti 

ZK 183/06/14 

26. Výstupy Individuálního projektu Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji 

společně plánujeme sociální služby" 

ZK 184/06/14 

27. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období 

od 1. ledna 2014 do 15. května 2014 

ZK 185/06/14 

28. Informace o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu 

„Zateplení budov Střední školy živnostenské v Sokolově“ Střední školy 

živnostenské Sokolov, příspěvková organizace  

ZK 186/06/14 

29. Informace o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu 

„Zateplení SOŠ pedagogické, gymnázia a VOŠ Karlovy Vary“ příspěvkové 

organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola 

Karlovy Vary  

ZK 187/06/14 

30. Informace o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu 

„Zateplení Střední školy Šenvert - Sokolov“ Střední školy živnostenské Sokolov, 

příspěvková organizace  

ZK 188/06/14 

31. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 

2014 

ZK 189/06/14 

32. Příspěvky na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí  

a mládeže na rok 2014 

ZK 190/06/14 

33. Změny u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských 

zařízení zřizovaných Karlovarským krajem 

ZK 191/06/14 

34. Kupní smlouva mezi Karlovarským krajem a MERKUR TOYS s.r.o. 

 

 

 

ZK 192/06/14 
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35. Projekt „Art Centrum Galerie 4 - rekonstrukce Špýcharu, Františkánské náměstí 

30/1, Cheb" 

- Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace 

projektu 

- Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje  

na spolufinancování realizace projektu a na poskytnutí příspěvku na neuznatelné 

náklady 

ZK 193/06/14 

36. Projekt Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté - Vstupní 

objekt dolu Jeroným 

- Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace 

projektu  

- Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje  

na spolufinancování realizace projektu 

ZK 194/06/14 

37. Přeložka STL plynovodu - č. stavby: 8800071494, na pozemcích p.p.č. 2688/1  

a 2688/2 v k.ú. Cheb - RWE GasNet, s.r.o. 

ZK 195/06/14 

38. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – budovy č.p. 197 

na pozemku p.č. 388/3 v k.ú. Olšová Vrata 

ZK 196/06/14 

39. Úplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek  

p.č. 1077/6 v k.ú. Habartov 

ZK 197/06/14 

40. Úplatné nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 

p.p.č. 500/14 a p.p.č. 500/15 v k.ú. Pomezí nad Ohří 

ZK 198/06/14 

41. Bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města Sokolov do majetku 

Karlovarského kraje a bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského 

kraje do majetku města Sokolov 

ZK 199/06/14 

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

p.č. 127/2 a p.č. 310/2 v k.ú. Hory u Jenišova 

ZK 200/06/14 

43. Bezúplatný převod nemovité věci v majetku Karlovarského kraje - část pozemku 

p.č. 218 v k.ú. Háje u Karlových Var 

ZK 201/06/14 

44. Bezúplatný převod nemovité věci v majetku Karlovarského kraje - část pozemku 

p.p.č. 1591/1 v k.ú. Božičany 

ZK 202/06/14 

45. Bezúplatný převod nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje - pozemky 

p.p.č. 1060/2 a 1060/3 v k.ú. Františkovy Lázně a pozemky p.p.č. 444, 446, 447  

a 448 v k.ú. Slatina u Františkových Lázní 

ZK 203/06/14 

46. Bezúplatný převod nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje - pozemky 

p.p.č. 360/3 a p.p.č. 360/4 v k.ú. Třebeň 

ZK 204/06/14 

47. Bezúplatný převod pozemků p.č. 1478/9, 1478/10, 1478/12, 1706/6, 1706/7, 

1706/8, 1708/7 a části pozemků p.č. 1478/11, 1706/1 v k.ú. Sokolov z majetku 

Karlovarského kraje do majetku města Sokolov a bezúplatné nabytí pozemků  

p.č. 1478/13, 1480/7, 1481/6, 1481/9, 1481/5, 1631/47, 1631/49 a 1709/3  

v k.ú. Sokolov z majetku města Sokolov do majetku Karlovarského kraje  

ZK 205/06/14 

48. Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1824/3 v k.ú. Oloví z majetku Karlovarského 

kraje do majetku města Oloví a bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 1106/2, 1107/2  

a 1118/5 v k.ú. Oloví a části pozemku p.p.č. 1072/5 v k.ú. Hory u Oloví z majetku 

města Oloví do majetku Karlovarského kraje  

ZK 206/06/14 

49. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 663/8, 663/9 a 663/10 v k.ú. Františkovy Lázně 

z majetku Karlovarského kraje do majetku města Františkovy Lázně a bezúplatné 

nabytí pozemků p.p.č. 663/11 a 717/7 v k.ú. Františkovy Lázně z majetku města 

Františkovy Lázně do majetku Karlovarského kraje  

ZK 207/06/14 

50. Prodej nemovité věci v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 136/1  

v k.ú. Dolní Chodov 

ZK 208/06/14 

51. Prodej nemovité věci v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 767/10  

v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova 

ZK 209/06/14 

52. Prodej nemovité věci v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1615/1 

v k.ú. Políkno u Toužimi 

 

ZK 210/06/14 
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53. Prodej nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje - pozemky p.p.č. 2914/9  

a p.p.č. 2914/1 v k.ú. Dražov 

ZK 211/06/14 

54. Zřízení služebnosti k pozemkům p.p.č. 1137/1 a 1137/3 v k.ú. Salajna  

ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Lesy České republiky, 

s.p., ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic 

Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

ZK 212/06/14 

55. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 228/2, k.ú. Sokolov,  

pro vedení optického kabelu, ve prospěch společnosti Systém NET Line s.r.o. 

ZK 213/06/14 

56. Smlouva o zřízení služebnosti - propojení objektu „Revitalizace nemocnice  

v Sokolově“ Řešení dopravy v klidu v areálu Nemocnice Sokolov (parkovací dům 

a centrální registr – II. etapa) a pavilonu B nemocnice v Sokolově  

na p.p.č. 3258/12, k.ú. Sokolov 

ZK 214/06/14 

57. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti práva vstupu a jízdy na pozemky 

určené pro stavbu „Revitalizace nemocnice v Sokolově“ Řešení dopravy v klidu  

v areálu Nemocnice Sokolov (parkovací dům a centrální registr – II. etapa)  

ve prospěch Karlovarského kraje 

ZK 215/06/14 

58. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 3258/1  

a 3263/1, k.ú. Sokolov, ve prospěch společnosti Sokolovská bytová s.r.o. 

ZK 216/06/14 

59. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 3258/1  

a 3263/1, k.ú. Sokolov, ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. 

ZK 217/06/14 

60. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 527/1, 

k.ú. Dvory, ve prospěch společnosti ČD Telematika a.s. 

ZK 218/06/14 

61. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k p.p.č. 3263/1, k.ú. Sokolov,  

ve prospěch společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. 

ZK 219/06/14 

62. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouva  

o právu provést stavbu k p.p.č. 1083/3, 1083/19, 1086, 1090/2, vše  

v k.ú. Drahovice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

ZK 220/06/14 

63. Směna pozemků p.p.č. 37/6 a p.p.č. 37/8 v k.ú. Mrázov ve vlastnictví společnosti 

EURAGRI s.r.o., s pozemkem p.p.č. 844/8 v k.ú. Mrázov ve vlastnictví 

Karlovarského kraje 

ZK 221/06/14 

64. Zrušení usnesení č. ZK 410/12/13 ze dne 12.12.2013 - Úplatné nabytí nemovitosti 

do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 821/10 v k.ú. Hroznětín  

a schválení dle nové žádosti 

ZK 222/06/14 

65. Zrušení 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 

ZK 223/06/14 

66. Revokace usnesení č. ZK 66/02/14 ze dne 13.02.2014 a předložení nového návrhu 

pro jednání - Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování 

přepravního kontejneru ve správě Zdravotnické záchranné služby Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace ČR - Hasičskému záchrannému sboru 

Karlovarského kraje 

ZK 224/06/14 

67. Dodatek č. 1 pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření  

v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství 

ZK 225/06/14 

68. Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce v roce 2014 ZK 226/06/14 

69. Poskytnutí příspěvku žadateli Náš region na úseku environmentální výchovy, 

vzdělávání a osvěty v roce 2014 

ZK 227/06/14 

70. Informace o vodohospodářských projektech zařazených v Akčním plánu Programu 

rozvoje Karlovarského kraje  

ZK 228/06/14 

71. Projekt „Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Karlovarském 

kraji – Evropsky významná lokalita Doupovské hory“ 

ZK 229/06/14 

72. Projekt „Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit  

v Karlovarském kraji - Matyáš" - ukončení projektu 

ZK 230/06/14 

73. Správní řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci veřejné zakázky 

„Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov - provádění stavby" 

 

 

ZK 231/06/14 
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74. Informace k podaným odvoláním proti platebním výměrům projektu 

Karlovarského kraje CZ.1.07/1.1.00/08.0080 Zvyšování kvality vzdělávání 

standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách 

ZK 232/06/14 

75. Zvyšování kvality a zabezpečení regionálního školství v Karlovarském kraji  bez usnesení 

76. Příprava zadávacího řízení: „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových 

Varech" 

ZK 233/06/14 

78. Dodatek č. 11 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace 

ZK 234/06/14 

79. Projekt „Přístrojové vybavení pro iktové centrum KKN a.s.“ financovaný v rámci 

13. výzvy Integrovaného operačního programu, oblast podpory 3.2 - Služby  

v oblasti veřejného zdraví  - 1. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

na předfinancování realizace projektu, 2. Smlouva o poskytnutí příspěvku  

z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu   

ZK 235/06/14 

80. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 7.4.2014 do 12.5.2014  bez usnesení 

81. Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady bez usnesení 

82. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj ZK 236/06/14 

83. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 

ZK 237/06/14 

84. Zpráva Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZK 238/06/14 

85. Zpráva Finančního výboru ZK 239/06/14 

86. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny ZK 240/06/14 

87. Zpráva Kontrolního výboru ZK 241/06/14 

88. Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje ZK 242/06/14 

89. Zpráva z Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ZK 243/06/14 

90a Zajištění financování obnovy požární techniky jednotky dobrovolných hasičů 

města Bochov 

ZK 244/06/14 

90b Projekt „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní 

medicíny a centrálního vstupu KKN“ financovaný v rámci ROP NUTS II 

Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 

Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů  

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci  

na předfinancování realizace projektu   

2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 

na spolufinancování realizace projektu   

ZK 245/06/14 

90c Rozpočtová změna č. 218/2014 ZK 246/06/14 

90d Schválení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky k projektu „Zvýšení 

akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové 

organizace“  

ZK 247/06/14 

 

 
 

 

Jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje zahájila a řídila náměstkyně hejtmana Ing. Eva Valjentová, řízení 

jednání převzal v 9:50 hod. PaedDr. Josef Novotný. 
 

Zápis z minulého jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 5.5.2014 byl řádně ověřen, námitky  

proti němu nebyly vzneseny. 
 

Počet přítomných v době zahájení činil 34 členů zastupitelstva, Ing. Valjentová prohlásila zasedání 

Zastupitelstva Karlovarského kraje za usnášeníschopné. Poté bylo přistoupeno k jednotlivým bodům 

programu. 
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A. Volba návrhové komise 

 

Mgr. Vildumetzová vznesla námitky proti zápisům z jednání Zastupitelstev Karlovarského kraje  

od 13.11.2008 z důvodu chybějících protinávrhů včetně hlasování a požádala do příštího jednání 

zastupitelstva kraje o doplnění všech protinávrhů včetně hlasování od 13.11.2008. V případě neučinění 

bude podán podnět na Ministerstvo vnitra ČR, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly. Ing. Valjentová 

uvedla, že připomínka byla zaznamenána a bude do příštího jednání zastupitelstva kraje podána 

informace. 

 

Jednotlivé politické kluby navrhly do návrhové komise své zástupce Věru Bartůňkovou, Ing. Václava 

Živného a Jakuba Pánika. 

 

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

 

- Věru Bartůňkovou 

- Ing. Václava Živného 

- Jakuba Pánika 

hlasování: pro 27, proti 0, zdržel se 3 
 
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 30, proti 0, zdržel se 3 
 

 
C. Schválení programu jednání 

 

Bod jednání uvedla náměstkyně hejtmana Ing. Valjentová a požádala o rozšíření bodu ,,Různé“ o body  

č. 90a), 90b), 90c) a 90d). Dále uvedla, že dodatečně byly prostřednictvím emailu odeslány body č. 84), 

90c), 90d) a opravená příloha k bodu č. 7). Mgr. Zahradníček uvedl, že má k navrženému programu vážné 

výhrady a požádal o vysvětlení, proč jsou zprávy z výborů na konci programu jednání. Z logiky věci by 

bylo vhodné nejprve projednat zprávy z daných výborů, např. zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem 

Karlovarského kraje následuje až po bodech, které se týkají správy majetku. Uvedl, že tedy nerozumí 

logice navrženého programu jednání a navrhl změnu programu jednání následovně: „body 1 – 2 zůstávají 

tak, jak jsou navrženy, následně budou projednány body 80 – 89, dále body 3 až 79 v opačném pořadí, 

tedy od bodu 79 k bodu 3, poté přijdou na řadu dodatečné zařazené body do programu a na závěr zůstane 

bod Různé“. Bc. Pisár uvedl, že se obává, že na jednání nedojde k projednání všech bodů a jelikož vnímá 

bod č. 26) jako zásadní, navrhl změnu programu jednání následovně: „předsunout body 84) Zpráva 

Výboru pro zdravotnictví a sociální věci a 26) Výstupy Individuálního projektu Karlovarského kraje  

„V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby" za bod č. 2)“. Ing. Hora se dotazoval, proč je 

navržen termín jednání na 19.6.2014 od 9:00 hod. a na 20.6.2014 od 15:00 hod. Ing. Valjentová uvedla, že 

po zkušenostech z minulých jednání zastupitelstva kraje byl navržen dvoudenní termín jednání, jelikož 

vzhledem k obsáhlosti programu by se případně hlasovalo o pokračování jednání příští den. Zprávy 

z výborů byly přesunuty na konec programu jako komplex, zastupitelstvo je jen bere na vědomí. 

Předřazeny byly body, které je nutné projednat či schválit. Ing. Kotek navrhl předřazení bodů č. 80 – 89) 

za bod č. 2) a uvedl, že takováto obstrukce je zbytečná, přičemž zprávy z výborů mají logicky být  

na začátku programu jednání. Příkladem je bod č. 75), který je v jednom z výboru nedoporučen 

k předložení na jednání zastupitelstva kraje, přesto se v programu tento bod objevuje, a navrhl stažení 

bodu č. 75) z programu jednání. Dále uvedl, že preferuje méně bodů k projednání a zároveň častější 

konání zastupitelstev kraje. Ing. Valjentová uvedl, že se koná sedm jednání zastupitelstev ročně. Ing. Hora 
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uvedl, že návrh na dvoudenní jednání je špatný, jelikož veřejnost počítá s konáním zastupitelstva také 

další den, ale ono nebude, když se to stihne projednat dnes. Mgr. Zahradníček uvedl, že souhlasí  

s Ing. Horou a předjímat dvoudenní jednání není vhodné. Bc. Čermák požádal o přestávku na setkání 

koaličního klubu.   

 

Přestávka od 9:21 do 9:35 hod. 

 

Mgr. Zahradníček se opětovně dotazoval na zdůvodnění zařazení bodů č. 80 – 89) na konec jednání, 

jelikož vždy byly tyto na začátku programu jednání. Mgr. Borka se vyjádřil k připomínkám na četnost 

jednání zastupitelstev a na dobu jejich trvání, přičemž doporučil vést racionální jednání, méně se věnovat 

politickým věcem a vyhradit si čas na jednání zastupitelstva, v opačném případě přenechat mandát 

někomu jinému. Ing. Valjentová uvedla, že body č. 80 – 89) bere zastupitelstvo na vědomí, přičemž 

předřazeny byly body, které je nutné prohlasovat a na něž by se z časových důvodů nemuselo dostat. Pan 

Pánik navrhl ukončení diskuze. 

 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh p. Pánika na ukončení diskuze 

 

hlasování: pro 23, proti 8, zdržel se 3 

přijato 
 

Bc. Čermák navrhl bod č. 77) přesunout za bod č. 24 jako bod č. 24a). Bc. Pisár uvedl, že zastupitelé 

berou odměnu za svou činnost, ale vzhledem k množství materiálů není možné vše dostatečně 

prostudovat. Ing. Kotek uvedl, že jakožto opoziční zastupitelé mají možnost zde oponovat, předkládat 

návrhy atd. Navržený obstrukční program mění dosavadní zvyklosti, a proto se snaží dávat návrhy, které 

jsou poté ukončovány návrhy na ukončení diskuze. Mgr. Šindelář, LL.M., uvedl, že bod č. 77) by měl být 

projednán přednostně. 

 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Bc. Čermáka o přesunutí bodu č. 77) jako bodu č. 24a) 

 

hlasování: pro 33, proti 0, zdržel se 0 

přijato 
 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Ing. Kotka na stažení bodu č. 75) 

 

hlasování: pro 12, proti 11, zdržel se 9 

nepřijato 
 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Ing. Kotka na předsunutí bodů č. 80 – 89) za bod č. 2) 

 

hlasování: pro 12, proti 5, zdržel se 17 

nepřijato 
 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Bc. Pisára: „předsunout body 84) Zpráva Výboru pro 

zdravotnictví a sociální věci a 26) Výstupy Individuálního projektu Karlovarského kraje „V Karlovarském 

kraji společně plánujeme sociální služby" za bod č. 2)“ 

 

hlasování: pro 13, proti 1, zdržel se 20 

nepřijato 
 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Mgr. Zahradníčka: „body 1 – 2 zůstávají tak, jak jsou navrženy, 

následně budou projednány body 80 – 89, dále body 3 až 79 v opačném pořadí, tedy od bodu 79 k bodu 3, 

poté přijdou na řadu dodatečné zařazené body do programu a na závěr zůstane bod Různé“ 

 

hlasování: pro 12, proti 4, zdržel se 19 

nepřijato 
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Návrhová komise: navrhla schválit celkový doplněný program 

 

 

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. 90a) Zajištění financování obnovy požární techniky jednotky dobrovolných hasičů města 

Bochov 

 

bod č. 90b) Projekt „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny  

a centrálního vstupu KKN“ financovaný v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 

1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských 

zdrojů  

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci  

na předfinancování realizace projektu   

2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje  

na spolufinancování realizace projektu   

 

bod č. 90c) Rozpočtová změna č. 218/2014 

 

bod č. 90d) Schválení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky k projektu „Zvýšení akceschopnosti 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“ 

 

hlasování: pro 24, proti 8, zdržel se 3 

přijato 

 
1. Dodatek č. 1 předpisu zastupitelstva kraje č. PZ 01/2010 "Jednací řád zastupitelstva kraje" 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný a omluvil se za svůj pozdější příchod s tím, že byl zahájit 

velký dětský sportovní den v Sokolově. Mgr. Vildumetzová uvedla, že na minulém jednání zastupitelstva 

kraje vznášela připomínku, aby ke každému bodu programu jednání bylo stručně předneseno stanovisko. 

Nyní je předkládán dodatek jednacího řádu, který uvádí, že předkladatel může materiál uvést. Následně 

jednací řád uvádí, že pokud není předkladatel přítomen, materiál za něj uvede předsedající. Materiály jsou 

sice zveřejněné na webových stránkách kraje a veřejnost si je může nastudovat, ale jednání zastupitelstva 

kraje jsou veřejná a veřejnost by měla vědět, co se na jednání projednává. PaedDr. Novotný uvedl, že 

otevírá diskusi, přičemž předkladatel má plné právo materiál uvést. Ing. Valjentová se k předloženému 

materiálu vyjádřila s tím, že k této změně vedla racionalita jednání. Důležité body jsou uváděny 

komentářem, a pokud zastupitelé mají zájem, je diskuse rozvedena a dotazy zodpovězeny. Polovina všech 

bodů jsou administrativní záležitosti. Mgr. Vildumetzová reagovala, že souhlasí a není nutné všechny 

body uvádět, avšak uvedla příklad projednávání rozpočtu na rok 2014, o němž se zastupitelé nic 

nedozvěděli. Mgr. Šindelář, LL.M., uvedl, že v souvislosti s navrženým dodatkem by bylo dobré změnit 

jednací řád u čl.  XVIII., odst. 4, který se věnuje kritizovaným zápisům o průběhu zasedání zastupitelstva. 

Navrhl doplnit větu tohoto článku následovně: „Krajský úřad zajistí zveřejnění usnesení a zápisu  

(po odstranění zákonem chráněných údajů) na webových stránkách kraje“. Nyní je praxe taková, že 

veřejnost se může na webových stránkách seznámit s přijatými usneseními, měly by se však zveřejňovat  

i zápisy z jednání. Připojil se k Mgr. Vildumetzové, která apelovala na to, aby zápisy obsahovaly  

i protinávrhy, které nebyly přijaty. PaedDr. Novotný uvedl, že zápisy toto obsahují. Pan Murčo uvedl, že 

na začátku jednání se diskutovalo o délkách jednání a množství bodů k projednání, přičemž následně je 

předložen protinávrh, aby se každý bod obsáhle uváděl. Toto nechápe, prodlužovat jednání je zbytečné, 

rozdílem jsou věci zásadního charakteru. Mgr. Borka uvedl, že co se týká příkladu s rozpočtem, rozpočet 

měl svůj harmonogram, který byl dodržován, byly s ním seznámeny všechny kluby i zastupitelé. Každý 

rozpočet je uváděn, a toto tvrzení odmítá. Co se týká přesných zápisů z jednání, mohlo by se jednání 

stenografovat, ale stojí to hodně finančních prostředků. Pan Pánik uvedl, že zatím nedošlo k racionální 
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diskusi a k prezentaci bodů uvedl, že zastupitelé pracují ve výborech, mají své kluby a zastupitelstvo by 

již mělo předkládat racionální změny. Mgr. Vildumetzová reagovala, že v rámci rozpočtu nebyla řečena 

ani věta. K panu Pánikovi uvedla, že má pravdu, ale zastupitelstvo je veřejné a veřejnost má právo vědět, 

co se projednává a z jakého důvodu. Poté uvedla, že protinávrhy obsahuje zápis, který není zveřejněn, je 

pouze k nahlédnutí a měl by jej dostat každý zastupitel. PaedDr. Novotný uvedl, že je možné zápisy 

rozesílat všem zastupitelům a kopírovat je, což jsou ale další náklady na víc a dále uvedl, že kraj 

zveřejňuje spoustu informací. Ing. Hora reagoval na pana Pánika, kdy např. Hnutí nezávislých  

za harmonický rozvoj obcí a měst nemá svého zástupce ve Finančním výboru a paušalizace tedy není  

na místě. Zasedání obecních zastupitelstev i kraje jsou veřejná a přítomná veřejnost má právo, aby ve dvou 

větách byl daný materiál uveden. Poté navrhl, aby v článku VIII., odst. 1, bylo doplněno: „Úvodní slovo  

k materiálům předkládaným k bodům programu přednáší předkladatel, případně předsedající“. Pan 

Murčo uvedl, že zápisy z jednání se od vzniku kraje nikdy neposílaly zastupitelům a zápisy nepotřeboval 

číst, pokud nebyl ověřovatelem, přičemž k nahlédnutí je dostatečný instrument. Mgr. Šindelář, LL.M., 

reagoval na poznámku PaedDr. Novotného, že zápisy mohou být zveřejněny na internetu a není nutné je 

tisknout. Mgr. Odlevák uvedl, že co se týče veřejnosti, vždy dostala přednostní právo se vyjádřit a navrhl 

ukončit diskuzi.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Mgr. Odleváka na ukončení diskuze 

 

hlasování: pro 26, proti 5, zdržel se 1 

přijato 

 
Mgr. Zahradníček reagoval na pana Murča, který mluvil o zvyklostech zastupitelstva kraje, přičemž 

zvyklosti by se měly dodržovat, a to např. v návaznosti na dnešní změny programu jednání. K panu 

Pánikovi uvedl, že tato diskuse vznikla z důvodu, že byla porušena nějaká zvyklost.   

 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Ing. Hory na doplnění čl. VIII, odst. 1, Jednacího řádu 

zastupitelstva kraje: „Úvodní slovo k materiálům předkládaným k bodům programu přednáší předkladatel, 

případně předsedající“ 

 

hlasování: pro 12, proti 4, zdržel se 13 

nepřijato 

 
Návrhová komise: navrhla schválit návrh Mgr. Šindeláře, LL.M., na doplnění čl. XVIII, odst. 4, Jednacího 

řádu zastupitelstva kraje: „Krajský úřad zajistí zveřejnění usnesení a zápisu (po odstranění zákonem 

chráněných údajů) na webových stránkách kraje“ 

 

hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 10 

nepřijato 
 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 158/06/14 
 

- schvaluje dodatek č. 1 předpisu zastupitelstva kraje č. PZ 01/2010 "Jednací řád zastupitelstva kraje" 

 

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí  

 
hlasování: pro 23, proti 7, zdržel se 4 

přijato 

 
2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 19.6.2014 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný a uvedl, že tento bod obsahuje 98 vyjádření k usnesení, 

přičemž červeně je vyznačeno vyjádření toho, co se událo od poslední kontroly. Ing. Kotek se dotazoval 
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na kontrolu plnění usnesení Grantové schéma v rámci SROP – opatření 3.2 – Odstoupení od Smlouvy  

o poskytnutí grantu uzavřenou s Romským Občanským Sdružením – Karlovy Vary, proč je tato záležitost 

stále v plnění, když v roce 2011 byla zrušena registrace tohoto sdružení. Ing. Rokůsek uvedl, že tento bod 

se objeví ještě na dalším jednání zastupitelstva, jelikož rada kraje musí schválit ještě odepsání prostředků, 

které se nepovedlo vymoci, poté bude záležitost uzavřena a bod vyřazen z evidence plnění. Ing. Kotek 

uvedl, že sdružení bylo zrušeno a není zde subjekt k jednání. Ing. Rokůsek uvedl, že bohužel takto dlouho 

běží legislativní procesy. Zastupitelé poté předložené usnesení schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 159/06/14 
 

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 19.6.2014 

 

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí  

 
hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 7 

 

 
3. Předložení Zprávy o stavu požární ochrany v Karlovarském kraji za rok 2013 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný a uvedl, že se jedná o každoročně předkládanou zprávu, 

která uvádí počet zásahů. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 160/06/14 
 

- bere na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Karlovarského kraje za rok 2013 

 

Zodpovídá: JUDr. Manfred Kraus, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení  

 

hlasování: pro 29, proti 0, zdržel se 0 

 

 
4. Návrh na rozdělení příspěvku kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

Karlovarského kraje pro rok 2014 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný a uvedl, že se jedná o návrh na rozdělení každoročního 

příspěvku, přičemž tento příspěvek vychází z rozpočtu kraje na rok 2014. Zastupitelé neměli připomínky  

a předložené usnesení schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 161/06/14 
 

- schvaluje poskytnutí investičního a neinvestičního příspěvku kraje na výdaje jednotek sborů 

dobrovolných hasičů vybraných měst a obcí Karlovarského kraje dle přílohy 

 

Zodpovídá: JUDr. Manfred Kraus, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení  
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hlasování: pro 32, proti 0, zdržel se 0 

přijato 

 

 
5. Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných 

hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2014 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný a uvedl, že se jedná o návrh na rozdělení státních dotací. 

Mgr. Zahradníček se dotazoval, proč je zde příspěvek pro obec Bukovany pouze v částce 61,-- Kč.  

PaedDr. Novotný uvedl, že rozdělení je bohužel dané pravidly příslušného ministerstva. Zastupitelé poté 

předložené usnesení schválili. 

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 162/06/14 
 

- schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných 

měst a obcí Karlovarského kraje dle přiložených rozpisů 

 

Zodpovídá: JUDr. Manfred Kraus, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení  

 
hlasování: pro 29, proti 0, zdržel se 0 

přijato 

 
6. Poskytnutí finančního příspěvku městu Ostrov na realizaci nákupu nové cisternové automobilové 

stříkačky 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný a uvedl, že cisternová stříkačka celkem stojí cca 6 - 7 mil. 

Kč, kraj přispěje městu Ostrov 1 mil. Kč. Bc. Čekan potvrdil, že z rozpočtu města Ostrov je vyhrazeno  

7,5 mil. Kč, přičemž město ocení, když jej Karlovarský kraj podpoří. Původní vozidlo město nabídne 

dalším sborům dobrovolných hasičů. Zastupitelé poté předložené usnesení schválili. 

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 163/06/14 
 

- ukládá ekonomickému odboru zajistit dofinancování obnovy požární techniky pro město Ostrov 

navýšením rozpočtu odboru bezpečnosti a krizového řízení o částku 1.000.000,-- Kč 

 

- schvaluje poskytnutí příspěvku a předložený návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu při zajištění nákupu nové cisternové automobilové stříkačky pro město 

Ostrov ve výši 1.000.000,-- Kč 

 

Zodpovídá: JUDr. Manfred Kraus, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení  

 
hlasování: pro 32, proti 0, zdržel se 0 

přijato 

 
7. Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2013 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Ing. Valjentová uvedla, že Karlovarský kraj měl výsledek 

hospodaření za rok 2013 s přebytkem 36 mil. Kč. Přebytek byl dosažený i tím, že měly být 

předfinancovány některé projekty, z nichž některé však realizovány nebyly. Zastupitelé poté předložené 
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usnesení schválili.   

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 164/06/14 
 

- schvaluje závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2013, a to v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 

písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bez výhrad 

 

- schvaluje výsledek rozpočtového hospodaření Karlovarského kraje za rok 2013 takto: 

 Příjmy po konsolidaci (tab. č. 1, řádek 18, sl. 5)            5 014 089 645,42 Kč 

 Výdaje po konsolidaci (tab. č. 1, řádek 23, sl. 5)          4 977 298 115,59 Kč 

 Saldo příjmů a výdajů (tab. č. 1, řádek 24, sl. 5)                     36 791 529,83 Kč 

 Fin. vypořádání se státním rozpočtem (tab. č. 11, řádek 9, sl. 4)            518 149,32 Kč 

 Finanční prostředky k použití (tab. č. 1, řádek 25)          1 140 369 875,04 Kč 

 Z toho:  

 Vázané finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 26)                 965 863 401,29 Kč 

 Volné finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 107)                 174 506 473,75 Kč 

 

- schvaluje použití nevyčerpaných vázaných finančních prostředků ve výši 965 863 401,29 Kč v souladu  

s jejich účelem dle tabulky č. 1, řádek 27 až 106 

 

- schvaluje rozdělení volných finančních prostředků ve výši 174 506 473,75 Kč dle tabulky č. 2 

 

- schvaluje účetní závěrku Karlovarského kraje za rok 2013 

 

Termín kontroly: 11.12.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru 

 
hlasování: pro 31, proti 0, zdržel se 2 

přijato 

 
8. Rozpočtové změny č. 161, 162, 163, 186, 187, 188, 190, 191/2014 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Ing. Valjentová doplnila, že k některým rozpočtovým 

změnám byly zaslány bližší informace a v případě dotazů ze strany zastupitelů je připravená zodpovědět 

konkrétní dotazy. Ing. Hora se dotazoval na rozpočtovou změnu č. 163/2014 a uvedl, že s návrhem 

nemůže souhlasit, a to z důvodu, že na začátku volebního období dávala strana Hnutí nezávislých  

za harmonický rozvoj obcí a měst návrh na snížení odměn členům výborů a komisí, přičemž návrh nebyl 

přijat s tím, že Rada Karlovarského kraje předstoupí před zastupitele se svým návrhem, a doposud tak 

nebylo učiněno. Dále zdůraznil, že s přijetím návrhu strany Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí 

a měst by došlo k úsporám ve výborech ve výši cca 2 mil. Kč ročně a na neuvolněných členech 

Zastupitelstva Karlovarského kraje cca 1 mil. Kč. Mgr. Vildumetzová doplnila, že je přesvědčena o tom, 

že v rámci nařízení vlády a navýšení odměn zastupitelům od 1.1.2014, zastupitelstvo kraje navýšení 5 % 

neuvolněným zastupitelům mělo schválit. Na základě této skutečnosti si vyžádala bližší podklady k této 

problematice. Dále doplnila, že v případě, že by na dnešním jednání bylo schváleno navýšení o 5 %, 

znamenalo by to, že zastupitelé by měli vrátit finanční prostředky, které jim byly uděleny v rámci 

navýšení o již zmiňovaných 5 %, přičemž zdůraznila především skutečnost, že jakmile navýšená částka 

nebyla schválena Zastupitelstvem Karlovarského kraje, musí být ponechána ve stejné výši.  

Ing. Valjentová uvedla, že se vychází ze schváleného usnesení z listopadu 2008, kdy byly schváleny 

odměny pro zastupitele v maximální výši toho rozmezí v platné legislativě a od té doby nebylo žádné jiné 

usnesení přijaté. Zastupitelé poté předložené usnesení schválili. 
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Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 165/06/14 
 

- schvaluje  

 

Rozpočtovou změnu č. 161/2014 

- zapojení financování Fondu budoucnosti do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ve výši 150.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovanou 

střední školu technickou a ekonomickou Sokolov na úhradu pokuty uložené Úřadem pro ochranu 

hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou při realizaci projektu Revitalizace centra 

vzdělávání financovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad 

 

Rozpočtovou změnu č. 162/2014 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 526.670,-- Kč formou vzájemného provedení 

zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a Autobusy Karlovy Vary a.s. 

 

Rozpočtovou změnu č. 163/2014 

- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do Odboru kancelář ředitele úřadu 

Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 1.550.000,-- Kč. Jedná se o posílení položek ostatní 

osobní výdaje (odměny členům výborů a komisí a zvláštních orgánů kraje), odměny členům zastupitelstev 

obcí a krajů a povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. 

 

Rozpočtovou změnu č. 186/2014 

- zapojení financování Fondu budoucnosti do Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 

Karlovarského kraje celkem ve výši 20.174.385,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje 

Krajská správa a údržba silnic na úhradu: 

- právních služeb ve výši 642.857,-- Kč za zpracování odvolání proti platebním výměrům za porušení 

rozpočtové kázně při realizaci projektů Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy  

v Karlovarském kraji a II. etapa financovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 

Severozápad 

- odvodů za porušení rozpočtové kázně ve výši 19.531.528,-- Kč na základě vystavených platebních 

výměrů od Úřadu regionální rady NUTS II. Severozápad 

 

Rozpočtovou změnu č. 187/2014 

- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 985.700,-- Kč, nad rámec schváleného rozpočtu pro rok 

2014, Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje k navýšení neuznatelných výdajů 

projektu Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem 

tísňového volání Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, realizovaného v rámci 

Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, 

oblast podpory 3.4 - Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik 

 

Rozpočtovou změnu č. 188/2014  

- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje 

do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje  

ve výši ± 500.000,-- Kč k zajištění realizace projektu: „Lázně Kyselka – restaurování kamenných prvků 

fasády pavilonu Ottova pramene“ 

 

Rozpočtovou změnu č. 190/2014 

- změna charakteru rozpočtových prostředků z neinvestičních na investiční ve výši ± 1.569.975,-- Kč  

v rámci schváleného rozpočtu Odboru projektového řízení a informatiky Krajského úřadu Karlovarského 

kraje z důvodu financování projektu „Archivace elektronické pošty“ 

 

Rozpočtovou změnu č. 191/2014 

- zapojení volných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši 9.680.000,-- Kč 
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do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2014 k zajištění 

posílení prostředků na platy a zákonné odvody na pojistné pro některé příspěvkové organizace 

Karlovarského kraje (seznam škol je přílohou důvodové zprávy) 

 

Termín kontroly: 04.09.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru 

 
hlasování: pro 23, proti 5, zdržel se 6 

přijato 

 
9. Informace o realizovaných rozpočtových změnách 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 166/06/14 
 

- bere na vědomí Informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2014 až 151/2014 

 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru 

 
hlasování: pro 25, proti 0, zdržel se 9 

 

 
10. Informace o ukončení projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Rozvoj služeb 

eGovernmentu na území Karlovarského kraje, část I. až VI." 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. JUDr. Havel uvedl, že projekt se skládal z technologického 

centra, optické sítě, která pokrývala celý kraj, především obce s rozšířenou působností, dále z digitální 

mapy veřejné správy, z úložiště pro elektronické oficiální dokumenty, repozitáře pro neúřední dokumenty, 

ze služeb datového skladu a systémů centrálních registrů. Původní rozpočet projektu činil 162,7 mil. Kč, 

skutečné výdaje činily 144.128,-- Kč. Rozdíl v nezpůsobilých výdajích činil 6 tis. Kč v neprospěch, 

nebyly zde žádné vícenáklady. Úspora činí 18,7 mil. Kč vč. DPH oproti plánovanému rozpočtu, čistá 

úspora pro rozpočet kraje jsou 3 mil. Kč. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 167/06/14 
 

- bere na vědomí informaci o ukončení projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Rozvoj služeb 

eGovernmentu na území Karlovarského kraje, část I. až VI." 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru projektového řízení a informatiky KK  

 
hlasování: pro 26, proti 0, zdržel se 5 
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11. Žádost Libora Baláka - Karlovarské hudební divadlo, IČO 49759302, sídlem Celní 13, Karlovy 

Vary, PSČ 360 05, o prominutí vyměřeného odvodu za porušení rozpočtové kázně 

 

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 168/06/14 
 

- souhlasí s prominutím povinnosti uhradit odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 90 %  

z celkové částky 135.000,-- Kč, tj. 121.500,-- Kč, Liboru Balákovi - Karlovarské hudební divadlo,  

IČO 49759302, sídlem Celní 13, Karlovy Vary, PSČ 360 05 

 

Termín kontroly: 04.09.2014 
 

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

 
hlasování: pro 30, proti 0, zdržel se 2 

přijato 

 
12. Žádost Základní školy a mateřské školy Dolní Žandov, IČO 75005239, sídlem Dolní Žandov  

č.p. 37, 350 02 Cheb, o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně 

 

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 169/06/14 
 

- schvaluje neprominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 100 % z částky 11.667,-- Kč, 

tj. 11.667,-- Kč, Základní škole a mateřské škole Dolní Žandov, IČO 75005239, sídlem Dolní Žandov  

č.p. 37, 350 02 Cheb 

 

- schvaluje prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 100 %  

z částky 1.949,-- Kč, tj. 1.949,-- Kč, Základní škole a mateřské škole Dolní Žandov, IČO 75005239, 

sídlem Dolní Žandov č.p. 37, 350 02 Cheb 

 

Termín kontroly: 04.09.2014 
 

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

 
hlasování: pro 32, proti 0, zdržel se 0 

přijato 

 
13. Žádost Základní školy a mateřské školy Oloví, okres Sokolov, IČO 70980951, se sídlem 

Smetanova 1, Oloví, PSČ 357 07, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 

 

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

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 
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Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 170/06/14 
 

- schvaluje neprominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 100 % z částky 64,50 Kč,  

tj. 64,50 Kč, Základní škole a mateřské škole Oloví, okres Sokolov, IČO 70980951, se sídlem Smetanova 

1, Oloví, PSČ 357 07 

 

Termín kontroly: 04.09.2014 
 

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

 
hlasování: pro 30, proti 1, zdržel se 0 

přijato 

 
14. Žádost Základní školy Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace, IČO 60611057, sídlem 

Karlovarská 1189, Nejdek, PSČ 362 22, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 

 

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 171/06/14 
 

- schvaluje neprominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 100 % z částky 100,-- Kč,  

tj. 100,-- Kč, Základní škole Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace, IČO 60611057, sídlem 

Karlovarská 1189, Nejdek, PSČ 362 22 

 

Termín kontroly: 04.09.2014 
 

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

 
hlasování: pro 30, proti 0, zdržel se 1 

přijato 

 
15. Žádost Základní školy Sokolov, IČO 66359180, se sídlem Křižíkova 1916, Sokolov, PSČ 356 01,  

o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového 

projektu registrační číslo CZ.1.07/1.3.42/01.0019 

 

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 172/06/14 
 

- schvaluje prominutí povinnosti zaplatit odvod ve výši 30.582,-- Kč za porušení rozpočtové kázně, a to 

ve výši 90 % z této částky, tj. 27.523,80 Kč, a povinnosti zaplatit penále za prodlení s odvodem  

za porušení rozpočtové kázně ve výši 6.126,-- Kč, a to ve výši 100 % z této částky, tj. 6.126,-- Kč, 

Základní škole Sokolov, IČO 66359180, se sídlem Křižíkova 1916, Sokolov, PSČ 356 01 

 

Termín kontroly: 04.09.2014 
 

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního  
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hlasování: pro 30, proti 0, zdržel se 2 

přijato 

 

 
16. Závazek veřejné služby v oblasti údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Bc. Pisár se dotazoval, proč je třeba v tomto případě řešit 

závazek veřejné služby, když se jedná o příspěvkovou organizaci. Ing. Navrátil uvedl, že příspěvková 

organizace pouze administruje výběrová řízení, v tomto případě se však jedná o naší akciovou společnost, 

jelikož v rámci závazku bude umožněno, aby nadále nemusela být konána výběrová řízení, a je to způsob, 

jak právně nemuset oslovovat ostatní organizace, ale zadat přímo zakázku naší organizaci, které jsme 

vlastníci. Kraj se přiklání k tomu, že můžeme zadat přímé zadání, které podléhá přísným podmínkám. 

MUDr. Vastl uvedl, že v přiloženém ceníku jsou prázdné položky. Ing. Navrátil uvedl, že toto je pouze 

pověřovací akt, vyjednávání o cenách ještě bude předloženo zastupitelstvu kraje. Zastupitelé poté 

předložené usnesení schválili. 

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 173/06/14 
 

- schvaluje ke dni 1.10.2014 pověřovací akt dle Rozhodnutí Komise (2012/21/EU) o použití čl. 106  

odst. 2 Smlouvy o fungování EU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 

služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 

uveřejněného v Úředním věstníku EU dne 11.1.2012 

 

- stanovuje ke dni 1.10.2014 údržbu silnic II. a III. třídy na území Karlovarského kraje jako předmět 

obecného hospodářského zájmu Karlovarského kraje 

 

- stanovuje ke dni 1.10.2014 náplň závazku veřejné služby v rámci údržby silnic II. a III. třídy na území 

Karlovarského kraje takto: 

a. Zajištění sjízdnosti v zimním období 

b. Zajištění prací na vozovkách 

c. Zajištění prací na dopravním značení 

d. Zajištění prací na bezpečnostních zařízeních a vybavení 

e. Zajištění prací na silničním tělese a odvodnění 

f. Zajištění prací na mostech 

g. Zajištění prací na ostatních silničních objektech 

h. Zajištění prací v oblasti sadovnictví 

vše v podrobném členění jednotlivých prací a činností v příloze č. 1 tohoto materiálu 

 

- stanovuje ke dni 1.10.2014 délku trvání závazku veřejné služby na dobu do 31.12.2023 

 

- stanovuje ke dni 1.10.2014 kompenzační mechanizmus prostřednictvím ukazatelů pro výpočet, kontrolu 

a hodnocení plateb jako předběžnou kalkulaci vyrovnávacích plateb z činností v obecném hospodářském 

zájmu uvedený v příloze č. 2 tohoto materiálu 

 

- stanovuje, že opatření k zamezení resp. vrácení nadměrné vyrovnávací platby jsou upravena 

prostřednictvím Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby, která bude uzavřena 

mezi Karlovarským krajem a Údržbou silnic Karlovarského kraje, a.s., se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 

Otovice, IČO 26402068 

 

- pověřuje společnost Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice, 

IČO 26402068, závazkem veřejné služby dle předchozích částí tohoto usnesení 
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- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství a odboru legislativnímu a právnímu zpracovat smlouvu 

o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby a předložit její finální znění ke schválení 

samosprávným orgánům Karlovarského kraje nejpozději do 4. září 2014 

 

Termín kontroly: 16.10.2014 
 

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství  

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

 
hlasování: pro 27, proti 0, zdržel se 6 

přijato 

 
17. Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Ing. Navrátil uvedl, že materiál vychází z územního plánu 

kraje, přičemž kraj si k tomu nechává zpracovat studii. Zastupitelé neměli připomínky a předložené 

usnesení schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 174/06/14 
 

- bere na vědomí Územní studii přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla  

a Mírové 

 

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje  

 
hlasování: pro 32, proti 0, zdržel se 2 

 

 
18. Projekt Cyklostezka Ohře III, úsek Doubský most - Tašovice - Svatošská ulice - Smlouva  

o spolupráci mezi Statutárním městem Karlovy Vary a Karlovarským krajem a Smlouva  

o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Karlovy Vary mezi Karlovarským krajem a Statutárním 

městem Karlovy Vary 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Mgr. Zahradníček uvedl, že v názvu bodu chybí doplnit 

„Smlouva o spolupráci mezi Statutárním městem Karlovy Vary a Karlovarským krajem“, v usnesení je to 

správně. Ing. Navrátil uvedl, že v pondělí by měla být podepsána smlouva s dodavatelem stavby a očekává 

se zahájení v nejbližších dnech. PaedDr. Novotný uvedl, že název bude upraven. Zastupitelé poté 

předložené usnesení schválili. 

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 175/06/14 
 

- schvaluje Smlouvu o spolupráci, projekt ROP Cyklostezka Ohře III, Doubský most - Tašovice - 

Svatošská ulice, mezi Statutárním městem Karlovy Vary a Karlovarským krajem, dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci, projekt ROP Cyklostezka Ohře III, Doubský most - Tašovice 

- Svatošská ulice, mezi Statutárním městem Karlovy Vary a Karlovarským krajem, dle návrhu 

 

- schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Karlovy Vary, projekt ROP Cyklostezka 

Ohře III, Doubský most - Tašovice - Svatošská ulice, mezi Statutárním městem Karlovy Vary  

a Karlovarským krajem, dle návrhu 
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- schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Karlovy Vary, projekt ROP 

Cyklostezka Ohře III, Doubský most - Tašovice - Svatošská ulice, mezi Statutárním městem Karlovy Vary 

a Karlovarským krajem, dle návrhu 

 

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o spolupráci, projekt ROP Cyklostezka Ohře III, Doubský most - 

Tašovice - Svatošská ulice, mezi Statutárním městem Karlovy Vary a Karlovarským krajem 

 

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Karlovy Vary, projekt 

ROP Cyklostezka Ohře III, Doubský most - Tašovice - Svatošská ulice, mezi Statutárním městem Karlovy 

Vary a Karlovarským krajem 

 

Termín kontroly: 16.10.2014 
 

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

kraje, příspěvková organizace 

 
hlasování: pro 34, proti 0, zdržel se 0 

přijato 

 
19. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2014 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Ing. Navrátil uvedl, že příspěvky celkem činí cca 3,5 mil. 

Kč, především na podporu projektové dokumentace. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 176/06/14 
 

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje pro obec Dolní 

Žandov ve výši 200.000,-- Kč, obec Libá ve výši 490.000,-- Kč, město Kynšperk nad Ohří ve výši 

100.000,-- Kč, obec Sadov ve výši 85.000,-- Kč, obec Královské Poříčí ve výši 120.000,-- Kč, město 

Žlutice ve výši 150.000,-- Kč, svazek obcí Náš Region ve výši 108.000,-- Kč, obec Pomezí nad Ohří  

ve výši 200.000,-- Kč, Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu venkova ve výši 99.000,-- Kč, město 

Mariánské Lázně ve výši 1.800.000,-- Kč a pro Loketské městské lesy ve výši 141.000,-- Kč 

 

Termín kontroly: 04.09.2014 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje  

 

hlasování: pro 34, proti 0, zdržel se 0 

přijato 

 
20. Informace o výsledku realizace projektu „CROSS - DATA - Přeshraniční datový management 

pro územní plánování (Česko-saský informační systém územního plánování)" a finančních tocích  

v rámci projektu 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Ing. Navrátil uvedl, že byla v rámci projektu pořízena studie 

horských oblastí a byl vypracován potřebný postup pro územní plány ze strany Saska i ze strany 

Karlovarského kraje. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 
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usnesením č. ZK 177/06/14 
 

- schvaluje Informaci o výsledku realizace projektu „CROSS - DATA - Přeshraniční datový management 

pro územní plánování (Česko-saský informační systém územního plánování) a finančních tocích v rámci 

projektu 

 

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje  

 
hlasování: pro 33, proti 0, zdržel se 0 

přijato 

 
21. Volba člena výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Ing. Navrátil uvedl, že toto místo bylo vyhrazeno  

pro opozici, avšak nepřišel žádný návrh, přičemž Ing. Svoboda projevil zájem o členství, proto je zde 

navržen. Dále uvedl, že předsednictví se mění po dvou letech. Mgr. Zahradníček požádal o představení 

Ing. Svobody pro veřejnost. Ing. Svoboda uvedl, že je zastupitelem Karlovarského kraje a starostou města 

Kynšperk nad Ohří. Zastupitelé poté předložené usnesení schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 178/06/14 
 

- volí v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),  

ve znění pozdějších změn a doplňků, a ustanovením § 16d odst. 1 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře 

regionálního rozvoje, ve znění pozdějších změn a doplňků jako člena výboru Regionální rady regionu 

soudržnosti Severozápad Ing. Tomáše Svobodu 

 

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje  

 
hlasování: pro 30, proti 0, zdržel se 1 

přijato 

 
22. Krajská příloha za Karlovarský kraj k Národní Strategii inteligentní specializace České 

republiky 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Ing. Navrátil uvedl, že se jedná o součást národní strategie, 

což je dokument, k němuž se budou odkazovat všechny projekty týkající se inovací, podnikání apod. Dále 

uvedl, že byl konán seminář k této záležitosti pro zastupitele. PaedDr. Novotný upozornil, aby 

se zastupitelé věnovali materiálům připravujícím období od roku 2014 do roku 2020, jelikož jsou 

základem pro čerpání finančních prostředků pro kraj i pro obce. Zastupitelé poté předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 179/06/14 
 

- bere na vědomí  

a) informace o přípravě akčního plánu a projektových fiší v rámci přípravy prvních projektů a aktivit  

za účelem realizace strategie inteligentní specializace v Karlovarském kraji 

b) informace k implementaci strategie inteligentní specializace v Karlovarském kraji 

 

- schvaluje Krajskou přílohu za Karlovarský kraj k Národní Strategii inteligentní specializace České 

republiky dle návrhu 
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Termín kontroly: 11.12.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Jana Michková, ředitelka Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková 

organizace 

 
hlasování: pro 25, proti 0, zdržel se 6 

přijato 

 

23. Soutěž Vesnice roku 2014 - krajské kolo 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Ing. Navrátil uvedl, že se jedná o každoroční materiál,  

ve kterém se schvaluje výše jednotlivých odměn pro obce, přičemž z rozpočtu je k tomu vyhrazeno  

350 tis. Kč. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 180/06/14 
 

- schvaluje poskytnutí a rozdělení finančních odměn pro jednotlivá ocenění dle návrhu 

 

Termín kontroly: 04.09.2014 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje  

 
hlasování: pro 32, proti 0, zdržel se 0 

přijato 
Přestávka od 11:01 do 11:18 hod. 

 
24. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální oblasti zřizovaných Karlovarským 

krajem 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Bc. Čermák uvedl, že se jedná o formální úpravy 

zřizovacích listin.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 3 

nepřijato 
 

Mgr. Odlevák během projednávání bodu č. 24a) navrhl znovu hlasovat o bodu č. 24). 

 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Mgr. Odleváka znovu hlasovat o bodu č. 24) 

 

hlasování: pro 27, proti 0, zdržel se 2 

přijato 
 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 181/06/14 
 

- schvaluje s účinností od 1. července 2014 změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální 

oblasti zřizovaných Karlovarským krajem spočívající ve změně obsahu pod čl. V. Vymezení majetku 
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organizace a změny přílohy č. 2 

 

- vydává příslušné dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální oblasti zřizovaných 

Karlovarským krajem dle návrhu 

 

Termín kontroly: 04.09.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  

 
hlasování: pro 28, proti 0, zdržel se 3 

přijato 

 
24a. Závazek veřejné služby v oblasti zdravotnictví (dle navrženého programu bod č. 77) 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Bc. Čermák uvedl, že se jedná o podporu Karlovarského 

kraje Karlovarské krajské nemocnici a.s. Karlovarský kraj k tomuto instrumentu přistupuje poprvé, jedná 

se o podporu ztrátových oddělení, na něž jsou prostředky od státu prostřednictvím zdravotních pojišťoven 

nedostatečné. Dále uvedl, že tento nástroj používají i jiné kraje, jelikož v oblasti zdravotnictví vznikají 

celkově velké deficity a zdravotnictví není hrazeno dostatečně. S pojišťovnami se stále vyjednává, ale 

bohužel stále nedošlo k nápravě úhrad a k narovnání plateb. Dále uvedl, že začíná fungovat expertní 

komise, která má podklady k návrhům k lůžkové péči v Karlovarském kraji, přičemž tato oddělení jsou 

nutná, a požádal o podporu tohoto bodu. Mgr. Šindelář, LL.M., uvedl, že osobně nebude hlasovat  

pro tento návrh, jelikož ho považuje za nekoncepční. Řeší se tím aktuální problém Karlovarské krajské 

nemocnice a.s., a o vhodnosti tohoto právního nástroje není přesvědčen, jelikož může sebou nést značná 

rizika. Uvedl, že zdravotnictví v Karlovarském kraji zajišťuje nejen Karlovarská krajská nemocnice a.s., 

ale i společnost NEMOS. Je zde platná smlouva o pronájmu části podniku, tzn., že v Karlovarské krajské 

nemocnici a.s., nyní nepřímo působí soukromý prvek, tudíž tato forma přímé finanční pomoci Karlovarské 

krajské nemocnici a.s., není vhodná. Uvedl, že by spíše očekával řešení pomocí koncepce, případně 

garance této formy pomoci prostřednictvím právních kanceláří či zpracovatele smlouvy, že rizika nehrozí 

nebo jsou minimální ze strany soukromého prvku. Dotazoval se, kdo zpracovával návrh smlouvy, zda kraj 

sám či nějaká právní kancelář. MUDr. Vastl souhlasil, že toto řešení je značně nekoncepční, jelikož se tím 

otevře „Pandořina skříňka“, tzn., pokud určíme, které oddělení je nezbytné a ztrátové, tak se ozvou další 

oddělení. Uvedl, že by byl pro, dát tuto částku nemocnici přímo, ale ne prostřednictvím závazku veřejné 

služby z důvodu snížení těchto rizik. Mgr. Vildumetzová uvedla, že souhlasí s Mgr. Šindelářem, LL.M.,  

i MUDr. Vastlem a předložila návrh na usnesení ve znění: „Zastupitelstvo Karlovarského kraje ukládá 

Radě Karlovarského kraje v působnosti valné hromady Karlovarské krajské nemocnice a.s., uložit 

představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s., zveřejňovat všechny smlouvy nad 50.000,-- Kč  

na webových stránkách Karlovarské krajské nemocnice a.s.“. Uvedla, že problematika Karlovarské 

krajské nemocnice a.s., se řeší neustále, a proto je potřeba zjistit, zda jsou řešení správná tím, že budou 

zveřejňovány smlouvy nemocnice. Ing. Balatka uvedl srovnání dvou subjektů, Karlovarské krajské 

nemocnice a.s. a společnosti NEMOS, které působí v Karlovarském kraji. Společnost NEMOS je v plusu, 

zatímco Karlovarská krajská nemocnice a.s., vykazuje každoročně ztrátu. Domnívá se, že výpadek je 

způsoben jak novou úhradovou vyhláškou, tak také zrušením poplatků. Dále uvedl, že souhlasí  

s MUDr. Vastlem a předložil dva návrhy na usnesení, které dodal písemně návrhové komisi. Dále uvedl 

k bodu týkajícímu se iktového centra, který se nepodařilo předřadit, že namísto vytvoření koncepce 

zdravotnictví se buduje další centrum v 15 km vzdálenosti od dalšího fungujícího, přestože je spádová 

oblast pro jedno iktové centrum 350 tis. obyvatel, a toto druhé iktové centrum bude přinášet jen další 

náklady. Vnímá tuto záležitost jako velmi nekoncepční krok, a bylo by vhodné odložit rozhodnutí  

o financování iktového centra až po posouzení z hlediska nějaké koncepce zdravotnictví. Pan Pánik uvedl, 

že veřejná podpora způsobí to, že se ozvou i další poskytovatelé v oblasti zdravotnictví. Kvůli systému 

úhrad nejsou některá oddělení schopna si na sebe vydělat, i když jsou tzv. jedinečná, tudíž budou tato 

oddělení dlouhodobě ztrátová, přičemž jako kraj bychom měli prosazovat, aby tato oddělení zůstala 

službou pro občany Karlovarského kraje. Dále se vyjádřil k iktovému centru ve smyslu, že potřebné 

záležitosti k certifikaci byly splněny a považuje to za správný krok pro komplexní poskytování 

zdravotnictví v kraji, přestože je třeba pomocí koncepce hledat logiku jednotlivých poskytovaných služeb. 

Pan Murčo uvedl, že je zde řešena akutní situace nemocnice, je třeba udržet ztrátová oddělení, která jsou 
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pro občany kraje nutná, a domnívá se, že i další provozovatelé mohou prokázat, že mají ztrátová oddělení, 

tudíž zde je otevřená možnost do budoucna i pro tyto poskytovatele. Co se týče zveřejňování smluv, může 

zde být podmínka mlčenlivosti pro členy představenstva či dozorčí rady a bez předchozího právní 

konzultace by se tento návrh neměl schvalovat. Systémové řešení pro Karlovarskou krajskou nemocnici 

a.s., má připravit expertní komise, které bude podkladem toho, jak v budoucnu řešit situaci komplexně. 

Paní Wernerová se vyjádřila k návrhu Mgr. Vildumetzové a k návrhu zákona o registru smluv. Uvedla, že 

obecně není proti zveřejňování smluv, které podléhají veřejným transakcím. Paní Wernerová uvedla, že by 

upravila návrh na usnesení Mgr. Vildumetzové ve smyslu zveřejňování všech smluv  

a ve smyslu přihlédnutí k ochraně obchodních tajemství. Mgr. Zahradníček upozornil, že navržená 

smlouva je špatně a neodborně provedena po právnické i gramatické stránce, přestože se jedná o zásadní 

dokument, a dotazoval, kdo tuto smlouvu připravoval. MUDr. Vastl uvedl, že z každého oddělení je 

možné udělat ztrátové např. přemístěním materiálu či zvednutím platů. Uvedl, že na nemocnici je třeba 

hledět jako na komplex a dotazoval se, kam jdou peníze ze ziskových oddělení, jelikož tato oddělení by 

měla kompenzovat ta ztrátová. Veřejná služba ve zdravotnictví je dle jeho názoru tzv. černá díra. Co se 

týče iktového centra, existují tabulky na počet lůžek, ale zároveň se zvyšuje průměrný věk, a domnívá se, 

že budou zaplněna obě iktová centra. Mgr. Šindelář, LL.M., souhlasil s neodborností dané smlouvy  

a uvedl, že na základě nařízení Evropské unie mohou být příspěvky poskytovány pouze na základě 

jakýchsi aktů vydávanými i územními celky, což může být i tato smlouva, přičemž zde musí být uveden 

popis vyrovnávacího mechanismu či parametry pro výpočet, a to je v této smlouvě uvedeno velmi vágně. 

Akutní stav nemocnice zde již byl řešen, např. zvýšením základního kapitálu nemocnice, do budoucna je 

třeba předložit koncepci zdravotnictví. Expertní skupina by si měla vyžádat právní analýzy, zda tato forma 

závazku veřejné služby je vhodná, avšak v tuto chvíli to považuje za špatnou formu pomoci s možnými 

riziky. Dále uvedl, že s návrhem Mgr. Vildumetzové v tuto chvíli souhlasí, protože se nejedná o fungující 

společnost a nemocnice disponuje s veřejnými prostředky, tudíž by měly být informace veřejně přístupné. 

PaedDr. Novotný požádal Ing. Divišovou, členku představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.,  

o vysvětlení zvolení formy závazku veřejné služby. Ing. Divišová vysvětlila tabulku přiloženou 

k materiálu. Vzhledem k diskuzi o ztrátových odděleních uvedla, že tyto údaje vycházejí z reálných dat 

Karlovarské krajské nemocnice a.s., za rok 2013 a jsou zde uvedeny veškeré náklady a výnosy dle vzorce 

podle požadavků Evropské komise. Co se týče zvolené formy, jednodušší by bylo zvýšit základní kapitál 

společnosti, ale tímto by se nemocnici nepomohlo ekonomicky, ztráta by stále zůstávala, jelikož základní 

kapitál by se promítl jen v pasivech. Tato forma by pomohla nemocnici jako celku, a to výnosově, tudíž 

by se základní kapitál o danou ztrátu dále nesnižoval. Dále uvedla, že nové vedení společnosti se snaží 

posílit výnosy, v červenci se také budou vracet regulační poplatky, které společnost výnosově posílí cca  

o 13 mil. Kč a dále je zde i garance některých pojišťoven na zvýšení výnosů. V roce 2014 by se tedy měl 

otočit negativní trend i pomocí závazku veřejné služby, a předpokládaná účetní ztráta by měla být cca  

20 mil. Kč. Mgr. Blažek uvedl, že z jednání zastupitelstva kraje vzešel úkol o připravení koncepce, který 

nebyl splněn, a nyní se diskutuje o finanční pomoci pro nemocnici bez toho, aby byla známa nějaká 

koncepce. Zdravotnictví a dále školství či dopravní obslužnost jsou priority kraje, do kterých by měl kraj 

dávat peníze. Dále uvedl, že s návrhem Mgr. Vildumetzové souhlasí. Bc. Pisár uvedl, že tento způsob 

finanční pomoci považuje za málo předvídatelný a rozhodnutí, jak financovat, by mělo počkat  

na nějakou koncepci. Dále uvedl, že Karlovarská krajská nemocnice a.s., má zaplatit pokutu 10 mil. Kč  

za stará špatná výběrová řízení a dle vyjádření pana náměstka si to musí vyřešit nemocnice sama,  

a dotazoval se, zda se v této výši finanční pomoci počítá s 10 mil. Kč za pokutu. Mgr. Vildumetzová 

uvedla, že v současné době se projednává návrh zákona o registru smluv, ale návrh usnesení spočívá 

v tom, že pokud Karlovarská krajská nemocnice a.s., nezveřejní své smlouvy, ponese si za to vedení kraje 

politickou odpovědnost. Zákon o registru smluv by měl dopad na starosty, jelikož se bude jednat  

o administrativní zátěž, přičemž s předkladatelem tohoto zákona intenzivně jedná, a tento návrh má 

mnoho nedostatků. Mgr. Vildumetzová požádala o doplnění svého návrhu na usnesení o dovětek  

„s přihlédnutím k zákonu na ochranu osobních údajů“. Dále uvedla, že jelikož se jedná o hospodaření  

s veřejnými prostředky, ochranu obchodního tajemství doplňovat nebude. PaedDr. Novotný uvedl, že 

Karlovarský kraj již několik let zveřejňuje všechny smlouvy nad 10 tis. Kč na internetu. JUDr. Havel 

k návrhům Mgr. Vildumetzové a paní Wernerové uvedl, že pokud Karlovarská krajská nemocnice a.s., 

bude muset zveřejňovat smlouvy, dostane se do nevýhodného postavení vůči soukromým subjektům, tedy 

vůči společnosti NEMOS, které tato povinnost uložit nelze. Mgr. Odlevák uvedl příklad Německa, kdy 

nemocnice dostávaly veřejnou podporu, soukromé nemocnice však podaly žalobu. Uvedl, že příspěvek 

veřejné služby pro zdravotnictví funguje stejně jako např. příspěvky pro veřejnou dopravu, jedná  
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se o posouzení, kterou službu považovat za službu veřejného zájmu. Předložený způsob řešení považuje  

za správný. Mgr. Šindelář, LL.M., uvedl, že se obává, aby se touto smlouvou nezpůsobily problémy 

v budoucnu. Pokud jsou výkony hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, tak se jedná o statut veřejné 

služby, ale schválením tohoto materiálu se riskuje, že budou příspěvky požadovat i další poskytovatelé 

zdravotních služeb. Diskuze tedy není o tom, zda peníze nemocnici poskytnout, přičemž osobně říká ano, 

ale připomínky měl k formě této pomoci, přičemž tento závazek by se měl vysoutěžit, jelikož se nesmí 

zapomínat na soukromý prvek v této oblasti. Mgr. Zahradníček uvedl, že nevhodnost předložené smlouvy 

není o gramatických chybách, ale některá souvětí nedávají smysl a souhlasil s tím, že by se měla zvážit 

forma finanční pomoci. PaedDr. Novotný uvedl, že pro poskytnutí veřejné služby musí být splněny čtyři 

podmínky. Mgr. Vydrová, vedoucí oddělení odboru legislativního a právního, uvedla, že byl zpracován 

materiál, zda se schválením závazku veřejné služby nevystavuje kraj riziku případného sporu ve smyslu 

narušení konkurenčního prostředí. Vycházelo se z rozhodnutí Evropského soudního dvoru, který stanovil 

čtyři podmínky, a to že subjekt musí být výkonem služby pověřen, musí být stanoveny ukazatele pro výši 

vyrovnávací platby objektivně a předem, vyrovnávací platba nesmí překročit náklady  

a musí být vybrán subjekt, kterému bude vyrovnávací platba poskytnuta, buď formou zadání veřejné 

zakázky, nebo na základě analýzy nákladů. Bc. Čermák odpověděl, že smlouvu tvořil žadatel,  

resp. Karlovarská krajská nemocnice a.s., s odbory krajského úřadu včetně odboru legislativního  

a právního, přičemž takovéto smlouvy jsou i v jiných krajích, kde k závazku již došlo. Uvedl, že byl 

ujištěn, že není možné jiným způsobem nemocnice podpořit. K iktovému centru uvedl, že bylo schváleno 

odbornou společností, a nevidí tedy důvod to nepodpořit. Mgr. Vydrová uvedla, že pokud by byla 

nemocnici dána tato částka přímo jako dar, pravděpodobně by to bylo považováno za veřejnou podporu 

v rámci tržního prostředí. Bc. Čermák uvedl, že obdržel žádost společnosti NEMOS na podporu oddělení, 

a žádost je nyní zpracovávána, přičemž jejich požadavek není vyloučen Mgr. Vildumetzová se dále 

k zákonu o registru smluv vyjádřila ve smyslu, že všechny smlouvy bez finančního limitu budou muset 

být zveřejňovány včetně faktur a objednávek, přičemž smlouva bude platná zveřejněním, což v tomto 

usnesení není takto stanoveno. Mgr. Šindelář, LL.M., se dotazoval na čtyři body jakožto na předem 

stanovené ukazatele pro splnění závazku veřejné služby a uvedl, že to působí dojmem o účelovou snahu 

„naroubovat“ na tento právní institut řešení aktuálního problému a dotazoval se, jak byla provedena 

analýza nákladů a jak byla srovnána s náklady ostatních poskytovatelů služeb. Uvedl, že má pochybnosti  

o tom, zda byly splněny všechny čtyři body. Mgr. Vydrová uvedla, že tyto věcné záležitosti nejsou v gesci 

odboru legislativního a právního. Paní Wernerová reagovala na Mgr. Vildumetzovou a uvedla, že se jí 

jednalo o myšlenku zveřejňování smluv, nikoliv o navrhovaný zákon, přičemž se domnívá, že kraj dává 

signál, že je pro zveřejňování smluv. Nesouhlasí však s tím, že veškeré smlouvy se musí zveřejňovat, 

jelikož by mohlo dojít k porušení obchodního tajemství a aby společnosti nebyly zvýhodněny vůči své 

konkurenci, přičemž soukromá nemocnice hospodaří také s veřejnými prostředky. Pan Pánik předložil 

návrh na usnesení ve znění: „Zastupitelstvo Karlovarského kraje doporučuje Radě Karlovarského kraje, 

aby ve všech smlouvách o příspěvcích z rozpočtu Karlovarského kraje byla podmínka uveřejňování všech 

smluv a faktur příjemce veřejně na webu daného příjemce“. Uvedl, že není vhodné stanovit podmínku 

zveřejňování smluv pouze pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. a nikoliv pro jejího konkurenta.  

Mgr. Odlevák uvedl, že pouze zákon může stanovit, že pokud nebude smlouva zveřejněna, nebude platná. 

Mgr. Šindelář, LL.M., uvedl ke zveřejňování smluv, aby byl požadavek pro ostatní poskytovatele dán 

přímo do smluvních podmínek, Karlovarské krajské nemocnice a.s., se to takto skrze radu kraje 

v působnosti valné hromady uložit může. Paní Wernerová uvedla, že vyjádření pana Pánika považuje  

za logické, přičemž tento návrh podpoří, čímž stahuje svůj návrh. PaedDr. Novotný uvedl, že s těmito 

návrhy nemá problém. Karlovarský kraj se snaží podporovat zdravotnictví i jiné oblasti např. oblast 

dopravy. Mgr. Šindelář, LL.M., uvedl, že dle jeho názoru může kraji vzniknout újma, pokud se tato 

smlouva schválí, a navrhl tajné hlasování. Zastupitelé poté upravené usnesení schválili. 

  

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Mgr. Šindeláře, LL.M., o tajném hlasování 

 

hlasování: pro 13, proti 7, zdržel se 11 

nepřijato 
 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh pana Pánika na doplnění usnesení ve znění: „Zastupitelstvo 

Karlovarského kraje doporučuje Radě Karlovarského kraje, aby ve všech smlouvách o příspěvcích  

z rozpočtu Karlovarského kraje byla podmínka uveřejňování všech smluv a faktur příjemce veřejně  
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na webu daného příjemce“ 

 

hlasování: pro 31, proti 0, zdržel se 5 

přijato 
 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Ing. Balatky na doplnění usnesení ve znění: „Zastupitelstvo 

Karlovarského kraje ukládá Radě Karlovarského kraje připravit finanční rozbor jednotlivých údajně 

ztrátových oddělení Karlovarské krajské nemocnice a.s., ve srovnání s finančními výsledky jiných 

obdobných oddělení v ČR a také detailnímu zdůvodnění ztrátovosti“ 

 

hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 17 

nepřijato 
 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Ing. Balatky na doplnění usnesení ve znění: „Zastupitelstvo 

Karlovarského kraje ukládá Radě karlovarského kraje řešit finanční podporu Karlovarské krajské 

nemocnici a.s., jinou formou než závazkem veřejné služby“  

 

hlasování: pro 13, proti 5, zdržel se 16 

nepřijato 
 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Mgr. Vildumetzové na doplnění usnesení ve znění: 

„Zastupitelstvo Karlovarského kraje ukládá Radě Karlovarského kraje v působnosti valné hromady 

Karlovarské krajské nemocnice a.s., uložit představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s., 

zveřejňovat všechny smlouvy nad 50.000,-- Kč na webových stránkách Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

s přihlédnutím k zákonu na ochranu osobních údajů“ 

 

hlasování: pro 17, proti 3, zdržel se 16 

nepřijato 
 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém a doplněném znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 182/06/14 
 

- schvaluje stanovení výše vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby za zajištění lůžkové  

a ambulantní péče Karlovarské krajské nemocnici a.s., ve výši 38.269.258,-- Kč 

 

- schvaluje smlouvu mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., o závazku 

veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby 

 

- doporučuje Radě Karlovarského kraje, aby ve všech smlouvách o příspěvcích z rozpočtu Karlovarského 

kraje byla podmínka uveřejňování všech smluv a faktur příjemce veřejně na webu daného příjemce 

 

Termín kontroly: 11.12.2014 
 

Zodpovídá: Bc. Miloslav Čermák, náměstek hejtmana 

 
hlasování: pro 23, proti 9, zdržel se 4 

přijato 

 
25. Pravidla pro poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací - 

začleňování seniorů do společnosti 

 

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

schválili.  
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Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 183/06/14 
 

- schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací - 

začleňování seniorů do společnosti pro příspěvky poskytnuté dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  

 
hlasování: pro 32, proti 0, zdržel se 0 

přijato 

 
26. Výstupy Individuálního projektu Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně 

plánujeme sociální služby" 

 

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 184/06/14 
 

- bere na vědomí výstupy Individuálního projektu Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně 

plánujeme sociální služby" 

 

- schvaluje dokument Dlouhodobé směřování Karlovarského kraje v oblasti zajištění a rozvoje podpory 

seniorů a osob se zdravotním postižením 

 

- schvaluje dokumenty Návrh systému financování sociálních služeb v Karlovarském kraji, Procedurální 

manuál, Systém monitorování finančních prostředků, Příručka pro žadatele, Příručka pro příjemce 

 

- schvaluje Regionální karty sociálních služeb Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  

 
hlasování: pro 31, proti 0, zdržel se 2 

přijato 

 
27. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období od 1. ledna 

2014 do 15. května 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 185/06/14 
 

- bere na vědomí informaci o poskytnutých dotacích ze státního rozpočtu na financování škol a školských 

zařízení v Karlovarském kraji za období od 1. ledna 2014 do 15. května 2014 

 

Zodpovídá: Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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hlasování: pro 33, proti 0, zdržel se 0 

 

 
28. Informace o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Zateplení budov 

Střední školy živnostenské v Sokolově“ Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková 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 186/06/14 
 

- bere na vědomí informaci o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Zateplení 

budov Střední školy živnostenské v Sokolově“ Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková 

organizace 

 

Zodpovídá: Mgr. Ilona Medunová, ředitelka Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková 

organizace  

 
hlasování: pro 33, proti 0, zdržel se 0 

 

 
29. Informace o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Zateplení SOŠ 

pedagogické, gymnázia a VOŠ Karlovy Vary“ příspěvkové organizace Střední odborná škola 

pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary  

 

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 187/06/14 
 

- bere na vědomí informaci o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Zateplení 

SOŠ pedagogické, gymnázia a VOŠ Karlovy Vary“ příspěvkové organizace Střední odborná škola 

pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary 

 

Zodpovídá: Mgr. Bohuslav Peroutka, ředitel příspěvkové organizace Střední odborné školy 

pedagogické, gymnázia a vyšší odborné školy Karlovy Vary 

 
hlasování: pro 32, proti 0, zdržel se 0 

 

 
30. Informace o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Zateplení Střední 

školy Šenvert - Sokolov“ Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace  

 

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

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 
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Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 188/06/14 
 

- bere na vědomí informaci o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Zateplení 

Střední školy Šenvert - Sokolov“ Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace 

 

Zodpovídá: Mgr. Ilona Medunová, ředitelka Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková 

organizace  

 
hlasování: pro 32, proti 0, zdržel se 0 

 

 
31. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství 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 189/06/14 
 

- bere na vědomí rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2014 

- stav ke 4.4.2014 

 

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

 
hlasování: pro 32, proti 0, zdržel se 0 

 

 
32. Příspěvky na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže 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 190/06/14 
 

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na financování vybraných projektů  

v rámci Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti 

prevence rizikového chování u dětí a mládeže příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol  

a školských zařízení zřizovaným obcemi v celkové výši 300.010,- Kč dle přílohy včetně uzavření smluv 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvy o poskytnutí 

příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi a zveřejnit schválené příspěvky 

 

Termín kontroly: 16.10.2014 
 

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

 
hlasování: pro 31, proti 0, zdržel se 0 

přijato 
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33. Změny u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných 

Karlovarským krajem 

 

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 191/06/14 
 

- schvaluje s účinností od 1. září 2014 zrušení mateřské školy, jejíž činnost vykonává příspěvková 

organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, a příslušnou změnu zřizovací 

listiny včetně vydání dodatku dle návrhu 

 

- schvaluje s účinností od 1. září 2014 změnu názvu příspěvkové organizace Základní škola, mateřská 

škola a praktická škola Karlovy Vary na Základní škola a střední škola Karlovy Vary, a příslušnou změnu 

zřizovací listiny včetně vydání dodatku dle návrhu 

 

- schvaluje s účinností od 1. září 2014 změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících 

činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem spočívající v nahrazení původního 

textu bodu 4 „Vymezení majetku organizace" textem dle návrhu včetně vydání dodatků dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit dodatky ke zřizovacím 

listinám k podpisu hejtmanovi, realizovat úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích 

vedených v rejstříku škol a školských zařízení 

 

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací zapsaných v obchodním rejstříku požádat o provedení 

zápisu změn v tomto rejstříku 

 

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu k podpisu žádostí 

zřizovatele o zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení 

 

Termín kontroly: 04.09.2014 
 

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

 
hlasování: pro 30, proti 0, zdržel se 0 

přijato 

 
34. Kupní smlouva mezi Karlovarským krajem a MERKUR TOYS s.r.o. 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. JUDr. Sloup uvedl, že ve finančním krytí materiálu došlo 

k chybě a požádal opravit částku 975.249,-- Kč na částku 950.000,-- Kč. Zastupitelé neměli připomínky  

a předložené usnesení schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění s připomínkou uvedenou v zápise 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 192/06/14 
 

- schvaluje bezúplatný převod učebních pomůcek pořízených na základě kupní smlouvy uzavřené mezi 

Karlovarským krajem a MERKUR TOYS s.r.o., k hospodaření následujícím příspěvkovým organizacím 

vykonávajícím činnost středních škol zřizovaných krajem v členění dle návrhu s připomínkou uvedenou  

v zápise: 

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 
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Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace 

Střední průmyslová škola Loket 

Integrovaná střední škola Cheb 

Gymnázium a obchodní akademie Chodov 

Střední průmyslová škola Ostrov 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly vyplývající z 

tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 16.10.2014 
 

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

 
hlasování: pro 31, proti 0, zdržel se 0 

přijato 

 
35. Projekt "Art Centrum Galerie 4 - rekonstrukce Špýcharu, Františkánské náměstí 30/1, Cheb" 

- Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu 

- Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace 

projektu a na poskytnutí příspěvku na neuznatelné náklady 

 

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 193/06/14 
 

- schvaluje  

 

- Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu "Art Centrum 

Galerie 4 - rekonstrukce Špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb" uzavřenou s Galerií 4 - Galerií 

fotografie, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, IČO 00074268, v předloženém znění 

 

- Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu 

"Art Centrum Galerie 4 - rekonstrukce Špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb" a na poskytnutí 

příspěvku na neuznatelné výdaje projektu uzavřenou s Galerií 4 - Galerií fotografie, příspěvkovou 

organizací Karlovarského kraje, IČO 00074268, v předloženém znění 

 

- schvaluje navýšení neuznatelných výdajů projektu o položky za stavební dozor, autorský dozor, 

administraci projektu 

 

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

hejtmanovi Karlovarského kraje a zajistit další činnosti ze smluv vyplývající 

 

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

ruchu 

Mgr. Zbyněk Illek, ředitel Galerie 4 - galerie fotografie, příspěvková organizace 

 
hlasování: pro 31, proti 0, zdržel se 0 

přijato 
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36. Projekt Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté - Vstupní objekt dolu 

Jeroným 

- Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu  

- Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace 

projektu 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Mgr. Šindelář, LL.M., uvedl, že zastupitelstvo přijalo 

usnesení, že smlouvy by měly obsahovat povinnost příjemce zveřejňovat informace na internetu.  

Ing. Valjentová uvedla, že toto usnesení bylo přijato až dnes, tudíž se s tím dopředu nepočítalo, přičemž  

se jedná o standardní smlouvy. Mgr. Šindelář, LL.M., upozornil, aby se s touto povinností počítalo  

při přípravě materiálů na další jednání zastupitelstva kraje. Zastupitelé poté předložené usnesení schválili. 

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 194/06/14 
 

- schvaluje  

 

- Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu "Česko-

bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté - Vstupní objekt dolu Jeroným" uzavřenou  

s Muzeem Sokolov, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, IČO 72053801, v předloženém znění  

 

- Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu 

"Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté - Vstupní objekt dolu Jeroným" uzavřenou 

s Muzeem Sokolov, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, IČO 72053801, v předloženém znění 

 

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

hejtmanovi Karlovarského kraje a zajistit další činnosti ze smluv vyplývající 

 

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

ruchu 

Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvková organizace 

 
hlasování: pro 31, proti 0, zdržel se 2 

přijato 

 
37. Přeložka STL plynovodu - č. stavby: 8800071494 na pozemcích p.p.č. 2688/1 a 2688/2  

v k.ú. Cheb - RWE GasNet, 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 195/06/14 
 

- schvaluje zřízení služebnosti v rámci stavby „II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb" spočívající v právu 

provést stavbu plynárenského zařízení přeložku STL plynovodu - č. stavby 8800071494 v předpokládané 

délce 52 m a 28 m včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na budoucích 

služebných pozemcích p.p.č. 2688/1 a p.p.č. 2688/2 v k.ú. a obci Cheb, ve prospěch společnosti RWE 

GasNet, s.r.o., za jednorázovou úplatu ve výši 500,-- Kč včetně DPH 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci stavby „II/214 
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Jihovýchodní obchvat Cheb“, jejímž předmětem je závazek provést stavbu plynárenského zařízení 

přeložku STL plynovodu - č. stavby 8800071494 včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných  

a vytyčovacích bodů a závazek k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi společností RWE GasNet, 

s.r.o., se sídlem Klíšská 940, PSČ 401 17 Ústí nad Labem, IČO 27295567, zastoupenou na základě plné 

moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, PSČ 657 02 Brno,  

IČO 27935311, zastoupenou na základě plné moci panem Pavlem Kůsem, vedoucím regionální operativní 

správy sítí Plzeň a panem Tomášem Dvořákem, technikem plynárenského zařízení místních sítí Cheb 

(jako budoucí oprávněný na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí povinný na straně druhé) 

 

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

kroky k uzavření předmětné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a pověřuje jej podpisem 

této smlouvy 

 

Termín kontroly: 16.10.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 
hlasování: pro 31, proti 0, zdržel se 0 

přijato 

 
38. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – budovy č.p. 197 na pozemku 

p.č. 388/3 v k.ú. Olšová Vrata 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný a navrhl sloučení bodů č. 38 – 53). Mgr. Zahradníček navrhl 

sloučit pouze bezúplatné převody, tedy body č. 41 – 49).  

 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Mgr. Zahradníčka o hlasování en bloc o bodech č. 41 – 49) 

 

hlasování: pro 23, proti 1, zdržel se 5 

přijato 
 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh PaedDr. Novotného o hlasování en bloc o bodech č. 38 – 53) 

 

hlasování: pro 22, proti 3, zdržel se 5 

nepřijato 
 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 196/06/14 
 

- schvaluje úplatné nabytí budovy č.p. 197 (jiná stavba) na pozemku p.č. 388/3 v k.ú. Olšová Vrata 

formou kupní smlouvy mezi Aeroklubem Karlovy Vary, o.s., se sídlem K Letišti 197, 360 01  Karlovy 

Vary – Olšová Vrata, IČO 00519332, zastoupeným předsedou Tomášem Rotou (jako prodávající na straně 

jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným (jako kupující  

na straně druhé), za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 4.600.000,-- Kč s tím, že část kupní ceny  

ve výši 1.300.000,-- Kč bude zaplacena při podpisu kupní smlouvy, druhá část kupní ceny ve výši 

1.100.000,-- Kč bude zaplacena nejpozději do 30.09.2015, třetí část kupní ceny ve výši 1.100.000,-- Kč 

bude zaplacena nejpozději do 30.09.2016, zbylá část kupní ceny ve výši 1.100.000,-- Kč bude zaplacena 

nejpozději do 30.09.2017, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Aeroklubu Karlovy Vary,  

do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 11.12.2014 
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Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 
hlasování: pro 34, proti 0, zdržel se 0 

přijato 

 
39. Úplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.č. 1077/6  

v k.ú. Habartov 

 

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 197/06/14 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 1077/6, o výměře 168 m2 v k.ú. a obci Habartov formou kupní 

smlouvy mezi manželi Jaroslavem Svejkovským a Libuší Svejkovskou, oba bytem Sokolovská 364, Kluč, 

PSČ 357 09, Habartov (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou 

správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé),  

za cenu 25.480,-- Kč + 6.720,-- Kč za bezdůvodné obohacení, tj. celkem 32.200,-- Kč, a tím převádí 

předmětnou nemovitou věc ze společného jmění manželů Svejkovských do vlastnictví Karlovarského 

kraje 

 

- 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: 11.12.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 
hlasování: pro 34, proti 0, zdržel se 0 

přijato 

 
40. Úplatné nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 500/14  

a p.p.č. 500/15 v k.ú. Pomezí nad Ohří 

 

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 198/06/14 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.p.č. 500/14 o výměře 1232 m2 a p.p.č. 500/15 o výměře 149 m2  

v k.ú. a obci Pomezí nad Ohří formou kupní smlouvy mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem 

Bezručova 4219, Chomutov, PSČ 430 03, IČO 70889988, zastoupeným Ing. Jiřím Nedomou, generálním 

ředitelem (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

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

za dohodnutou kupní cenu 131.740,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví České 

republiky s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik, do vlastnictví Karlovarského kraje 
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- 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: 16.10.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 
hlasování: pro 34, proti 0, zdržel se 0 

přijato 

 
41. Bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města Sokolov do majetku Karlovarského kraje  

a bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku města Sokolov 

 

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

č. 41 – 49) schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení bodů č. 41 – 49) v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 199/06/14 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 878/1, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 2680-4483/2009 z původního pozemku p.č. 878/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

p.č. 878/9 o výměře 1557 m2 v k.ú. Sokolov, formou darovací smlouvy, mezi městem Sokolov, se sídlem 

Rokycanova 1929, Sokolov, PSČ 356 01, IČO 00259586 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským 

krajem, zastoupeným Integrovanou střední  školou technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvkovou 

organizací, se sídlem Jednoty 1620, 356 01 Sokolov, IČO 49766929 (jako obdarovaný na straně druhé),  

a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví města Sokolov do majetku Karlovarského kraje 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1492/194 o celkové výměře 7395 m2, který vznikl  

dle geometrického plánu č. 3226-1/2014 sloučením částí pozemků p.č. 1492/10 (díl „b“) o výměře 14 m2, 

p.č. 1492/16 (díl „a“) o výměře 7381 m2, vše v k.ú. Sokolov, formou darovací smlouvy mezi městem 

Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, Sokolov, PSČ 356 01, IČO 00259586 (jako dárce na straně jedné)  

a Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“  

v Sokolově, příspěvkovou organizací, se sídlem Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov, IČO 72046881  

(jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví města Sokolov  

do majetku Karlovarského kraje 

 

- schvaluje bezúplatný převod následujících nemovitostí: 

- pozemku p.č. 228/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 315 m2, jehož součástí je stavba č.p. 135, 

občanská vybavenost 

- pozemku p.č. 229/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 381 m2, jehož součástí je stavba č.p. 134, 

občanská vybavenost  

- pozemku p.č. 228/2, ostatní plocha, o výměře 95 m2 

- pozemku p.č. 242/14, ostatní plocha a ostatní komunikace, o výměře 36 m2 

- pozemku p.č. 242/28, ostatní plocha a ostatní komunikace, o výměře 148 m2  

vše v k.ú. Sokolov, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Středním 

odborným učilištěm stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvkovou organizací, se sídlem Ondřejská 

1122/56, 360 01 Karlovy Vary, IČO 00520055 (jako dárce na straně jedné) a městem Sokolov, se sídlem 

Rokycanova 1929, Sokolov, PSČ 356 01, IČO 00259586 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí 

předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Sokolov 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy, aby ve spolupráci s Odborem investic a grantových 

schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje zajistil financování dokončení výměny oken a fasády 
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Středního odborného učiliště stravování a služeb Karlovy Vary v rámci částky určené v rozpočtu kraje  

na jmenovité akce v oblasti školství pro rok 2015 

 

- ukládá řediteli Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizace, 

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

 

- ukládá řediteli Středního odborného učiliště stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvkové organizace, 

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

 

- ukládá ředitelce Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvkové 

organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jí podpisem této smlouvy 

 

Termín kontroly: 11.12.2014 
 

Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy technické  

a ekonomické Sokolov 

RNDr. Jiří Neumann, ředitel příspěvkové organizace Středního odborného učiliště 

stravování a služeb Karlovy Vary 

Lenka Guzaničová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK"  

v Sokolově, příspěvková organizace 

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

Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 

 
42. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.č. 127/2  

a p.č. 310/2 v k.ú. Hory u Jenišova 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 200/06/14 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.č. 127/2 o výměře 19625 m2 a p.č. 310/2 o výměře 1533 m2  

v k.ú. Hory u Jenišova a obci Hory formou darovací smlouvy mezi obcí Hory, se sídlem Hory 47,  

PSČ 362 11 Jenišov, IČO 49750500, zastoupenou panem Milanem Pokorným, starostou 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 předmětné nemovité věci 

z vlastnictví obce Hory 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: 11.12.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 

 
43. Bezúplatný převod nemovité věci v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.č. 218  

v k.ú. Háje u Karlových Var 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 201/06/14 
 

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 218, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 318-7/2014 z původního pozemku p.č. 218 a označena novým parcelním číslem jako pozemek  

p.č. 218/2 o výměře 170 m2 v k.ú. Háje u Karlových Var a obci Kolová formou darovací smlouvy  
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mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, 

příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Kolová, se sídlem Kolová č.p. 16, PSČ 362 14 

Kolová, IČO 00254673, zastoupenou Ing. Václavem Kellnerem, starostou obce (jako obdarovaný  

na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví 

obce Kolová 

 

- 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: 16.10.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 

 
44. Bezúplatný převod nemovité věci v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.p.č. 1591/1  

v k.ú. Božičany 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 202/06/14 
 

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 1591/1, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 353-12/2014 z původního pozemku p.p.č. 1591/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

p.p.č. 1591/3 o výměře 264 m2 v k.ú. a obci Božičany formou darovací smlouvy mezi Karlovarským 

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

(jako dárce na straně jedné) a obcí Božičany, se sídlem Božičany č.p. 96, PSČ 362 26 Božičany,  

IČO 00273183, zastoupenou panem Milošem Kamešem, starostou obce (jako obdarovaný na straně 

druhé), a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce 

Božičany 

 

- 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: 16.10.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 

 
45. Bezúplatný převod nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje - pozemky p.p.č. 1060/2  

a 1060/3 v k.ú. Františkovy Lázně a pozemky p.p.č. 444, 446, 447 a 448 v k.ú. Slatina  

u Františkových Lázní 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 203/06/14 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1060/2 o výměře 5 m2 a p.p.č. 1060/3 o výměře 1 m2   

v k.ú. a obci Františkovy Lázně a pozemky p.p.č. 444 o výměře 24 m2, p.p.č. 446 o výměře 34 m2,  

p.p.č. 447 o výměře 6 m2 a p.p.č. 448 o výměře 10 m2 v k.ú. Slatina u Františkových Lázní a obci 

Františkovy Lázně formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 

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

Františkovy Lázně, se sídlem Nádražní 208/5, Františkovy Lázně, PSČ 351 01, IČO 00253936, 

zastoupeným Ivo Mlátilíkem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné 

nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Františkovy Lázně 
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- 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: 11.12.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 

 
46. Bezúplatný převod nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje - pozemky p.p.č. 360/3  

a p.p.č. 360/4 v k.ú. Třebeň 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 204/06/14 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 360/3 o výměře 240 m2 a p.p.č. 360/4 o výměře 11 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 nemovité věci  

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: 11.12.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 

 
47. Bezúplatný převod pozemků p.č. 1478/9, 1478/10, 1478/12, 1706/6, 1706/7, 1706/8, 1708/7 a části 

pozemků p.č. 1478/11, 1706/1 v k.ú. Sokolov z majetku Karlovarského kraje do majetku města 

Sokolov a bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1478/13, 1480/7, 1481/6, 1481/9, 1481/5, 1631/47, 1631/49 

a 1709/3 v k.ú. Sokolov z majetku města Sokolov do majetku Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 205/06/14 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 1478/9 o výměře 249 m2, 1478/10 o výměře 397 m2, 1478/12 

o výměře 7 m2, 1706/6 o výměře 36 m2, 1706/7 o výměře 1087 m2, 1706//8 o výměře 19 m2, 1708/7  

o výměře 18 m2, části pozemku p.č. 1478/11, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 3129-6539/2014 z původního pozemku p.č. 1478/11 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

p.č. 1478/14 o výměře 805 m2 a části pozemku p.č. 1706/1, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 3128-6539/2014 z původního pozemku p.č. 1706/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

p.č. 1706/9 o výměře 3 m2 v k.ú. a obci Sokolov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

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

na straně jedné) a městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, PSČ 356 01 Sokolov, IČO 00259586, 

zastoupeným Ing. Zdeňkem Berkou, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí 

předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Sokolov 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1478/13 o výměře 44 m2, 1480/7 o výměře 245 m2, 1481/6  
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o výměře 325 m2, 1481/9 o výměře 45 m2, 1481/5 o výměře 141 m2, 1631/47 o výměře 536 m2, 1631/49  

o výměře 64 m2 a 1709/3 o výměře 860 m2 v k.ú. a obci Sokolov formou darovací smlouvy mezi městem 

Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, PSČ 356 01 Sokolov, IČO 00259586, zastoupeným Ing. Zdeňkem 

Berkou, 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 Sokolov 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: 11.12.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 

 
48. Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1824/3 v k.ú. Oloví z majetku Karlovarského kraje  

do majetku města Oloví a bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 1106/2, 1107/2 a 1118/5 v k.ú. Oloví  

a části pozemku p.p.č. 1072/5 v k.ú. Hory u Oloví z majetku města Oloví do majetku Karlovarského 

kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 206/06/14 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1824/3 o výměře 857 m2 v k.ú. a obci Oloví formou 

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

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Oloví, se sídlem 

Hory 42, Oloví, PSČ 357 07, IČO 00259535, zastoupeným Miroslavem Filandrem, starostou města (jako 

obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje 

do majetku města Oloví 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 1106/2 o výměře 37 m2, p.p.č. 1107/2 o výměře 11 m2  

a p.p.č. 1118/5 o výměře 93 m2 v k.ú. a obci Oloví a části pozemku p.p.č. 1072/5, která byla oddělena 

geometrickým plánem č. 239-1/2014 z původního pozemku p.p.č. 1072/5 a označena stejným parcelním 

číslem jako pozemek p.p.č. 1072/5 o výměře 627 m2 v k.ú. Hory u Oloví a obci Oloví formou darovací 

smlouvy mezi městem Oloví, se sídlem Hory 42, Oloví, PSČ 357 07, IČO 00259535, zastoupeným 

Miroslavem Filandrem, 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 Oloví 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: 11.12.2014 
 

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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49. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 663/8, 663/9 a 663/10 v k.ú. Františkovy Lázně z majetku 

Karlovarského kraje do majetku města Františkovy Lázně a bezúplatné nabytí pozemků  

p.p.č. 663/11 a 717/7 v k.ú. Františkovy Lázně z majetku města Františkovy Lázně do majetku 

Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 207/06/14 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 663/8 o výměře 69 m2, p.p.č. 663/9 o výměře 30 m
2
  

a p.p.č. 663/10 o výměře 27 m
2 v k.ú. a obci Františkovy Lázně formou darovací smlouvy  

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

příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Františkovy Lázně, se sídlem Nádražní 

208/5, Františkovy Lázně, PSČ 351 01, IČO 00253936, zastoupeným Ivo Mlátilíkem, starostou města 

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

kraje do majetku města Františkovy Lázně 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 663/11 o výměře 25 m2 a p.p.č. 717/7 o výměře 17 m2  

v k.ú. a obci Františkovy Lázně formou darovací smlouvy mezi městem Františkovy Lázně, se sídlem 

Nádražní 208/5, Františkovy Lázně, PSČ 351 01, IČO 00253936, zastoupeným Ivo Mlátilíkem, 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 Františkovy Lázně 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: 11.12.2014 
 

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. 41 - 49): pro 33, proti 0, zdržel se 0 

přijato 

 
50. Prodej nemovité věci v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 136/1 v k.ú. Dolní 

Chodov 

 

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 208/06/14 
 

- schvaluje prodej části pozemku p.č. 136/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1982-5/2012  

z původního pozemku p.č. 136/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 136/9 o výměře 

24 m2 v k.ú. Dolní Chodov a obci Chodov, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací  

(jako prodávající na straně jedné) a firmou PRAMEN ENERGO 21 s.r.o., se sídlem Chodov, Nejdecká 

374, PSČ 357 35, IČO 29101573, zastoupenou Mikhailem Ptitsynem, jednatelem (jako kupující na straně 

druhé), za dohodnutou kupní cenu 6.540,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví 

Karlovarského kraje do vlastnictví firmy PRAMEN ENERGO 21 s.r.o. 
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- 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: 11.12.2014 
 

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 1 

přijato 

 
51. Prodej nemovité věci v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 767/10 v k.ú. Staré 

Sedlo u Sokolova 

 

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 209/06/14 
 

- schvaluje prodej části pozemku p.č. 767/10, která byla oddělena geometrickým plánem č. 860-259/2013 

z původního pozemku p.č. 767/10 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 767/11  

o výměře 12 m2 v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova a obci Staré Sedlo, formou kupní smlouvy  

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

příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a manželi Romanem Salicem a Kateřinou 

Salicovou, oba bytem Sokolovská 599, Loket, PSČ 357 33 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou 

kupní cenu 1.780,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje  

do společného jmění manželů Salicových 

 

- 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: 11.12.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 
hlasování: pro 32, proti 0, zdržel se 0 

přijato 

 
52. Prodej nemovité věci v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1615/1 v k.ú. Políkno 

u Toužimi 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Mgr. Zahradníček uvedl, že se jedná o dodatečnou 

legalizaci černé stavby, přičemž se nejedná o vinu současného majitele. Výbor pro hospodaření 

s majetkem Karlovarského kraje k tomuto bodu nepřijal žádné usnesení, protože byl proti. Zastupitelé poté 

předložené usnesení schválili. 

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 210/06/14 
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- schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 1615/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 93-85/2013 

z původního pozemku p.p.č. 1615/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1615/3  

o výměře 70 m2 v k.ú. Políkno u Toužimi a obci Toužim, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským 

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

(jako prodávající na straně jedné) a panem Miroslavem Fišerem, bytem Políkno 35, PSČ 364 01 Toužim 

(jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 14.000,-- Kč, a tím převádí předmětnou 

nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Miroslava Fišera 

 

- 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: 16.10.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 
hlasování: pro 25, proti 0, zdržel se 7 

přijato 

 
53. Prodej nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje - pozemky p.p.č. 2914/9 a p.p.č. 2914/1  

v k.ú. Dražov 

 

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 211/06/14 
 

- schvaluje prodej pozemků p.p.č. 2914/9 o výměře 326 m2 a p.p.č. 2914/1 o výměře 1647 m2  

v k.ú. Dražov a obci Stanovice formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou 

správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), 

a společností Statek Hlinky, s.r.o., se sídlem Stanovice, Hlinky – Dražov 136, PSČ 360 01, IČO 26397633 

(jako kupující na straně druhé), za cenu 10,-- Kč/m2, tj. 19.730,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovité 

věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku společnosti Statek Hlinky s.r.o. 

 

- 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: 16.10.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 
hlasování: pro 32, proti 0, zdržel se 0 

přijato 

 
54. Zřízení služebnosti k pozemkům p.p.č. 1137/1 a 1137/3 v k.ú. Salajna ve vlastnictví České 

republiky s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s.p., ve prospěch Karlovarského kraje – 

Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný a navrhl sloučení bodů 54 – 62).  
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Návrhová komise: navrhla schválit návrh PaedDr. Novotného o hlasování en bloc o bodech č. 54 - 62) 

 

hlasování: pro 34, proti 0, zdržel se 0 

přijato 
 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení bodů č. 54 - 62) v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 212/06/14 
 

- schvaluje zřízení služebnosti v rámci stavby „Havarijní sesuv silnice III/02111 u obce Salajna" 

spočívající v právu umístění stavby gabionových zdí, údržby a oprav stavby gabionových zdí a volného 

přístupu oprávněného za účelem údržby, oprav a případné rekonstrukce stavby gabionových zdí  

ke služebným pozemkům p.p.č. 1137/1 a p.p.č. 1137/3 o celkové výměře 125 m2 v k.ú. Salajna a obci 

Dolní Žandov, ve prospěch Karlovarského kraje, formou smlouvy o zřízení služebnosti mezi Lesy České 

republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68, IČO 42196451, zastoupenými 

na základě pověření ze dne 16.12.2013 Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků - oblast povodí Ohře, 

se sídlem Dr. Vrbenského 2874/1, PSČ 415 01 Teplice (jako obtížený na straně jedné) a Karlovarským 

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

(jako oprávněný na straně druhé), za jednorázovou úplatu ve výši 12.100,-- Kč včetně DPH 

 

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

kroky k uzavření předmětné smlouvy o zřízení služebnosti a pověřuje jej podpisem této smlouvy 

 

Termín kontroly: 16.10.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 

 
55. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 228/2, k.ú. Sokolov, pro vedení optického 

kabelu, ve prospěch společnosti Systém NET Line s.r.o. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 213/06/14 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 228/2, k.ú. Sokolov, která je ve výlučném 

vlastnictví Karlovarského kraje, pro umístění optického kabelu ve prospěch společnosti Systém NET Line 

s.r.o., a to za jednorázovou úhradu ve výši stanovené znaleckým posudkem s připočtením DPH 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 228/2, k.ú. Sokolov, která je  

ve vlastnictví Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací 

Středním odborným učilištěm stravování a služeb Karlovy Vary (jako stranou povinnou) a společností 

Systém NET Line s.r.o., (jako stranou oprávněnou), a to za jednorázovou úhradu ve výši stanovené 

znaleckým posudkem s připočtením DPH 

 

Termín kontroly: 16.10.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  
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56. Smlouva o zřízení služebnosti - propojení objektu „Revitalizace nemocnice v Sokolově“ Řešení 

dopravy v klidu v areálu Nemocnice Sokolov (parkovací dům a centrální registr – II. etapa)  

a pavilonu B nemocnice v Sokolově na p.p.č. 3258/12, k.ú. Sokolov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 214/06/14 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti propojení objektu „Revitalizace nemocnice  

v Sokolově“ Řešení dopravy v klidu v areálu Nemocnice Sokolov (parkovací dům a centrální registr –  

II. etapa), který bude ve výlučném vlastnictví Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s., IČO 26348349,  

a objektu pavilonu B nemocnice v Sokolově na p.p.č. 3258/12, k.ú. Sokolov, ve vlastnictví Karlovarského 

kraje, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 16.10.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 

 
57. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti práva vstupu a jízdy na pozemky určené  

pro stavbu „Revitalizace nemocnice v Sokolově“ Řešení dopravy v klidu v areálu Nemocnice 

Sokolov (parkovací dům a centrální registr – II. etapa) ve prospěch Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 215/06/14 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti práva vstupu a jízdy na pozemky 

určené k zastavění stavbou „Revitalizace nemocnice v Sokolově“ Řešení dopravy v klidu v areálu 

Nemocnice Sokolov (parkovací dům a centrální registr – II. etapa), které jsou ve výlučném vlastnictví 

společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, ve prospěch Karlovarského kraje, 

úplatně za částku 10.000,-- Kč + DPH 

 

Termín kontroly: 16.10.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 

 
58. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 3258/1 a 3263/1,  

k.ú. Sokolov, ve prospěch společnosti Sokolovská bytová s.r.o. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 216/06/14 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 3258/1 a 3263/1, k.ú. Sokolov, která je  

ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, pro umístění nadzemního elektronického komunikačního 

vedení ve prospěch společnosti Sokolovská bytová s.r.o., a to za jednorázovou úhradu stanovenou 

znaleckým posudkem s připočtením DPH 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro elektronické 

komunikační vedení mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) a společností Sokolovská bytová 

s.r.o. (jako stranou oprávněnou) a Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, a.s. (jako stavebníkem vynucené 

překládky vedení) 

 

Termín kontroly: 16.10.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  
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59. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 3258/1 a 3263/1,  

k.ú. Sokolov, ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 217/06/14 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 3258/1 a 3263/1, k.ú. Sokolov, která je  

ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, pro uložení vedení veřejné komunikační sítě ve prospěch 

společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., a to za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým 

posudkem s připočtením DPH 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro vedení veřejné 

komunikační sítě mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) a společností Telefónica Czech 

Republic, a.s., IČO 60193336, zastoupenou společností ŠINDY a.s., IČO 24126039, se sídlem Dolní 

Břežany, 5. května 16, PSČ 252 41 (jako stranou oprávněnou) 

 

Termín kontroly: 16.10.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 

 
60. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 527/1, k.ú. Dvory,  

ve prospěch společnosti ČD Telematika a.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 218/06/14 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 527/1, k.ú. Dvory, která je ve výlučném vlastnictví 

Karlovarského kraje, pro uložení komunikační sítě – optického kabelu, ve prospěch společnosti ČD 

Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, Praha 3, PSČ 130 00, a to za jednorázovou úhradu 

stanovenou znaleckým posudkem s připočtením DPH 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro optický kabel 

mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou), zastoupeným příspěvkovou organizací Zdravotnická 

záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace a společností ČD Telematika a.s.,  

se sídlem Pernerova 2819/2a, Praha 3, PSČ 130 00, IČO 61459445, zastoupenou Mikulášem Labským 

(jako stranou oprávněnou) 

 

Termín kontroly: 16.10.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 

 
61. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k p.p.č. 3263/1, k.ú. Sokolov, ve prospěch 

společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 219/06/14 
 

- schvaluje zřízení služebnosti k p.p.č. 3263/1, k.ú. Sokolov, která je ve výlučném vlastnictví 

Karlovarského kraje, pro umístění betonové šachty pro parovod ve prospěch společnosti ČEZ 

Teplárenská, a.s., a to za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem s připočtením DPH 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro umístění betonové šachty  

pro parovod mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) a společností ČEZ Teplárenskou, a.s. 

(jako stranou oprávněnou) a Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, a.s. (jako stavebníkem překládky 
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parovodu) 

 

Termín kontroly: 16.10.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 

 
62. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouva o právu provést 

stavbu k p.p.č. 1083/3, 1083/19, 1086, 1090/2, vše v k.ú. Drahovice, ve prospěch společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 220/06/14 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu k p.p.č. 1083/3, 1083/19, 

1086, 1090/2, vše v k.ú. Drahovice, které jsou ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, pro uložení 

zemního kabelu VN a NN a čtyř rozpojovacích skříní ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,  

se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČO 24729035, a to za jednorázovou úhradu stanovenou 

výpočtem s připočtením DPH 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu 

provést stavbu pro uložení zemního kabelu VN a NN a čtyř rozpojovacích skříní mezi Karlovarským 

krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Střední odborná škola stavební Karlovy Vary (jako stranou 

povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, zastoupenou společností SUDOP Praha, 

a.s., IČO 25793349, se sídlem Olšanská 1a, Praha 3, PSČ 130 80 (jako stranou oprávněnou) 

 

Termín kontroly: 16.10.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 
hlasování en bloc o bodech č. 54 - 62): pro 34, proti 0, zdržel se 0 

přijato 

 
63. Směna pozemků p.p.č. 37/6 a p.p.č. 37/8 v k.ú. Mrázov ve vlastnictví společnosti EURAGRI 

s.r.o., s pozemkem p.p.č. 844/8 v k.ú. Mrázov ve vlastnictví 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 221/06/14 
 

- schvaluje směnu nemovitých věcí ve vlastnictví společnosti EURAGRI s.r.o. (tj. pozemky p.p.č. 37/6  

o výměře 514 m2 a p.p.č. 37/8 o výměře 130 m2 v k.ú. Mrázov a obci Teplá) s nemovitou věcí ve 

vlastnictví Karlovarského kraje (tj. pozemek p.p.č. 844/8 o výměře 570 m2 v k.ú. Mrázov a obci Teplá) 

formou směnné smlouvy mezi společností EURAGRI s.r.o., se sídlem Praha 2, Italská 1800/35, 

Vinohrady, PSČ 120 00, IČO 27140733, zastoupenou Milanem Zahradníkem, zplnomocněným zástupcem 

na základě plné moci ze dne 03.01.2014 (jako první směňující na straně jedné) a Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací  

(jako druhý směňující na straně druhé) 

 

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

kroky k uzavření předmětné směnné smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy 
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Termín kontroly: 16.10.2014 
 

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 0 

přijato 

 
64. Zrušení usnesení č. ZK 410/12/13 ze dne 12.12.2013 - Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví 

Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 821/10 v k.ú. Hroznětín a schválení dle nové žádosti 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný a navrhl sloučení bodů 64 – 66).  

 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh PaedDr. Novotného o hlasování en bloc o bodech č. 64 - 66) 

 

hlasování: pro 29, proti 0, zdržel se 0 

přijato 
 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení bodů č. 64 - 66) v předloženém znění 

 

usnesením č. ZK 222/06/14 
 

- schvaluje zrušení usnesení č. ZK 410/12/13 ze dne 12.12.2013 

 

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 821/10, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 1414-73/2012 z původního pozemku p.p.č. 821/10 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

p.p.č. 821/13 o výměře 93 m2 v k.ú. a obci Hroznětín, formou kupní smlouvy mezi panem Karlem 

Markem, trvale bytem Karlovarská 356, PSČ 362 33 Hroznětín (jako prodávající na straně jedné)  

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

příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 160,-- Kč/m2, tj. celkem 14.880,-- Kč,  

a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví pana Karla Marka do vlastnictví Karlovarského 

kraje 

 

- schvaluje znění kupní smlouvy, dle návrhu 

 

- 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: 16.10.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

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

příspěvková organizace 

 

 
65. Zrušení 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 

usnesením č. ZK 223/06/14 
 

- zrušuje usnesení č. ZK 415/12/13 ze dne 12.12.2013 

 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  
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66. Revokace usnesení č. ZK 66/02/14 ze dne 13.02.2014 a předložení nového návrhu pro jednání - 

Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování přepravního kontejneru ve správě 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace ČR - Hasičskému 

záchrannému sboru Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 224/06/14 
 

- revokuje část usnesení č. ZK 66/02/14 ze dne 13.02.2014 ve znění: 

darování nepotřebného přepravního kontejneru v pořizovací hodnotě 1.538.386,-- Kč, v zůstatkové 

hodnotě 11.382,-- Kč, rok pořízení 2003, který byl svěřen do správy organizace Zdravotnická záchranná 

služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace formou darovací smlouvy uzavřené  

mezi Karlovarským krajem zastoupené Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace (jako dárcem na straně jedné) a ČR – Hasičským záchranným sborem 

Karlovarského kraje (jako obdarovaným na straně druhé), dle návrhu 

 

- schvaluje darování nepotřebného přepravního kontejneru v pořizovací hodnotě 1.549.768,-- Kč,  

v zůstatkové hodnotě 11.382,-- Kč, rok pořízení 2003, který byl svěřen do správy organizace Zdravotnická 

záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, formou darovací smlouvy uzavřené mezi 

Karlovarským krajem zastoupené Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace (jako dárcem na straně jedné) a ČR – Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje 

(jako obdarovaným na straně druhé), dle návrhu 

 

Zbývající část usnesení č. ZK 66/02/14 ze dne 13.02.2014 se nemění. 

 

Termín kontroly: 16.10.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 
hlasování en bloc o bodech č. 64 - 66): pro 34, proti 0, zdržel se 0 

přijato 

 
67. Dodatek č. 1 pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu 

Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství 

 

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 225/06/14 
 

- schvaluje dodatek č. 1 pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu 

Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství 

 

- schvaluje pozastavení vyplácení dotačního titulu A – příspěvky na obnovu lesů poškozených imisemi  

a dotačního podtitulu D.b – vyklizování nebo přibližování dříví koněm, a to s platností do odvolání 

 

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

 
hlasování: pro 33, proti 0, zdržel se 0 

přijato 
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68. Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce 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 226/06/14 
 

- schvaluje poskytnutí příspěvků na drobné vodohospodářské ekologické akce pro rok 2014 v celkové 

výši 13.000.000,-- Kč a jejich rozdělení dle návrhu 

 

Termín kontroly: 04.09.2014 
 

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

 
hlasování: pro 33, proti 0, zdržel se 0 

přijato 

 
69. Poskytnutí příspěvku žadateli Náš region na úseku environmentální výchovy, vzdělávání  

a osvěty 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 227/06/14 
 

- schvaluje poskytnutí příspěvku žadateli Náš region, IČO 26988925, na úseku environmentální výchovy, 

vzdělávání a osvěty v roce 2014 ve výši 40.900,-- Kč 

 

Termín kontroly: 04.09.2014 
 

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

 
hlasování: pro 33, proti 0, zdržel se 0 

přijato 

 
70. Informace o vodohospodářských projektech zařazených v Akčním 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 228/06/14 
 

- bere na vědomí informaci o vodohospodářských projektech zařazených v Akčním plánu Programu 

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

 
hlasování: pro 32, proti 0, zdržel se 0 

 

 
71. Projekt „Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Karlovarském kraji – 

Evropsky významná lokalita Doupovské hory“ 

 

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 229/06/14 
 

- schvaluje zahrnutí projektu do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 11.12.2014 
 

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

 
hlasování: pro 31, proti 0, zdržel se 1 

přijato 

 
72. Projekt „Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit  

v Karlovarském kraji - Matyáš" - ukončení projektu 

 

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 230/06/14 
 

- bere na vědomí informaci o ukončení projektu „Management zvláště chráněných území a evropsky 

významných lokalit v Karlovarském kraji - Matyáš" 

 

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

 
hlasování: pro 31, proti 0, zdržel se 1 

přijato 

 
73. Správní řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci veřejné zakázky „Projekt 

revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov - provádění stavby" 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Mgr. Zahradníček konstatoval, že se materiál bere  

na vědomí a bohužel kraj bude platit. Zastupitelé poté předložené usnesení schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 231/06/14 
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- bere na vědomí informaci o rozhodnutí ve správním řízení o rozkladu proti rozhodnutí předsedy Úřadu 

pro ochranu hospodářské soutěže ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, při zadávání veřejné 

zakázky „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov - provádění stavby", ze dne 10.4.2014 

 

- bere na vědomí informaci o přípravě správní žaloby na základě usnesení rady kraje č. RK 475/04/14 

týkající se rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci možného spáchání 

správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, při zadávání veřejné zakázky „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov 

- provádění stavby", ze dne 10.4.2014 

 

- bere na vědomí informaci o úhradě pokuty ve výši 150.000,-- Kč na základě usnesení rady kraje  

č. RK 475/04/14 v termínu do 2 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže, tj. do 10.6.2014 

 

- bere na vědomí informaci o zadání prověření možnosti uplatnění záruky v rámci mandátní smlouvy  

č. VZ 045/2009, uzavřené v souvislosti s organizačním zajištěním zadávacího řízení „Projekt revitalizace 

Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov - provádění stavby" odborem legislativním a právním po zaplacení 

pokuty Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve spolupráci s Agenturou projektového a dotačního 

managementu, příspěvkovou organizací a Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov 

na základě usnesení rady kraje č. RK 475/04/14 

 

- ukládá Ekonomickému odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje zajistit převod finančních 

prostředků ve výši 150.000,-- Kč Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov na úhradu 

pokuty uložené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou „Projekt 

revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov - provádění stavby" formou zvýšení jejího provozního 

příspěvku 

 

Termín kontroly: 04.09.2014 
 

Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy technické  

a ekonomické Sokolov 

Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru 

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

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

kraje, příspěvková organizace 

 
hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 8 

přijato 

 
74. Informace k podaným odvoláním proti platebním výměrům projektu Karlovarského kraje 

CZ.1.07/1.1.00/08.0080 Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů 

ve školách 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Mgr. Vildumetzová se dotazovala, kdo odvolání v rámci 

platového výměru zpracovával, v případě pokud se najímala soukromá právní kancelář, kolik za jejich 

zpracování kraj uhradil. Ing. Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, uvedla, že 

odvolání zpracovávali zaměstnanci odboru školství, mládeže a tělovýchovy. Zastupitelé poté předložené 

usnesení schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 232/06/14 
 

- bere na vědomí informaci o doručených rozhodnutích o odvolání proti platebním výměrům k projektu 
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Karlovarského kraje CZ.1.07/1.1.00/08.0080 Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním 

řídících procesů ve školách 

 

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu zajistit převod finančních prostředků z Fondu 

budoucnosti ve výši 25,16 Kč a dosud nevyměřeného penále do rozpočtu odboru školství, mládeže  

a tělovýchovy krajského úřadu na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace projektu 

Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách 

 

Termín kontroly: 16.10.2014 
 

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

 
hlasování: pro 28, proti 0, zdržel se 4 

přijato 

 
75. Zvyšování kvality a zabezpečení regionálního školství v Karlovarském kraji  

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Ing. Balatka požádal o vysvětlení předloženého materiálu  

a požádal JUDr. Sloupa, aby mu blíže ujasnil cíl předloženého materiálu. JUDr. Sloup uvedl, že 

předložený materiál je rámcového charakteru, jelikož ve druhé polovině tohoto roku bude vydán materiál 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod názvem ,,Strategie rozvoje vzdělávací soustavy 

České republiky do roku 2020“. Dále doplnil, že se nenašel takový odborník, který by byl schopen 

připravit strategii na deset let dopředu, a proto byl předložen takto zpracovaný materiál, ze kterého se bude 

vycházet. Materiál především stanovuje cíle, metody a postupy, jak se dopracovat k některým výsledkům 

a upozornil zejména na skutečnost, že předložený materiál vychází z platných dokumentů a zdůraznil, že 

předložený materiál je koncipován tak, jak by se Karlovarský kraj vyrovnal se situací v oblasti školství  

v Karlovarském kraji. Dále doplnil, že předložený materiál je zaměřen k tomu, aby nebyly uzavírány školy 

a nebyly nějakým způsobem omezovány z hlediska poskytnutých finančních prostředků. Paní Bartůňková 

seznámila zastupitele Karlovarského kraje s peticí ,,Zachování nekuřácké restaurace LUNA“. Uvedla, že 

tato restaurace je provozována krajskou školou, která z důvodu úspor bude mít otevírací dobu od pondělí 

do pátku, tedy bez lukrativních dnů jako jsou páteční večery a víkendy a zdůraznila, že při zkrácení 

provozu restaurace nebude schopna si na sebe vydělat. Dále doplnila, že nesouhlasí se způsobem vedení  

v rámci školství a zdravotnictví v Karlovarském kraji. Ing. Balatka uvedl, že předložený materiál byl 

projednáván ve Výboru pro regionální rozvoj v tomto měsíci a výbor nedoporučil předložený materiál 

projednávat v rámci Zastupitelstva Karlovarského kraje. Výbor doporučil vrácení materiálu předkladateli 

o dopracování konkrétních údajů. Bc. Čekan potvrdil, že členové výboru ohodnotili zprávu za zcela 

nevyhovující, z níž nevychází žádný konkrétní výstup. PaedDr. Novotný se zastal Odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu, a pokud požaduje výbor konkrétní výstupy, měl by si je 

nadefinovat a na základě požadavků výboru budou vypracovány konkrétní výstupy. JUDr. Sloup uvedl, že 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Karlovarského kraje předložený materiál vzal na vědomí  

a doporučil Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení, přičemž ze strany Výboru pro regionální 

rozvoj do této doby neobdržel žádnou námitku týkající se nevhodného zpracování předloženého materiálu  

a zdůraznil, že některé body z předloženého materiálu jsou již plněny. Dále doplnil, že bude předložen 

Radě Karlovarského kraje materiál týkající se udělování stipendií pro žáky Karlovarského kraje, a to 

zejména z důvodu pozvednutí vzdělanosti v Karlovarském kraji. Ing. Balatka uvedl, že očekával  

u předloženého materiálu popis stávajícího stavu, přičemž předložený materiál nedisponuje s žádnými 

konkrétními čísly a dále uvedl, že sehnat adekvátní finanční prostředky na mzdy učitelů spadá především 

do kompetence náměstka pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy. Pan Murčo shrnul předložený 

materiál a uvedl, že je s ním spokojený. Bc. Čekan přečetl vyjádření Výboru pro regionální rozvoj a uvedl, 

že nebude hlasovat pro přijetí takto předloženého materiálu. Ing. Balatka upřesnil, že v současné době je 

otázkou, kolik nás stojí a kolik nás bude stát současné školství a shrnul minulost týkající se problematiky  

v oblasti školství v Karlovarském kraji. Ing. Kotek doplnil, že práce JUDr. Sloupa ve funkci náměstka  

pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy je od samého začátku problematická a na minulých jednáních 

bylo již prezentováno, z jakých důvodů by tuto funkci neměl vykonávat. Dále doplnil, že získal informace 

o některých záležitostech v oblasti školství, které nelze zrealizovat z důvodu, že JUDr. Sloup je není 

schopen prosadit. Ing. Kotek podal návrh na odvolání JUDr. Sloupa z funkce náměstka pro oblast školství. 
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JUDr. Sloup shrnul situaci ve školství, zdůraznil, že v předloženém materiálu je uvedeno, že pokud 

nebudou finanční prostředky, musí kraj přispět finančními prostředky ze svého rozpočtu a doplnil, že stát 

vymyslel funkci asistenta pedagoga, na kterou nepřispívá a musí být hrazena z prostředků rozpočtu kraje 

určených na mzdy učitelů. Mgr. Zahradníček navrhl JUDr. Sloupovi závazek veřejné služby v oblasti 

školství. 

 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Ing. Kotka na odvolání JUDr. Sloupa z funkce náměstka  

pro oblast školství 

hlasování: pro 11, proti 9, zdržel se 9 

nepřijato 
 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Ing. Balatky ve znění: „Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

ukládá Radě Karlovarského kraje dopracovat dokument "Zvyšování kvality a zabezpečení regionálního 

školství v Karlovarském kraji" a doplnit ho o konkrétní data a údaje o současném výchozím stavu,  

o konkrétní vyčíslení současné ekonomické situace ve školství s výhledem do roku 2015“ 

 

hlasování: pro 19, proti 7, zdržel se 2 

nepřijato 
 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení. 

 
hlasování: pro 22, proti 6, zdržel se 5 

nepřijato 

 
76. Příprava zadávacího řízení: „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech" 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Mgr. Vildumetzová požádala předkladatele materiálu  

o stručnou informaci, jak bude tato akce dále probíhat. JUDr. Havel uvedl, že se jedná o materiál, který již 

zastupitelstvo jednou schvalovalo. Vinou postupu a procesu musela rada kraje tuto žádost o dotaci 

stáhnout a nyní je velká šance, že ve zbytkových dotacích by se dalo na dotaci dosáhnout. Hlavní 

projektant pracuje na úpravě projektu tak, aby se dalo proinvestovat co nejvíce finančních prostředků  

a stačily se prostavět ve stanovených termínech. Mgr. Vildumetzová se dotázala, z čeho se bude hradit 

zbytek projektu. JUDr. Havel uvedl, že se dotace stahovala z toho důvodu, že by se nestihla proinvestovat 

a nyní se naskytla možnost se znovu k dotaci vrátit. Pan Pánik se dotázal, jak došlo k tomu, že není možné 

časově stihnout celou stavbu v době 12 měsíců. JUDr. Havel uvedl, že neříká, že se to nestihne, jedná  

se o redukci, kdyby se vše nestihlo, tudíž jsou zde dvě varianty. Ing. Navrátil uvedl, že vše vychází  

z jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ze dne 10.6.20014, který se zabýval 

plánováním výzev. Konkrétní podobu výzev bude Výbor Regionální rady regionu soudržnosti 

Severozápad projednávat dne 10.8.2014. Jednou z podmínek bude omezení na 100 mil. Kč způsobilých 

výdajů na jednotlivý projekt. Bylo by dobré, aby v této době již kraj věděl, které projekty bude chtít. 

PaedDr. Novotný uvedl, že zastupitelstvo ještě před provedením pavilonu nemocnice do provozu schválilo 

nemocnici 50 mil. Kč, nemocnice zatím utratila 20 mil. Kč a zbytek by nemocnice měla mít uloženo  

na svých účtech. Zastupitelé poté předložené usnesení schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 233/06/14 
 

- schvaluje Odůvodnění významné veřejné zakázky „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových 

Varech“ 

 

Termín kontroly: 16.10.2014 
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Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace 

Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat  

 

hlasování: pro 25, proti 0, zdržel se 9 

přijato 

 
78. Dodatek č. 11 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, 

příspěvková 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 234/06/14 
 

- schvaluje v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona  

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 11 ke zřizovací 

listině Zdravotnická záchranná služba, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu 

 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví  

 
hlasování: pro 28, proti 0, zdržel se 3 

přijato 

 
79. Projekt „Přístrojové vybavení pro iktové centrum KKN a.s.“ financovaný v rámci 13. výzvy 

Integrovaného operačního programu, oblast podpory 3.2 - Služby v oblasti veřejného zdraví -  

1. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu,  

2. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace 

projektu   

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Ing. Balatka požádal předkladatele materiálu o komentář  

k účelnosti vybudování iktového centra v Karlových Varech, jelikož je již funkční iktové centrum  

v Sokolově. Bc. Čermák uvedl, že toto centrum bylo schváleno odbornou společností, splňuje parametry 

počtu klientů v rámci spádovosti a má svůj význam pro pavilon akutní medicíny. Akce je financována  

z Integrovaného operačního programu a zastupitelstvo by mělo podpořit nákup přístrojů. Ing. Balatka 

doplnil, že ve věstníku ministerstva zdravotnictví k iktovým centrům je uvedeno číslo 400 tis. obyvatel  

na spádové území, přičemž kraj tolik obyvatel nemá. Spádovost není jenom o dostupnosti, ale  

i o financování a vzhledem ke stavu zdravotnictví, je možné, že centrum bude produkovat další náklady. 

Ing. Balatka předložil návrh na usnesení ve znění: „Zastupitelstvo Karlovarského kraje ukládá Radě 

Karlovarského kraje odložit rozhodování o financování a zřízení Iktového Centra v Karlových Varech až 

po posouzení účelnosti provozu centra v Karlovarském kraji expertním týmem v rámci připravované 

Koncepce zdravotnictví Karlovarského kraje“ a dále předložil návrh na usnesení ve znění: „Zastupitelstvo 

Karlovarského kraje ukládá Radě Karlovarského kraje odložit rozhodování o financování a zřízení 

iktového centra až po předložení ekonomické rozvahy o vyrovnaném financování provozu iktového centra, 

popřípadě po vyčíslení nákladů, které bude provoz iktového centra Karlovy Vary stát“. Dále uvedl, že kraj 

má již tuto službu zajištěnou, proč se tedy buduje druhá stejná. Pan Pánik uvedl, že iktové centrum  

v Karlových Varech již funguje léta a aby naplnilo certifikaci stanovenou ministerstvem, musí doplnit 

některé přístroje. MUDr. Vastl uvedl, že iktové centrum se buduje, protože je výdělečné a mělo by 

vyrovnávat ztrátové služby. Obě iktová centra budou muset dosáhnout na pacienty z jiných okresů.  

Mgr. Odlevák se dotázal, jestli je rozhodující vzdálenost dojezdu pro pacienta s mozkovou mrtvicí. 

MUDr. Vastl uvedl, že záleží na spoustě okolností. Mgr. Odlevák uvedl, že občané regionu si zaslouží 

péči a že seniorů bude přibývat, a s tím i těchto problémů. Ing. Balatka reagoval, že by bylo dobré, aby 
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tuto službu posoudili experti. Zastupitelé poté předložené usnesení schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Ing. Balatky na doplnění usnesení ve znění: „Zastupitelstvo 

Karlovarského kraje ukládá Radě Karlovarského kraje odložit rozhodování o financování a zřízení 

Iktového Centra v Karlových Varech až po posouzení účelnosti provozu centra v Karlovarském kraji 

expertním týmem v rámci připravované Koncepce zdravotnictví Karlovarského kraje“ 

 

hlasování: pro 7, proti 13, zdržel se 11 

nepřijato 
 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Ing. Balatky na doplnění usnesení ve znění: „Zastupitelstvo 

Karlovarského kraje ukládá Radě Karlovarského kraje odložit rozhodování o financování a zřízení 

iktového centra až po předložení ekonomické rozvahy o vyrovnaném financování provozu iktového centra, 

popřípadě po vyčíslení nákladů, které bude provoz iktového centra Karlovy Vary stát“ 

 

hlasování: pro 8, proti 9, zdržel se 15 

nepřijato 
 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 235/06/14 
 

- schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu 

„Přístrojové vybavení pro iktové centrum KKN a.s.“ mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí a.s., ve výši 12.856.250,-- Kč 

 

- schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování 

realizace projektu „Přístrojové vybavení pro iktové centrum KKN a.s.“ mezi Karlovarským krajem  

a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., ve výši 2.268.750,-- Kč 

 

Termín kontroly: 11.12.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví  

 
hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 8 

přijato 

 
80. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 7.4.2014 do 12.5.2014  

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Mgr. Vildumetzová se dotazovala na zakázku na nákup 

zemního plynu na komoditní burze v Kladně, na výši úspory a na cenu 1 gigajoulu tepla. Ing. Očenášek, 

vedoucí odboru vnitřních záležitostí, uvedl, že cena plynu je cca 700,-- Kč za 1megawatt, oproti minulému 

stavu se jedná o úsporu cca 28 %, dříve se jednalo o cca 1.000,-- Kč za 1megawatt, přičemž zakázka je  

na dva roky.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení. 

 
hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 6 

nepřijato 
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81. Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky. 

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení. 

 
hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 9 

nepřijato 

 
82. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Bc. Čekan uvedl, že Výbor pro regionální rozvoj se sešel  

v dubnu, v květnu a v červnu a je překvapen, že usnesení z výboru nebylo přiloženo k předloženému 

materiálu, aby se s ním zastupitelé Karlovarského kraje mohli seznámit, přičemž přijaté usnesení z výboru 

nebylo včas předloženo na jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje. Mgr. Borka doplnil, že co se týče 

předkládání materiálů pro jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, je vydán předpis, ve kterém jsou 

jasně stanoveny termíny. Dále se tázal Bc. Čekana, zda projednávání materiálu bylo v rámci plánu práce  

a dále proč nebyl k jednání přizván radní nebo vedoucí odboru. Mgr. Zahradníček se tázal na součinnost 

mezi Energetickou komisí jako poradním orgánem Rady Karlovarského kraje a Výborem pro regionální 

rozvoj. Dále uvedl, že mu není zcela jasné, jak kraj bude řešit v budoucnu energetickou strategii, např.  

se zajišťováním dodávky tepla. Bc. Čekan upřesnil součinnost s Energetickou komisí a dodal, že jednání  

se účastní i PaedDr. Novotný a není si vědom toho, že by na výboru bylo projednáváno něco ve smyslu 

tepelného hospodářství. Dále uvedl, že Ing. Jambor z odboru školství, mládeže a tělovýchovy z nějakého 

podnětu předložil materiál „Zvyšování kvality a zabezpečení regionálního školství v Karlovarském kraji“ 

Výboru pro regionální rozvoj. Materiál byl projednán v rámci výboru, ale do zastupitelstva kraje nebyl 

výsledek jednání předložen. Mgr. Borka uvedl, že pokud je někdo předsedou výboru a podepisuje výstup 

ze zasedání, měl by si ohlídat, zda usnesení bude řádně předloženo na jednání Zastupitelstva 

Karlovarského kraje. Dále uvedl, že do dnešního dne nebyla schválena energetická koncepce, na kterou  

se čeká několik let, přičemž z podnětu PaedDr. Novotného byla založena Energetická komise.  

Ing. Valjentová doplnila, že materiály plynoucí ze zasedání výborů předkládají jejich předsedové a jedná 

se skutečně o práci předkladatele, a stručně seznámila zastupitele s prací organizačního oddělení.  

Ing. Valjentová doplnila, že co se týče existence Energetické komise, především jejím smyslem je najít 

energetickou koncepci, která by korespondovala s celorepublikovým výhledem. Dále doplnila, že statut 

Energetické komise by se měl změnit a v současné době se na tom pracuje. Ing. Navrátil upřesnil, že 

zaměstnanec odboru školství, mládeže a tělovýchovy přinesl materiál na Výbor pro regionální rozvoj, kde 

byl projednán v době, kdy již byl podle jednacího řádu materiál odevzdán na projednávání zastupitelstva 

kraje, přičemž nebyl přiložen dodatečně, což se může považovat za chybu, ale nemusí. Dále uvedl, že 

průběh byl zcela správný a předsedové jednotlivých výboru jsou jmenováni z řad zastupitelů, a to zejména 

proto, aby na jednáních mohli předložit případné stanovisko. Mgr. Zahradníček doplnil, že předseda 

Energetické komise je Ing. Behenský, který neplní funkci zastupitele. Dále doplnil, že Energetická komise 

je brána zcela vážně. Uvedl případ, který nastal koncem března, kdy správce budov krajské záchranky 

požádal o finanční prostředky na zateplení. Finanční prostředky byly nalezeny, projekty byly připraveny 

tak, aby byly k 30. dubnu hotovy, přičemž Rada Karlovarského kraje nakonec tyto projekty smetla  

a žádost o dotaci nepodala a kraj tímto jednáním přišel o 10 mil. Kč z dotačních prostředků. JUDr. Sloup 

shrnul systém předkládání materiálu do příslušného výboru a uvedl, že nerozumí, z jakého důvodu byl 

předložen materiál týkající se školství Výboru pro regionální rozvoj. Bc. Čekan dodal, že kdyby nebyl 

členem koalice, podal by návrh na odvolání JUDr. Sloupa z funkce náměstka, přičemž se domnívá, že  

Ing. Jambor neinformoval JUDr. Sloupa o tom, jak se Výbor pro regionální rozvoj postavil 

k předloženému materiálu. Dále doplnil, že by bylo vhodné upravit jednací řád, co se týče lhůt v rámci 

doručení materiálů zastupitelům Karlovarského kraje. PaedDr. Novotný přerušil jednání a vyhlásil 

přestávku.  

 

Přestávka od 12:47 do 13:20 hod. 
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Bc. Čermák podal návrh na ukončení diskuze. PaedDr. Novotný podal návrh na sloučení bodů týkajících 

se zpráv z výborů, aby se o nich diskutovalo jako o celku, přičemž předloží tento návrh až po odhlasování 

předložené materiálu.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Bc. Čermáka o ukončení diskuze 

 

hlasování: pro 30, proti 0, zdržel se 0 

přijato 
 

Mgr. Borka shrnul dosavadní práci Energetické komise a doplnil, že již proběhly dva semináře. 

Zastupitelé poté předložené usnesení schválili. 

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 236/06/14 
 

- bere na vědomí zprávu z 12. a 13. jednání Výboru pro regionální rozvoj 

 

Zodpovídá: Bc. Pavel Čekan, předseda Výboru pro regionální rozvoj 

 
hlasování: pro 29, proti 0, zdržel se 2 

Přestávka od 15:11 do 15:22 hod. 

 
83. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný a navrhl sloučení bodů 83 – 89).  

 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh PaedDr. Novotného o hlasování en bloc o bodech č. 83 – 89) 

 

hlasování: pro 30, proti 0, zdržel se 0 

přijato 
 

Mgr. Vildumetzová informovala o posledním zasedání Finančního výboru, který vedla v zastoupení  

za paní Hozmanovou. Upozornila na odměňování neuvolněných zastupitelů, jelikož se domnívá, že mělo 

být či má být přijato usnesení zastupitelstva kraje, aby zastupitelé nemuseli částky vracet, pokud bude 

zjištěno pochybení. Dále uvedla, že co se týče Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.,  

a její navrácení 19 mil. Kč především za porušení rozpočtové kázně, považuje nedodržení zásady 

transparentnosti při zpracování odvolání jako hrubou chybu. Podala se odvolání, kraj za ně zaplatil 630 tis. 

Kč právní kanceláři, přestože i další právní kanceláře měly zájem zpracovat tato odvolání. Právní kancelář 

na odvoláních pracovala od 13.1. do 6.2., považuje to tedy za velmi nehospodárné a je nutné toto prověřit. 

Pan Pánik informoval o zasedání Výboru pro zdravotnictví a sociální věci, který konstruktivně jedná. 

PaedDr. Novotný reagoval na Mgr. Vildumetzovou a požádal Ing. Rokůska a Ing. Valjentovou  

o prověření, zda je potřeba v této souvislosti přijmout usnesení zastupitelstva.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení bodů č. 83 - 89) v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 237/06/14 
 

- bere na vědomí usnesení z 9. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. 78/05/14 – 86/05/14 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Svoboda, předseda Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost 
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84. Zpráva Výboru pro zdravotnictví a sociální věci 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 238/06/14 
 

- bere na vědomí usnesení ze zasedání Výboru pro zdravotnictví a sociální věci při Zastupitelstvu 

Karlovarského kraje ze dne 28.5.2014 

 

Zodpovídá: Jakub Pánik, předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální věci 

 

 
85. Zpráva Finančního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 239/06/14 
 

- bere na vědomí usnesení z 10. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 

konaného dne 4.6.2014 

 

Zodpovídá: Hozmanová Hana, předseda Finančního výboru 

 

 
86. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 240/06/14 
 

- bere na vědomí usnesení z jednání výboru dne 29.5.2014 

 

Zodpovídá: Mgr. Jiří Holan, předseda Výboru pro národnostní menšiny 

 

 
87. Zpráva Kontrolního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 241/06/14 
 

- bere na vědomí usnesení ze 8. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje  

č. 41/05/14 - č. 44/05/14 

 

Zodpovídá: Mgr. Petr Šindelář, LL.M., předseda Kontrolního výboru 

 

 
88. Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 242/06/14 
 

- bere na vědomí zápis z 8. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje 

Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 21.05.2014 

 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  
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89. Zpráva z Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 243/06/14 
 

- bere na vědomí informaci z Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 

 

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje  

 
hlasování en bloc o bodech č. 83 – 89): pro 27, proti 0, zdržel se 2 

 

 
90a. Zajištění financování obnovy požární techniky jednotky dobrovolných hasičů města Bochov 

 

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 244/06/14 
 

- ukládá ekonomickému odboru zajistit dofinancování obnovy požární techniky pro město Bochov 

navýšením rozpočtu odboru bezpečnosti a krizového řízení o částku 1.000.000,-- Kč 

 

- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu kraje městu Bochov na obnovu požární techniky ve výši 

1.000.000,-- Kč 

 

Zodpovídá: JUDr. Manfred Kraus, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení  

 
hlasování: pro 31, proti 0, zdržel se 0 

přijato 

 
90b. Projekt „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny  

a centrálního vstupu KKN“ financovaný v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – 

Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů  

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace 

projektu   

2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje  

na spolufinancování realizace projektu   

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky. 

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 9 

nepřijato 
 

Pan Pánik během projednávání bodu č. 90d) navrhl znovu hlasovat o bodu č. 90b). 

 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh pana Pánika znovu hlasovat o bodu č. 90b) 

 

hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 7 

přijato 
 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 
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Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 245/06/14 
 

- schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování 

realizace projektu „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny  

a centrálního vstupu KKN“ mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., ve výši 

100.251.962,25 Kč 

 

- schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje  

na spolufinancování realizace projektu „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní 

medicíny a centrálního vstupu KKN“ mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., 

ve výši 17.691.522,75 Kč 

 

Termín kontroly: únor 2015 
 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví  

 
hlasování: pro 31, proti 0, zdržel se 0 

přijato 

 

90c. Rozpočtová změna č. 218/2014 

 

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 246/06/14 
 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 218/2014 

 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 950.000,-- Kč z titulu přijetí daru od Nadace 

ČEZ. Finanční prostředky jsou určeny k pořízení stavebnic Merkur pro příspěvkové organizace 

Karlovarského kraje (seznam škol je přílohou důvodové zprávy). 

 

Termín kontroly: 04.09.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru 

 
hlasování: pro 29, proti 0, zdržel se 2 

přijato 

 
90d. Schválení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky k projektu „Zvýšení akceschopnosti 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“  

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Bc. Čermák uvedl, že se jedná o žádost na nové sanity, která 

má být podána do výzvy do IOPu do 30.6.2014. Dále uvedl, že u bodu 90b) se jednalo o formální věci 

v projektu na přístrojové vybavení. Ing. Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví, uvedla k bodu č. 90b), že 

se jedná o formalitu a administraci smluv pomocí dodatků, přičemž tento projekt byl schválen již v roce 

2012. Po pozastavení činnosti ROPu Karlovarská krajská nemocnice a.s., již na tento projekt nezískala 

rozhodnutí o poskytnutí dotace. Problém byl vyřešen návazným projektem, který byl již v zastupitelstvu 

také schválen, přičemž tímto materiálem jsou aktualizovány smlouvy podle aktuální výzvy pro poskytnutí 

dotace. Nemocnice čeká na aktualizaci smluv, aby mohla podepsat již uzavřená výběrová řízení, přičemž 

se nejednalo chybu nemocnice či kraje. Ing. Hora uvedl, že materiál měl být uveden.  
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Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 247/06/14 
 

- schvaluje odůvodnění účelnosti významné veřejné zakázky: „Zvýšení akceschopnosti Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“ 

 

Zodpovídá: MUDr. Roman Sýkora, Ph. D., ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace 

 
hlasování: pro 30, proti 0, zdržel se 1 

přijato 

 

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

hejtman PaedDr. Josef Novotný jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje v 15:45 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Josef Novotný v. r.             JUDr. Václav Sloup v. r. 

     hejtman                              ověřovatel 

                 Karlovarského kraje         

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Martin Havel v. r. 

                     ověřovatel 

 


