KARLOVARSKÝ KRAJ
HEJTMAN KRAJE

č. j. KK/1182/VZ/22

Program
82. zasedání Rady Karlovarského kraje, které se uskuteční
dne 23. května 2022 od 9:00 hodin
v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88,
zasedací místnost č. 424 A, 4. podlaží
Návrh programu:
A. Volba ověřovatelů zápisu
B. Schválení programu jednání
Ing. Jan Bureš, DBA
1. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
– Řádná roční účetní závěrka za rok 2021, způsob rozdělení zisku a Výroční zpráva
za rok 2021
2. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
– Rozhodnutí o vyplacení pohyblivé odměny členům představenstva za rok 2021 a vyplacení
mimořádné odměny za rok 2021 dvěma členům představenstva
3. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
– Návrhy kritérií a podmínek pro stanovení pohyblivé odměny v roce 2022 pro členy
představenstva
Ing. Petr Kulhánek
4. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 23.05.2022
5. Rozpočtové změny
6. Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných
z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi
Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s.
7. Schválení použití fondu investic příspěvkové organizaci Základní škola a střední škola
Karlovy Vary, p.o., na dofinancování pořízení interaktivních tabulí včetně notebooků
8. Změna účelu použití neinvestičního příspěvku organizaci Základní škola a střední škola
Karlovy Vary, p. o., z pořízení 15 ks stolních počítačů včetně příslušenství na pořízení
15 ks notebooků včetně příslušenství
9. Poskytnutí dotací v oblasti zdravotnictví z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2022
v rámci dotačního titulu „Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje
na podporu provozování domácí hospicové péče“
10. Změna názvu schválené investiční akce příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov, p. o.,
z původního názvu "Havarijní stav podlahy tělocvičny" na nový název "Revitalizace
tělocvičny Gymnázia Ostrov"
11. Schválení výsledku nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Spotřební zdravotnický materiál
pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, část C. Osobní ochranné
pracovní prostředky“
12. Schválení výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka transportní
techniky sanitních vozidel“ v rámci realizace projektu „Posílení vybavení Zdravotnické
záchranné služby Karlovarského kraje“, CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016321, podpořeného
v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19 z Integrovaného regionálního operačního
programu, prioritní osa 06 React-EU
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13. Roční zpráva o stavu požární ochrany Karlovarského kraje za rok 2021
Mgr. Dalibor Blažek
14. Projekt “Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském
kraji - Kotlíkové dotace III“ - změna zdroje vytápění v projektu číslo 3_01_1564
15. Projekt “Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském
kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III“ - dodatek č. 1 ke smlouvě
o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK02800/2021
16. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření
s majetkem státu Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Karlovarského kraje - části
pozemku p.č. 383/1 v k.ú. Sokolov
17. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského
kraje – části pozemků p.p.č. 766/4 a st.p.č. 100 v k.ú. Krásné u Tří Seker
18. Schválení prodeje nepotřebných vozidel zn. MB Sprinter 318 CDI 36 a VW Transporter T5
ve vlastnictví Karlovarského kraje, svěřených k hospodaření Zdravotnické záchranné službě
Karlovarského kraje, příspěvková organizace
19. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti stezky a cesty a služebnosti umístění stavby
k pozemkům p. č. 403/1 a 425 v k.ú. Všeborovice, ve prospěch Karlovarského kraje mezi
Karlovarským krajem a obcí Dalovice
20. Uzavření dodatku č. 1 a dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce a dohodě o narovnání
se Správou státních hmotných rezerv
21. Výpůjčka objektu bývalého domova mládeže Střední lesnické školy Žlutice, příspěvkové
organizace, č. p. 318, který je součástí pozemku p. č. st. 472, včetně pozemků p. č. 1412/1
a 1421/2, vše v k. ú. Toužim, společnosti NECESO s.r.o., za účelem zřízení nouzového
ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny
22. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku obce
Libavské Údolí - pozemky p.č. 269/5, 269/6, 269/7, 269/8, 269/9 a 269/10
v k.ú. Libavské Údolí
23. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí
do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 1
24. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí
do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 2
Patrik Pizinger, Ing. Vít Hromádko
25. Žádost obce Doupovské Hradiště o poskytnutí individuální dotace na projekt „Pietní park
odpočinku s krematoriem v Doupovském Hradišti“
Patrik Pizinger
26. Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje v období 2018 - 2022
27. Závazný příslib financování projektu „Smart Akcelerátor 3“
28. Žádost o poskytnutí individuální dotace od Sdružení Ašska na zpracování "Studie
hospodářských problémů regionu Ašska"
29. Projekt „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ – schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo na
provedení stavby „Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa - Demolice
nevyužívaného objektu K“
Mgr. Jindřich Čermák
30. Náborové příspěvky učitelům nastupujícím do pracovního poměru v příspěvkových
organizacích vykonávajících činnost základních škol a středních škol zřizovaných
Karlovarským krajem - stanovení počtu náborových příspěvků
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31. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu získání odborné
kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí nebo
dobrovolným svazkem obcí v Karlovarském kraji - rozhodnutí o žádostech
32. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti
prevence rizikového chování dětí a mládeže - rozhodnutí o žádostech
33. Poskytnutí finančního daru spolku s názvem Čtení děti změní, z.s., na projekt "Pohádky
pro děti z Ukrajiny"
34. Informace o realizaci vzdělávací akce #NENECHSE – efektivní sebeobrana v praxi
35. Zrušení školní jídelny a žádost o zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských
zařízení u Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov,
příspěvková organizace
Ing. Vít Hromádko
36. Vesnice roku - průběžná informace, vyhlášení a schválení vzorové darovací smlouvy
Mgr. Robert Pisár
37. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Terapeutická linka Sluchátko, z. ú.,
na terapeutickou péči pro osoby zasažené válečným konfliktem na Ukrajině
Ing. Jan Bureš, DBA
38. Projekt „II/207 Modernizace silnice Toužim - Smilov“ - schválení přípravy a realizace
projektu
39. Projekt „II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání“ - schválení přípravy
a realizace projektu
40. Projekt „II/213 Modernizace silnice Starý Rybník - Vojtanov“ - schválení přípravy
a realizace projektu
41. Projekt „II/214 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad“ - schválení přípravy a realizace
projektu
42. Projekt „II/217 Modernizace silnice – průtah Aš“ - schválení přípravy a realizace projektu
43. 3. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního
obvodu Karlovarského kraje pro rok 2022“
44. Smlouva č. 35/B1/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2022
45. Schválení stanoviska k závěrečnému vyhodnocení akce „Financování silnic II. a III. třídy
– KSÚS Karlovarského kraje“ realizované v roce 2019 z příspěvku z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury
46. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/207 Modernizace silnice Toužim
- Smilov“
47. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/210 Modernizace silnice důl Jeroným
- Podstrání“
48. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/213 Modernizace silnice Starý Rybník
- Vojtanov“
49. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/214 Modernizace křižovatky Cheb,
Podhrad“
50. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/217 Modernizace silnice – průtah Aš“
51. Uzavření dodatku č. 35S/2022/1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury
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52. Záměr zajištění údržby silnic II. a III. třídy na území Karlovarského kraje na základě smlouvy
mezi Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, p. o.,
jako objednatelem a Údržbou silnic Karlovarského kraje, a.s., jako zhotovitelem ve smyslu
ustanovení § 11 odst. 4 písm. b zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů a předčasné ukončení smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby
za závazek veřejné služby v oblasti údržby komunikací II. a III. třídy ve vlastnictví
Karlovarského kraje ze dne 16.09.2014, ev. č. 01883/2014
53. Různé

Ing. Petr Kulhánek v. r.
hejtman
Karlovarského kraje

17. května 2022
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