
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění  

(označeno „xxxxxxxxx“). 
 

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

Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 

 
 

 

USNESENÍ 
 

ze 14. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo  

dne 13.12.2018 v době od 9:03 do 18:59 hod. 

v zastupitelském sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 
 

Přítomno: …………………………… 45 členů zastupitelstva    

Přizvaní:                 …………………………… Mgr. Vránová, ředitelka krajského úřadu, 

vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu 

Zapisovatelka:         …………………………… Lenka Burešová 

   

 

          usnesení č.  

 

 
A. Volba návrhové komise  

B. Volba ověřovatelů zápisu  

C. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 13.12.2018 ZK 350/12/18 

2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje ZK 351/12/18 

3. Zpráva Kontrolního výboru ZK 352/12/18 

4. Zpráva Finančního výboru ZK 353/12/18 

5. Zpráva Výboru pro zdravotnictví ZK 354/12/18 

6. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj ZK 355/12/18 

7. Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku ZK 356/12/18 

8. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 

ZK 357/12/18 

9. Plán práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje na rok 2019 

ZK 358/12/18 

10. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny ZK 359/12/18 

11. Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2019 ZK 360/12/18 

12. Informace hejtmanky Karlovarského kraje ZK 361/12/18 

13. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského 

kraje k 30.09.2018 

ZK 362/12/18 

14. 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. 

 

ZK 363/12/18 
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15. Souhrnná informace o aktuálních postupech u finančních postihů u projektů 

spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, 

příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí a.s., předložených Radě Karlovarského kraje v období  

od 10. 9. 2018 do 5. 11. 2018 

ZK 364/12/18 

16. Informace o rozpočtových opatřeních v roce 2018 ZK 365/12/18 

17. Poskytnutí mimořádných odměn členům Zastupitelstva Karlovarského kraje ZK 366/12/18 

18. Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Karlovarského kraje ZK 367/12/18 

19. Změna směrnice ředitelky krajského úřadu o stravování zaměstnanců 

Karlovarského kraje a uvolněných členů Zastupitelstva Karlovarského kraje 

ZK 368/12/18 

20. Dotační programy Karlovarského kraje - navrhované změny od roku 2019 ZK 369/12/18 

21. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje městu Horní Slavkov 

ZK 370/12/18 

22. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje obci Potůčky 

ZK 371/12/18 

23. Institut lázeňství a balneologie - veřejná výzkumná instituce Karlovarského kraje ZK 372/12/18 

24. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové 

péče, lázeňství a cestovního ruchu – Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s. 

ZK 373/12/18 

25. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové 

péče, lázeňství a cestovního ruchu - Lucerna Film Moving Pictures s.r.o. 

ZK 374/12/18 

26. Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji na období 2018 - 2023 ZK 375/12/18 

27. Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6 ZK 376/12/18 

28. Výzva SFDI k úpravě smluvního vztahu – dotace výstavby lávky v Mostově ZK 377/12/18 

29. Schválení závazného finančního příslibu projektu „III/2204 Modernizace silnice 

Odeř - Děpoltovice“ 

ZK 378/12/18 

30. Revokace usnesení ke schválení závazného finančního příslibu projektu  

„II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání“ 

ZK 379/12/18 

31. Revokace usnesení ke schválení závazného finančního příslibu projektu  

„II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“ 

ZK 380/12/18 

32. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje v rámci Programu o poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu oprav a stavebních úprav místních komunikací 

ZK 381/12/18 

33. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje organizace Domov 

pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně,  

příspěvková organizace 

ZK 382/12/18 

34. Dodatek č. 3 k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu  

v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence 

ZK 383/12/18 

35. Dodatek č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro osoby  

se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace 

ZK 384/12/18 

36. Dodatek č. 23 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby  

v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace 

ZK 385/12/18 

37. Poskytnutí zápůjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb  

v Karlovarském kraji v roce 2019 

ZK 386/12/18 

38. Zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji  

pro období 2019 - 2020 

ZK 387/12/18 

39. Změna ZŘIZOVACÍ LISTINY Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace 

Karlovarského kraje 

ZK 388/12/18 

40. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové 

péče, lázeňství a cestovního ruchu 

ZK 389/12/18 

41. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové 

péče, lázeňství a cestovního ruchu – Město Horní Blatná 

ZK 390/12/18 

42. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje Národnímu památkovému ústavu na zhotovení projektu nové 

expozice Kynžvartské daguerrotypie 

ZK 391/12/18 
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43. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví města Loket do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemek p.č. 149/4 v k.ú. Mírová 

ZK 392/12/18 

44. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku 

obce Březová - části pozemků p.č. 46/1 a 497 v k.ú. Březová 

ZK 393/12/18 

45. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku 

obce Jindřichovice - části pozemku p.p.č. 3459/2 v k.ú. Jindřichovice v Krušných 

horách 

ZK 394/12/18 

46. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku 

obce Sadov - část pozemku p.č. 246/1 a pozemky p.č. 246/5, 246/6, 246/7, 246/8, 

246/9, 246/10, 67/4, 67/5, 67/6 a 67/7 v k.ú. Lesov 

ZK 395/12/18 

47. Bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 269/1 v k.ú. Vonšov z majetku 

Karlovarského kraje do majetku města Františkovy Lázně a bezúplatné nabytí částí 

pozemků p.p.č. 450/1 a 450/5 v k.ú. Krapice z majetku města Františkovy Lázně 

do majetku Karlovarského kraje  

ZK 396/12/18 

48. Bezúplatný převod pozemků p.č. 144/7, 144/8, 144/9, 144/10, 144/11, 144/12  

a 144/13 v k.ú. Mírová z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Mírová  

a bezúplatné nabytí pozemků p.č. 137/7 a 128/11 v k.ú. Mírová z majetku  

obce Mírová do majetku Karlovarského kraje  

ZK 397/12/18 

49. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje - části pozemku p.č. 1219/1  

v k.ú. Kynšperk nad Ohří, obec Kynšperk nad Ohří, do majetku fyzických osob  

ZK 398/12/18 

50. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob 

– část pozemku p.p.č. 1740 v k.ú. Bezděkov u Prachomet 

ZK 399/12/18 

51. Úplatné nabytí nemovité věci - části pozemku p. č. 363/3 v k. ú. Olšová Vrata, 

obec Karlovy Vary, v rozvojovém území letiště z vlastnictví fyzických osob 

do vlastnictví Karlovarského kraje 

ZK 400/12/18 

52. Úplatné nabytí nemovitých věcí v Rozvojovém území Letiště Karlovy Vary  

z majetku České republiky s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p.,  

v k.ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary a k.ú. Pila, obec Pila, do vlastnictví 

Karlovarského kraje  

ZK 401/12/18 

53. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 2328/4 v k.ú. Hroznětín 

ZK 402/12/18 

54. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví 

Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 80/2 v k.ú. Bernov 

ZK 403/12/18 

55. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti Sokolovská uhelná, 

právní nástupce, a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.č. 137/5  

a 137/10 v k.ú. Mírová 

ZK 404/12/18 

56. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti W. Markgraf stav, s.r.o., 

do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 3596/24 a 3596/25  

v k.ú. Cheb 

ZK 405/12/18 

57. Úplatné nabytí pozemků p.p.č. 99/18 a 724/4 v k.ú. Ryžovna z majetku  

České republiky s právem hospodaření Povodí Ohře, státní podnik, do majetku 

Karlovarského kraje a prodej pozemku p.p.č. 883/3 v k.ú. Boží Dar a pozemků 

p.p.č. 683/4, 683/5, 683/6, 683/7, 683/8 a 693/9 v k.ú. Ryžovna z majetku 

Karlovarského kraje do majetku České republiky s právem hospodaření  

Povodí Ohře, státní podnik 

ZK 406/12/18 

58. Zrušení předkupního práva k pozemkové parcele č. 72/11 a pozemkové parcele  

č. 72/12 v k.ú. Dobroše, obec Odrava a následné uzavření Smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní s AGRO & KOMBINÁTEM Dolní Žandov spol. s r.o.,  

jako budoucím vlastníkem dotčených pozemkových parcel 

ZK 407/12/18 

59. Zrušení části usnesení č. ZK 268/06/17 ze dne 22.06.2017 - Bezúplatný převod 

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

a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Sokolov z majetku města Sokolov do majetku 

Karlovarského kraje 

 

 

 

ZK 408/12/18 
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60. Zrušení usnesení č. ZK 177/04/16 ze dne 07.04.2016 - Úplatné nabytí nemovitých 

věcí z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku 

p.p.č. 112/2 v k.ú. Kolešov u Žlutic a části pozemků p.p.č. 41/6, 268/1, 366/5, 

368/1, 929/3, 929/4, 929/5, 929/6, 929/12, 958/3, 997, 1000/3, 1186/4 a 2353  

v k.ú. Močidlec a schválení dle nové žádosti 

ZK 409/12/18 

61. Problematika nemovitého majetku v k.ú. Dolní Dvory, který je svěřen do výpůjčky 

Školnímu statku a krajskému středisku ekologické výchovy Cheb, příspěvkové 

organizace - snížení účetní hodnoty vypůjčeného majetku, včetně odstranění 

některých staveb 

ZK 410/12/18 

62. Dotace na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených 

povodněmi – Aktualizace Digitálního povodňového plánu města Chodov 

ZK 411/12/18 

63. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu 

lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami 

ZK 412/12/18 

64. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení počtu černé zvěře  

na území Karlovarského kraje 

ZK 413/12/18 

65. Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Karlovarské 

krajské nemocnici a.s. 

ZK 414/12/18 

66a. Vyrovnávací platba za poskytování veřejné služby v nemocnici Ostrov – rok 2018 ZK 415/12/18 

66b. Vyrovnávací platba za poskytování veřejné služby v nemocnici Sokolov 

– rok 2018 

ZK 416/12/18 

67. Rozpočtová změna č. 448/2018 ZK 417/12/18 

68. Zpráva o zdraví obyvatel Karlovarského kraje - Aktuální hodnocení zdravotního 

stavu obyvatelstva Karlovarského kraje z hlediska všech aspektů,  

které ho ovlivňují 

ZK 418/12/18 

69. Smlouva mezi Karlovarským krajem a Zdravotnickou záchrannou službou 

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, o poskytnutí příspěvku na zajištění 

prohlídek těl zemřelých 

ZK 419/12/18 

70. Úprava podmínek a vzorové smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku, 

schválení smluv o poskytnutí náborového příspěvku 

ZK 420/12/18 

71. Informace o ukončení projektu "Art & Design in Our Lives"  

Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

ZK 421/12/18 

72. Informace o ukončení projektu "Jazyky jinde" Prvního českého gymnázia  

v Karlových Varech, příspěvková organizace 

ZK 422/12/18 

73. Informace o ukončení projektu "První stáže v zahraničí"  

Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

ZK 423/12/18 

74. Informace o ukončení projektu "Učíme se v Evropě, držíme krok"  

Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

ZK 424/12/18 

75. Informace o ukončení projektu „Future Forest“ Střední uměleckoprůmyslové školy 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

ZK 425/12/18 

76. Informace o ukončení projektu „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“  

Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace 

ZK 426/12/18 

77. Informace o ukončení projektu „Odborné Stáže V Zahraničí“  

Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

ZK 427/12/18 

78. Informace o ukončení projektu „Učíme se od Evropy“ Prvního českého gymnázia 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

ZK 428/12/18 

79. Projekt "Kompetenční centrum pro 3D, rozšíření 3D laboratoře" Gymnázia Ostrov, 

příspěvková organizace - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a návratné 

finanční výpomoci na realizaci projektu  

ZK 429/12/18 

80. Projekt "Modernizace učeben - strojní a elektrotechnické" Střední průmyslové 

školy Ostrov, příspěvkové organizace - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

a návratné finanční výpomoci na realizaci projektu  

ZK 430/12/18 

81. Projekt „Modernizace infrastruktury SŠ logistické“ Střední školy logistické 

Dalovice, příspěvková organizace - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

a návratné finanční výpomoci na realizaci projektu  

 

 

ZK 431/12/18 
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82. Projekt „Výstavba odborného zázemí pro gastronomické obory v objektu 

Ondřejská 56, Karlovy Vary“ Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary, 

příspěvková organizace  

ZK 432/12/18 

83. Změna zřizovací listiny Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, 

příspěvková organizace 

ZK 433/12/18 

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

od 1. ledna 2018 do 31. října 2018 

ZK 434/12/18 

85. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje  

na rok 2018 

ZK 435/12/18 

86. Změny zřizovacích listin Gymnázia Aš, příspěvková organizace, a Domova  

pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace 

ZK 436/12/18 

87. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu ZK 437/12/18 

88. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pořádání Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže  

ČR 2020 

ZK 438/12/18 

89. Oborová struktura středních škol zřizovaných Karlovarským krajem ZK 439/12/18 

90. Závazný příslib financování projektu Smart Akcelerátor 2.0 ZK 440/12/18 

91. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Senior 

Expres - Statutární město Karlovy Vary 

ZK 441/12/18 

92. Žádost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad o poskytnutí individuální 

dotace na rok 2019 

ZK 442/12/18 

93. Program obnovy venkova – změny v dotovaných akcích obcí Valeč a Hazlov ZK 443/12/18 

94. Program rozvoje Karlovarského kraje – monitorovací zpráva 2016 a 2017 ZK 444/12/18 

95. Program obnovy venkova, žádost obce Citice o prodloužení termínu závěrečného 

finančního vypořádání dotace a změna názvu akce 

ZK 445/12/18 

96. Projekt "Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje  

2018-2019" - schválení předčasného ukončení projektu a Projekt "Zajištění 

činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském 

kraji" - schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu projektu 

ZK 446/12/18 

97. Národní investiční plán – schválení souhrnného seznamu strategických investic 

Karlovarského kraje do roku 2030 v hodnotě nad 50 mil. Kč s vyznačením priorit 

– rozšíření seznamu 

ZK 447/12/18 

98. Zpráva z pracovní cesty zástupců Karlovarského kraje do Jekatěrinburgu, 

Sverdlovská oblast, Rusko 

ZK 448/12/18 

99. Žádost města Nová Role o prodloužení termínu vyúčtování dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje na projekt "Nová Role, kostel sv. Michaela - odvětrávací 

systém obvodové zdi, revize okapového pásu" z Programu na obnovu kulturních  

a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí" 

ZK 449/12/18 

100. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

– obec Těšovice – demolice stavby „Teskobarák obecního úřadu Těšovice“ 

 

ZK 450/12/18 
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A. Volba návrhové komise 

 

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

 

- Ing. Evu Valjentovou 

- Ing. Erika Klimeše 

- p. Luboše Pokorného 

 

Hlasování 

 
B. Volba ověřovatelů zápisu 

 

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

 

- Ing. Josefa Janů 

- Mgr. Bc. Helenu Hejnovou 

 

Hlasování 
 

C. Schválení programu jednání 

 

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. 100   Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – obec  

                          Těšovice – demolice stavby „Teskobarák obecního úřadu Těšovice“ 

 

 

                                                                                                                                          Hlasování 
 

 

 
1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 13.12.2018 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 350/12/18 
 

- bere na vědomí informaci o splnění nebo průběžném plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje 

k datu 13.12.2018 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje  

k datu 13.12.2018 dle návrhu č. 3 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

Hlasování 

 
2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 351/12/18 
 

- bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady Karlovarského kraje 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_NK.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_VO.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_SCHP.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b1.html
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Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

Hlasování 

 
3. Zpráva Kontrolního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 352/12/18 
 

- bere na vědomí usnesení z 18. a 19. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

- schvaluje Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje na rok 2019 

 

- ukládá Kontrolnímu výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje provádět kontrolu úplnosti obsahu, 

evidence a uložení smluv (o převodu nemovitostí, o nájmu nemovitostí, zástavních smluv, smluv o dílo, 

kupních smluv apod.) 

 

Zodpovídá: JUDr. Václav Sloup, předseda Kontrolního výboru 

 

Hlasování 

 
4. Zpráva Finančního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 353/12/18 
 

- bere na vědomí usnesení ze 14. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 

konaného dne 19.09.2018, usnesení z 15. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 

konaného dne 24.10.2018, usnesení z 16. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 

konaného dne 21.11.2018 

 

Zodpovídá: Ing. Eva Valjentová, předsedkyně Finančního výboru 

 

Hlasování 

 
5. Zpráva Výboru pro zdravotnictví  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 354/12/18 
 

- bere na vědomí usnesení ze zasedání Výboru pro zdravotnictví při Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

ze dne 05.11.2018 

 

- bere na vědomí usnesení ze zasedání Výboru pro zdravotnictví při Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

ze dne 10.12.2018 

 

Zodpovídá: MUDr. Věra Procházková, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví 

 

Hlasování 

 
6. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 355/12/18 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b2.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b3.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b4.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b5.html
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- bere na vědomí usnesení z 18. jednání Výboru pro regionální rozvoj 

 

- bere na vědomí usnesení z 19. jednání Výboru pro regionální rozvoj 

 

- bere na vědomí usnesení z 20. jednání Výboru pro regionální rozvoj 

 

Zodpovídá: Patrik Pizinger, předseda Výboru pro regionální rozvoj 

 

Hlasování 
 

7. Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 356/12/18 
 

- bere na vědomí usnesení z 10. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci 

nepotřebného majetku konaného dne 05.11.2018 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

 

  Hlasování 

 
8. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 357/12/18 
 

- bere na vědomí usnesení z 12. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. 148/10/18 – 150/10/18 

 

- bere na vědomí usnesení z 13. a 14. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Karlovarského kraje č. 151/11/18 – 169/11/18 

 

Zodpovídá: Mgr. Bc. Hana Žáková, předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

 

Hlasování 

 
9. Plán práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje 

na rok 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 358/12/18 
 

- schvaluje Plán práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského 

kraje na rok 2019 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Mgr. Bc. Hana Žáková, předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

 

Hlasování 

 
10. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 359/12/18 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b6.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b7.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b8.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b9.html
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- bere na vědomí zprávy výboru z 08.09. a 21.11.2018 

 

Zodpovídá: Mgr. Bc. Helena Hejnová, předsedkyně Výboru pro národnostní menšiny 

 

Hlasování 

 
11. Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 360/12/18 
 

- schvaluje usnesení v následujícím znění: 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

 

• schvaluje v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších 

předpisů Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2019 v rozsahu: 

 

 Příjmy rozpočtu       6 558 375 tis. Kč  

 Výdaje rozpočtu                                                          6 780 493 tis. Kč 

 Saldo                                 - 222 118 tis. Kč  

 Financování                                  222 118 tis. Kč  

  

 Příjmový rámec rozpočtu: 

údaje v tis. Kč 

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem 

2 800 691 92 490 0 3 665 194 6 558 375 

 

 Výdajový rámec rozpočtu dle jednotlivých kapitol: 

údaje v tis. Kč 

Kapitola /Odbor Běžné 

výdaje 

Kapitálové 

výdaje 

Příspěvkové 

organizace 

Příspěvkové 

organizace 

Výdaje 

celkem 

    Provozní 

příspěvek  

Investiční 

příspěvek 

 

Zastupitelstvo 47 868 0 0 0 47 868 

Kancelář ředitelky úřadu  235 158 0 0 0 235 158 

Vnitřních záležitostí 35 705 1 450 0 0 37 155 

Regionálního rozvoje 2 151 41 550 4 740 0 48 441 

Dopravy a silničního hospodářství 694 890 0 138 967 71 000 904 857 

Životní prostředí a zemědělství 13 490 1 500 0 0 14 990 

Kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu 

8 900 1 000 114 712 9 590 134 202 

Sociálních věcí 5 525 5 000 27 126 16 099 53 750 

Zdravotnictví 34 284 50 000 196 965 15 710 296 959 

Školství, mládeže a tělovýchovy 3 627 

272 

0 210 406 32 551 3 870 229 

Investic a správa majetku 4 994 248 500 0 0 253 494 

Bezpečnosti a krizového řízení 2 100 7 100 0 0 9 200 

Informatiky 22 550 10 800 0 0 33 350 

Finanční 250 510 51 706 0 0 302 216 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b10.html
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Legislativní a právní a KŽÚ 980 0 0 0 980 

Řízení projektů 10 200 50 500 0 0 60 700 

 4 996 

577 

469 106 692 916 144 950 6 303 549 

Příspěvky cizím subjektům dle 

jednotlivých kapitol/odborů 

     

Zastupitelstvo 2 200 0 0 0 2 200 

Regionálního rozvoje 19 634 16 300 0 0 35 934 

Dopravy a silničního hospodářství 8 852 0 0 0 8 852 

Životního prostředí a zemědělství 14 605 6 000 0 0 20 605 

Kultury, pam.péče, lázeňství a 

cest.ruchu 

52 335 0 0 0 52 335 

Sociálních věcí 52 580 1 000 0 0 53 580 

Zdravotnictví 9 850 0 0 0 9 850 

Školství, mládeže a tělovýchovy 43 550 7 700 0 0 51 250 

Bezpečnosti a krizového řízení 6 850 12 340 0 0 19 190 

 210 456 43 340 0 0 253 796 

Projekty spolufinancované z EU 

dle jednotlivých kapitol/odborů 

     

Regionálního rozvoje 13 011 0 0 0 13 011 

Životního prostředí a zemědělství 1 782 0 0 0 1 782 

Kultury, pam.péče, lázeňství a 

cest.ruchu 

0 9 082 0 0 9 082 

Sociálních věcí 240 29 049 0 0 29 289 

Školství, mládeže a tělovýchovy 20 693 28 490 0 0 49 183 

Řízení projektů 1 428 73 231 0 0 74 659 

Finanční  5 000 0 0 0 5 000 

 42 154 139 852 0 0 182 006 

Akce kraje spolufinancované ze 

státního rozpočtu 

     

Školství, mládeže a tělovýchovy 0 3 704 0 0 3 704 

Sociálních věcí 0 37 438 0 0 37 438 

 0 41 142 0 0 41 142 

      

CELKEM 5 249 

187 

693 440 692 916 144 950 6 780 493 

 

 Rámec financování:           
údaje v tis. Kč 

splátka jistiny úvěru (500 mil. Kč) -25 500 

splátka návratné finanční výpomoci od Ministerstva financí -41 200 

financování výdajů projektů spolufinancovaných z EU a akcí 

spolufinancovaných ze státního rozpočtu z Fondu budoucnosti nebo z úvěru 

223 148 

financování rezervy odboru finančního na krizové situace z Fondu Krizový 

účet 

2 500 

financování úhrady sankcí projektů (rezerva odboru finančního) z úvěru 63 170 

CELKEM 222 118 
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 Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje dle tabulek č. 6 až 11 

 

• zmocňuje Radu Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. a) zákona  

č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, prováděním rozpočtových opatření takto:  

 

 I. Schvalovat rozpočtová opatření nepřevyšující v jednotlivých případech částku 5 000 tis. Kč. 

 II. Schvalovat rozpočtová opatření převyšující v jednotlivých případech částku 5 000 tis. Kč,  

a to pouze v níže uvedených případech: 

 

 o rozpočtová opatření z důvodu přijetí účelových finančních prostředků z jiných veřejných 

rozpočtů nebo z důvodu vratek těchto účelových finančních prostředků,  

 o zapojení finančních prostředků schválených Radou Karlovarského kraje pro zřízené 

příspěvkové organizace Karlovarského kraje dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,  

ve znění pozdějších předpisů, 

 o zapojení finančních prostředků k právním jednáním, o nichž již Zastupitelstvo 

Karlovarského kraje věcně rozhodlo, 

 o jednorázového zapojení daně z příjmu právnických osob, u které je poplatníkem 

Karlovarský kraj, 

 o zapojení finančních prostředků Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském 

kraji na financování schválených zápůjček poskytovatelům sociálních služeb,  

 o převodu finančních prostředků týkajících se financování projektů spolufinancovaných z EU, 

akcí spolufinancovaných ze státního rozpočtu (dotační tituly) a případných sankcí projektů, v případě,  

že nedojde ke zvýšení souhrnného rámce výdajů projektů spolufinancovaných z EU a akcí 

spolufinancovaných ze státního rozpočtu nad rámec schváleného rozpočtu kraje.  

 

 III. Změny rozpočtu, u kterých se nejedná o rozpočtová opatření (přesuny výdajů v rámci jedné 

kapitoly a v rámci běžných či kapitálových výdajů), jsou v kompetenci příkazců těchto kapitol. V případě 

projektů spolufinancovaných z EU a akcí ze státního rozpočtu jsou v kompetenci příkazců kapitol rovněž 

přesuny mezi běžnými a kapitálovými výdaji v rámci rozpočtu příslušné kapitoly. Změny budou prováděny 

dle pravidel přílohy č. 1.  

 

• vyhrazuje si schvalovat tato rozpočtová opatření: 

 rozpočtová opatření týkající se zapojování zůstatků zvláštních účtů projektů do rozpočtu 

Karlovarského kraje,  

 rozpočtová opatření týkající se zapojování financování z Fondu budoucnosti a úvěru nad rámec 

schváleného souhrnného rámce výdajů projektů spolufinancovaných z EU a akcí 

spolufinancovaných ze státního rozpočtu, 

 rozpočtová opatření převyšující v jednotlivých případech částku 5 000 tis. Kč s následujícími 

výjimkami: 

  o s výjimkou rozpočtových opatření z důvodu přijetí účelových finančních prostředků 

z jiných veřejných rozpočtů nebo z důvodu vratek těchto účelových finančních prostředků,  

  o s výjimkou zapojení finančních prostředků schválených Radou Karlovarského kraje 

pro zřízené příspěvkové organizace Karlovarského kraje dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb.,  

o krajích, ve znění pozdějších předpisů,   

  o s výjimkou zapojení finančních prostředků k právním jednáním,  

o nichž již Zastupitelstvo Karlovarského kraje věcně rozhodlo,  

  o s výjimkou jednorázového zapojení daně z příjmu právnických osob,  

u které je poplatníkem Karlovarský kraj, 

  o s výjimkou zapojení finančních prostředků Fondu na udržení provozu sociálních 

služeb v Karlovarském kraji na financování schválených zápůjček poskytovatelům sociálních služeb, 

  o s výjimkou převodu finančních prostředků týkajících se financování projektů 

spolufinancovaných z EU a akcí spolufinancovaných ze státního rozpočtu (dotační tituly) a případných 

sankcí projektů, v případě, že nedojde ke zvýšení souhrnného rámce výdajů projektů spolufinancovaných  

z EU a akcí spolufinancovaných ze státního rozpočtu nad rámec schváleného rozpočtu kraje.   
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 • ukládá Finančnímu odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje neprodleně provést 

rozpis příjmů a výdajů v rámci kapitol podle podrobné rozpočtové skladby a písemně sdělit zřizovaným 

příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje závazné ukazatele rozpočtu.  

 

 • ukládá Radě Karlovarského kraje průběžně předkládat informaci o realizovaných 

rozpočtových opatřeních Zastupitelstvu Karlovarského kraje na jeho nejbližším zasedání 

 

Termín kontroly: 28.02.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

Hlasování 

 
12. Informace hejtmanky Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 361/12/18 
 

  mění 

své usnesení číslo ZK 531/11/16 ze dne 22.11.2016 tak, že v části A) 

 

- stanovuje s účinností od 01.01.2019 8 uvolněných členů rady a funkci hejtmanky jako neuvolněnou 

funkci, která plní úkoly ze zákona o krajích a dále zejména úkoly v oblasti finanční, legislativy, 

krizového řízení a vnějších vztahů s tím, že v případě, že dojde ke schválení sněmovního tisku č. 273, 

kterým se navrhuje změna zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

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

č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů tak, že v § 47 zákona  

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 99/2017 Sb. bude „uvolněnému 

členovi zastupitelstva, který je poslancem, senátorem nebo členem vlády, poskytována nižší 

odměna,“ mění dnem nabytí účinnosti zákona počet uvolněných členů rady na 9 a funkce hejtmanky 

se opět stává funkcí uvolněnou. 

 

s účinností od 01.01.2019 

se v bodu 3 

 

- vypouští dosavadní text a nahrazuje se textem „funkce náměstka hejtmanky, který jako druhý 

zastupuje hejtmanku v době nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtmanka nevykonává funkci,  

a který plní úkoly v oblasti sociálních věcí, vnitřních záležitostí a bezpečnosti a zabezpečuje úkoly 

vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí 

rady kraje, 

 

- mění s účinností od 01.01.2019 

 

Usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje ze dne 22.11.2016 č. ZK 532/11/16 tak, že se za text   

ve znění 

- „volí Mgr. Petra Kubise uvolněným náměstkem hejtmanky“ vypouští dosavadní text a nahrazuje  

se textem ve znění: a současně, v souladu s ustanovením § 64 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,  

ve znění pozdějších změn a doplňků jej určuje jako druhého v pořadí k zastupování hejtmanky  

v době její nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtmanka nevykonává funkci, a který plní zejména úkoly 

v oblasti sociálních věcí, vnitřních záležitostí a bezpečnosti a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným  

a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje 
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- stanovuje s účinností od 01.01.2019 v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění 

výši odměny neuvolněné hejtmance ve výši 0,4 násobku odměny, která náleží uvolněnému členovi 

zastupitelstva, který vykonává funkci hejtmana 

 

Zodpovídá: Mgr. Lubomír Novotný, odbor kancelář ředitelky úřadu 

 

Hlasování 
 

13. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje  

k 30.09.2018 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 362/12/18 
 

- bere na vědomí informace o plnění a čerpání rozpočtu a o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje 

k 30.09.2018 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

Hlasování 

 
14. 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. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 363/12/18 
 

- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 1. 11. 2018 u projektů spolufinancovaných  

z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského 

kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., který je přílohou tohoto materiálu 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

Hlasování 

 
15. Souhrnná informace o aktuálních postupech u finančních postihů u projektů 

spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými 

organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., předložených Radě 

Karlovarského kraje v období od 10. 9. 2018 do 5. 11. 2018 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 364/12/18 
 

- bere na vědomí souhrnnou informaci o aktuálních postupech u finančních postihů u projektů 

spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými 

organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., předložených Radě 

Karlovarského kraje v období od 10. 9. 2018 do 5. 11. 2018 dle přílohy 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

Hlasování 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b12.html
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16. Informace o rozpočtových opatřeních v roce 2018 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 365/12/18 
 

- bere na vědomí Informaci o rozpočtových opatřeních v roce 2018 číslo RO 1/2018 až 422/2018 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

Hlasování 

 
17. Poskytnutí mimořádných odměn členům Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 366/12/18 
 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Mgr. Jaroslavu Borkovi ve výši 3.900 Kč za splnění 

mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (13 veřejných zakázek)  

za období leden až září 2018, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Ing. Petru Bursíkovi ve výši 900 Kč za splnění mimořádných 

úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (3 veřejné zakázky) za období leden až září 

2018, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Bc. Pavlu Čekanovi ve výši 1.200 Kč za splnění mimořádných 

úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (4 veřejné zakázky) za období leden až září 

2018, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Bc. Miloslavu Čermákovi ve výši 3.300 Kč za splnění 

mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (11 veřejných zakázek)  

za období leden až září 2018, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Bohuslavě Hajské ve výši 4.200 Kč za splnění mimořádných 

úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (14 veřejných zakázek) za období leden  

až září 2018, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Olze Halákové ve výši 600 Kč za splnění mimořádných úkolů 

- za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (2 veřejné zakázky) za období leden až září 2018, 

a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny JUDr. Martinu Havlovi ve výši 600 Kč za splnění 

mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (2 veřejné zakázky)  

za období leden až září 2018, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Mgr. Bc. Heleně Hejnové ve výši 900 Kč za splnění 

mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (3 veřejné zakázky)  

za období leden až září 2018, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů 
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- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Ing. Pavlu Hojdovi ve výši 900 Kč za splnění mimořádných 

úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (3 veřejné zakázky) za období leden až září 

2018, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Ing. Janu Horníkovi ve výši 1.200 Kč za splnění mimořádných 

úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (4 veřejné zakázky) za období leden až září 

2018, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Haně Hozmanové ve výši 6.600 Kč za splnění mimořádných 

úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (22 veřejných zakázek) za období leden  

až září 2018, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Mgr. Zdeňku Hrkalovi ve výši 2.100 Kč za splnění 

mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (7 veřejných zakázek)  

za období leden až září 2018, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Bc. Ivě Kalátové ve výši 2.400 Kč za splnění mimořádných 

úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (8 veřejných zakázek) za období leden  

až září 2018, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Ing. Eriku Klimešovi ve výši 5.700 Kč za splnění 

mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (19 veřejných zakázek)  

za období leden až září 2018, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Mgr. Jiřímu Klsákovi ve výši 9.900 Kč za splnění 

mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (33 veřejných zakázek)  

za období leden až září 2018, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Ing. Petru Kulhánkovi ve výši 600 Kč za splnění 

mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (2 veřejné zakázky)  

za období leden až září 2018, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Ing. Petru Navrátilovi ve výši 1.200 Kč za splnění 

mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (4 veřejné zakázky)  

za období leden až září 2018, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Renatě Oulehlové ve výši 2.400 Kč za splnění mimořádných 

úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (8 veřejných zakázek) za období leden  

až září 2018, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Jakubu Pánikovi ve výši 600 Kč za splnění mimořádných 

úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (2 veřejné zakázky) za období leden až září 

2018, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů 
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- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Bc. Janu Pickovi ve výši 3.600 Kč za splnění mimořádných 

úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (12 veřejných zakázek) za období leden  

až září 2018, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Patriku Pizingerovi ve výši 2.100 Kč za splnění mimořádných 

úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (7 veřejných zakázek) za období leden  

až září 2018, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Luboši Pokornému ve výši 4.200 Kč za splnění mimořádných 

úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (14 veřejných zakázek) za období leden  

až září 2018, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny MUDr. Věře Procházkové ve výši 2.400 Kč za splnění 

mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (8 veřejných zakázek)  

za období leden až září 2018, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny JUDr. Václavu Sloupovi ve výši 2.100 Kč za splnění 

mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (7 veřejných zakázek)  

za období leden až září 2018, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny PhDr. Zdeňku Soukupovi ve výši 300 Kč za splnění 

mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (1 veřejná zakázka)  

za období leden až září 2018, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Ing. Elišce Stránské ve výši 1.500 Kč za splnění mimořádných 

úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (5 veřejných zakázek) za období leden  

až září 2018, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Michalu Šťovíčkovi ve výši 3.300 Kč za splnění mimořádných 

úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (11 veřejných zakázek) za období leden 

až září 2018, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Ing. Evě Valjentové ve výši 1.800 Kč za splnění mimořádných 

úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (6 veřejných zakázek) za období leden  

až září 2018, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Mgr. Petru Zahradníčkovi ve výši 1.200 Kč za splnění 

mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (4 veřejné zakázky)  

za období leden až září 2018, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Mgr. Bc. Haně Žákové ve výši 4.200 Kč za splnění 

mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (14 veřejných zakázek)  

za období leden až září 2018, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů 
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Zodpovídá: Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu 

 

Hlasování 

 
18. Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 367/12/18 
 

- stanovuje - neuvolněným členům Zastupitelstva Karlovarského kraje za výkon funkce odměny za měsíc  

v následujících částkách: 

 

člen zastupitelstva bez dalších funkcí:                 5.858 Kč 

člen výboru/komise/zvláštního orgánu:      7.030 Kč 

předseda výboru/komise/zvláštního orgánu:    8.201 Kč 

člen rady:                                                            14.059 Kč 

náměstek hejtmana:                              63.267 Kč  

 

Odměna bude poskytována měsíčně ode dne složení slibu, nejdříve však od 1. ledna 2019. V případě 

změny vykonávané funkce bude nová odměna vyplácena ve schválené výši ode dne, kdy změna nastala, 

nejdříve však od 1. ledna 2019. 

 

- v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva Karlovarského kraje odměnu 

za měsíc jako souhrn odměn za tyto funkce ve výši jednotlivých odměn schválených zastupitelstvem.  

Do souhrnné odměny budou zahrnuty odměny za maximálně tři vykonávané různé funkce, a to funkce  

s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem. 

Odměna bude poskytována měsíčně ode dne složení slibu, nejdříve však od 1. ledna 2019. V případě 

změny ve vykonávaných funkcích bude nová odměna vyplácena ve schválené výši ode dne, kdy změna 

nastala, nejdříve však od 1. ledna 2019. 

 

Do 31. 12. 2018 bude postupováno v souladu s usnesením č. ZK 481/12/17 ze dne 7. 12. 2017. 

 

Zodpovídá: Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu 

 

Hlasování 

 
19. Změna směrnice ředitelky krajského úřadu o stravování zaměstnanců Karlovarského kraje  

a uvolněných členů Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 368/12/18 
 

- bere na vědomí znění směrnice ředitelky krajského úřadu "Stravování zaměstnanců Karlovarského kraje 

a uvolněných členů Zastupitelstva Karlovarského kraje" s účinností od 1. 1. 2019 

 

Zodpovídá: Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu 

 

Hlasování 

 
20. Dotační programy Karlovarského kraje - navrhované změny od roku 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 369/12/18 
 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b17.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b18.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b19.html


Usnesení ze 14. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.12.2018 

13.12.2018  Strana 18 (celkem 58) 

- souhlasí a schvaluje zrušení: 

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

prevence kriminality, schválený usnesením zastupitelstva kraje č. ZK 486/12/17  

ze dne 7. 12. 2017 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním 

ruchu v Karlovarském kraji, schválený usnesením zastupitelstva kraje č. ZK 371/09/17  

ze dne 7. 9. 2017 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - Program obnovy venkova, 

schválený usnesením zastupitelstva kraje č. ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 2018 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu školních soutěží, 

schválený usnesením zastupitelstva kraje č. ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 2017 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu volnočasových 

aktivit dětí a mládeže – pravidelná činnost, schválený usnesením zastupitelstva kraje  

č. ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 2017 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu volnočasových 

aktivit dětí a mládeže – akce, schválený usnesením zastupitelstva kraje č. ZK 371/09/17  

ze dne 7. 9. 2017 

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

dětí a mládeže – pravidelná činnost, schválený usnesením zastupitelstva kraje č. ZK 371/09/17  

ze dne 7. 9. 2017 

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

akce, schválený usnesením zastupitelstva kraje č. ZK 486/12/17 ze dne 7. 12. 2017 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní 

reprezentace kraje, schválený usnesením zastupitelstva kraje č. ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 2017 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vrcholového sportu, 

schválený usnesením zastupitelstva kraje č. ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 2017 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní 

infrastruktury profesionálního sportu, schválený usnesením zastupitelstva kraje č. ZK 147/04/18 

ze dne 26. 4. 2018 

 Podpora vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti  

s eReceptem, schválený usnesením zastupitelstva kraje č. ZK 441/11/17 ze dne 1. 11. 2017 

 

 souhlasí a schvaluje 

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

prevence kriminality 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním 

ruchu v Karlovarském kraji 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - Program obnovy venkova 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční podporu terénních  

a ambulantních sociálních služeb 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na neinvestiční podporu 

terénních a ambulantních sociálních služeb 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu školních soutěží 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu volnočasových 

aktivit dětí a mládeže 

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

dětí a mládeže 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních akcí 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vrcholového sportu 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní 

infrastruktury profesionálního sportu 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kreativity, spolupráce 

a zdravého životního stylu dětí a mládeže v Karlovarském kraji 
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 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přípravy účastníků 

olympiády dětí a mládeže 

 Podpora vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti  

s eReceptem 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení výskytu prasete 

divokého v obydlených a obyvateli jinak využívaných oblastech Karlovarského kraje 

 záměr kraje podat žádost o projekt „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných 

domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III“ 

 

- souhlasí a schvaluje zmocnění Rady Karlovarského kraje k vyhlášení dotačního programu  

včetně pravidel v intencích čl. I. až X. dotačních programů: 

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

prevence kriminality 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním 

ruchu v Karlovarském kraji  

 Program na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb 

 Program na neinvestiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - Program obnovy venkova 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu školních soutěží 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu volnočasových 

aktivit dětí a mládeže 

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

dětí a mládeže 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních akcí 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vrcholového sportu 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní 

infrastruktury profesionálního sportu 

 Program na podporu kreativity, spolupráce a zdravého životního stylu dětí a mládeže 

v Karlovarském kraji 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přípravy účastníků 

olympiády dětí a mládeže 

 Podpora vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti  

s eReceptem 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení výskytu prasete 

divokého v obydlených a obyvateli jinak využívaných oblastech Karlovarského kraje 

 

- souhlasí a schvaluje pověření hejtmanky Karlovarského kraje podpisem žádosti o dotaci pro projekt 

„Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci  

OP ŽP 2014 - 2020 - Kotlíkové dotace III“ vč. jejích příloh, podávané do Operačního programu Životní 

prostředí 2014 - 2020 a dalších dokumentů souvisejících s podáním žádosti a realizací projektu 

 

- souhlasí a schvaluje pověření náměstka hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí  

a bezpečnosti podpisem zveřejnění vyhlášení programu včetně pravidel v intencích čl. I. až X.: 

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

prevence kriminality 

 Program na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb 

 Program na neinvestiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb 

 

- souhlasí a schvaluje pověření uvolněného člena Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast lázeňství, 

cestovního ruchu a UNESCO podpisem zveřejnění vyhlášení programu včetně pravidel v intencích  

čl. I. až X.: 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním 

ruchu v Karlovarském kraji 
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- souhlasí a schvaluje pověření člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje  

a informatiky podpisem zveřejnění vyhlášení programu včetně pravidel v intencích čl. I. až X.: 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - Program obnovy venkova 

 

- souhlasí a schvaluje pověření člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže  

a tělovýchovy podpisem zveřejnění vyhlášení programu včetně pravidel v intencích čl. I. až X.: 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu školních soutěží 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu volnočasových 

aktivit dětí a mládeže 

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

dětí a mládeže 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních akcí 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vrcholového sportu 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní 

infrastruktury profesionálního sportu 

 Program na podporu kreativity, spolupráce a zdravého životního stylu dětí a mládeže 

v Karlovarském kraji 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přípravy účastníků 

olympiády dětí a mládeže 

 

- souhlasí a schvaluje pověření člena Rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví podpisem 

zveřejnění vyhlášení programu včetně pravidel v intencích čl. I. až X.: 

 Podpora vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti  

s eReceptem 

 

- souhlasí a schvaluje pověření člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, 

zemědělství a energetiky podpisem zveřejnění vyhlášení programu včetně pravidel v intencích čl. I. až X.: 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení výskytu prasete 

divokého v obydlených a obyvateli jinak využívaných oblastech Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního  

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

Hlasování 

 
21. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

městu Horní Slavkov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 370/12/18 
 

- souhlasí a schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje městu Horní Slavkov, ev. č. KK01665/2018, kterým budou prodlouženy termíny  

pro vyčerpání peněžních prostředků dotace do 28.02.2019 a pro závěrečné finanční vypořádání  

do 31.05.2019 

 

Zodpovídá: Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

 

 
22. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

obci Potůčky 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 371/12/18 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b20.html
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- souhlasí a schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje obci Potůčky, ev. č. KK02703/2018, kterým bude prodloužen termín pro vyčerpání 

peněžních prostředků dotace do 31.01.2019 

 

Zodpovídá: Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

 

Hlasování 

 
23. Institut lázeňství a balneologie - veřejná výzkumná instituce Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 372/12/18 
 

- schvaluje zřizovací listinu veřejné výzkumné instituce Karlovarského kraje - Institutu lázeňství  

a balneologie, v.v.i., dle přílohy č. 1 

 

 

- ukládá Ing. arch. Vojtěchu Frantovi podat na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy návrh  

na zápis Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., do rejstříku veřejných výzkumných institucí 

 

Zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu 

 

Hlasování 

 
24. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové péče, lázeňství 

a cestovního ruchu – Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 373/12/18 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje Ing. arch. Vojtěcha Frantu, uvolněného člena Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast 

lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

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

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu Ing. arch. Vojtěchu Frantovi, 

uvolněnému členu Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO, 

zveřejnit schválenou individuální dotaci v přehledu schválených dotací na webových stránkách 

Karlovarského kraje, zajistit úkony ze smlouvy vyplývající 

 

Zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu 

 

Hlasování 

 
25. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové péče, lázeňství 

a cestovního ruchu - Lucerna Film Moving Pictures s.r.o. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 374/12/18 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b21_22.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b23.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b24.html
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- schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje uzavíranou  

mezi Karlovarským krajem, jakožto poskytovatelem a LF Moving Pictures s.r.o., jakožto příjemcem 

 

- pověřuje Ing. arch. Vojtěcha Frantu, uvolněného člena Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast 

lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

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

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu Ing. arch. Vojtěchu Frantovi, 

uvolněnému členu Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO, 

zveřejnit schválenou individuální dotaci v přehledu schválených dotací na webových stránkách 

Karlovarského kraje, zajistit úkony ze smlouvy vyplývající 

 

Termín kontroly: 25.04.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu 

 

Hlasování 
 

26. Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji na období 2018 - 2023 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 375/12/18 
 

- schvaluje Koncepci rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji na období 2018 - 2023  

v předloženém znění, uvedenou v příloze č. 1 

 

Zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu 

 

Hlasování 

 
27. Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 376/12/18 
 

- bere na vědomí informaci o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6 

 

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

 

Hlasování 

 
28. Výzva SFDI k úpravě smluvního vztahu – dotace výstavby lávky v Mostově 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 377/12/18 
 

- schvaluje Smlouvu o postoupení smlouvy číslo objednatele 568/ODO/2018 v navrženém znění 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury mezi Karlovarským krajem a Státním fondem dopravní infrastruktury dle podmínek 

vydaného Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b25.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b26.html
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infrastruktury pro rok 2018 na akci „Rekonstrukce lávky pro cyklostezku Ohře v Mostově“ – 

ISPROFOND 5418510021 a za předpokladu doplnění uvedené Smlouvy o podmínky Karlovarského kraje 

v navrženém znění 

 

Termín kontroly: 20.06.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

Hlasování 

 
29. Schválení závazného finančního příslibu projektu „III/2204 Modernizace silnice Odeř - 

Děpoltovice“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 378/12/18 
 

- schvaluje 

a) závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu 

„III/2204 Modernizace silnice Odeř - Děpoltovice“ ve výši max. 60.000.000 Kč, tzn. 100 % celkových 

uznatelných nákladů projektu  

b) vlastní spolufinancování projektu „III/2204 Modernizace silnice Odeř - Děpoltovice“ ve výši  

max. 6.000.000 Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

Termín kontroly: 20.06.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

Hlasování 

 
30. Revokace usnesení ke schválení závazného finančního příslibu projektu „II/210 Modernizace 

silnice lom - Podstrání“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 379/12/18 
 

- ruší své usnesení č. ZK 360/09/17 ze dne 07.09.2017 

 

- schvaluje 

a) závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu 

„II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání“ ve výši max. 180.000.000 Kč, tzn. 100 % celkových 

uznatelných nákladů projektu  

b) vlastní spolufinancování projektu „II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání“ ve výši  

max. 18.000.000 Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

Termín kontroly: 20.06.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b28.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b29.html
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31. Revokace usnesení ke schválení závazného finančního příslibu projektu „II/210 Modernizace 

křižovatky Anenské údolí“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 380/12/18 
 

- ruší své usnesení č. ZK 110/04/18 ze dne 26.04.2018 

 

- schvaluje 

a) závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu 

„II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“ ve výši max. 115.000.000 Kč, tzn. 100 % 

předpokládaných celkových výdajů projektu, z toho 45.000.000 Kč jako způsobilých výdajů  

a 70.000.000,- Kč jako nezpůsobilých výdajů  

b) vlastní spolufinancování projektu „II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“ ve výši  

max. 74.500.000 Kč, tzn. 10 % celkových způsobilých výdajů projektu a 100 % celkových nezpůsobilých 

výdajů projektu 

 

Termín kontroly: 20.06.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

Hlasování 

 
32. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

v rámci Programu o poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu oprav  

a stavebních úprav místních komunikací 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 381/12/18 
 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje, ev. č. KK 03334/2018, mezi Karlovarským krajem a obcí Dolní Rychnov 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky Karlovarského kraje, Martina Hurajčíka, k podpisu dodatku č. 1  

mezi Karlovarským krajem a obcí Dolní Rychnov 

 

- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 28.02.2019 
 

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

 

Hlasování 

 
33. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje organizace Domov pro seniory  

a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 382/12/18 
 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci Domov  

pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace, se sídlem Tepelská 

752/22, 353 01 Mariánské Lázně, IČO 00575143, na pokrytí platů pracovníků v nepřímé péči ve výši 

2.500.000 Kč z důvodů uvedených v důvodové zprávě 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b30_31.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b32.html
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- ukládá odboru sociálních věcí odeslat žadateli sdělení o neschválení žádosti včetně důvodu neschválení 

 

Termín kontroly: 28.02.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

Hlasování 

 
34. Dodatek č. 3 k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci projektu 

Podpora vybraných služeb sociální prevence 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 383/12/18 
 

- schvaluje vzor dodatku č. 3 k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci 

projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence 

 

- schvaluje vydání dodatků č. 3 k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci 

projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence subjektům dle návrhu 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí a bezpečnosti podpisem 

dodatků č. 3 k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci projektu Podpora 

vybraných služeb sociální prevence 

 

Termín kontroly: 28.02.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

Hlasování 

 
35. Dodatek č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním 

postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 384/12/18 
 

- souhlasí s návrhem dodatku č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro osoby  

se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace, kde z hlavního účelu zřízení 

organizace zřizovací listiny v části II. Hlavní účel zřízení organizace se vyjímá text ve znění "V domově 

pro osoby se zdravotním postižením může být vykonávána ústavní výchova, výchovné opatření  

nebo předběžné opatření podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 359/1999 Sb.,  

o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších právních předpisů", a to s účinností od 01.01.2019 

 

- ukládá odboru sociálních věcí předložit dodatek č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 

Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace, k podpisu 

 

Termín kontroly: 28.02.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Petra Sekáčová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ 

v Sokolově, příspěvková organizace 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b33.html
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36. Dodatek č. 23 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, 

příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 385/12/18 
 

- vydává dodatek č. 23 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, 

příspěvková organizace, kde z hlavního účelu zřízení organizace zřizovací listiny v části II. Hlavní účel 

zřízení organizace se vyjímá text ve znění "Poskytování terénní služby telefonické krizové pomoci 

poskytované na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života  

nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami" a z hlavního 

předmětu činnosti organizace zřizovací listiny v části III. Hlavní předmět činnosti organizace se vyjímá 

text ve znění "telefonická krizová pomoc", a to s účinností od 01.04.2019 

 

- ukládá odboru sociálních věcí předložit dodatek č. 23 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 

Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace, k podpisu 

 

Termín kontroly: 25.04.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

Hlasování 

 
37. Poskytnutí zápůjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji  

v roce 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 386/12/18 
 

- schvaluje výjimku z Pravidel pro poskytování zápůjčky z Fondu na udržení provozu sociálních služeb  

v Karlovarském kraji v roce 2019 pro organizaci Dveře dokořán z.s., IČO 26995549, která se týká 

bezdlužnosti organizace 

 

- schvaluje výjimku z Pravidel pro poskytování zápůjčky z Fondu na udržení provozu sociálních služeb  

v Karlovarském kraji v roce 2019 pro organizaci Joker z.s., IČO 26656892, která se týká bezdlužnosti 

organizace 

 

- schvaluje poskytnutí zápůjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji  

v roce 2019 v celkové výši 32.975.000 Kč dle přílohy 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí a bezpečnosti podpisem 

smluv o poskytnutí zápůjčky z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji  

v roce 2019 

 

Termín kontroly: 28.02.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

Hlasování 

 
38. Zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období 2019 - 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 387/12/18 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b35_36.html
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- schvaluje výjimku z ustanovení Čl. III odst. 4 Pravidel pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních 

služeb v Karlovarském kraji pro období 2019 - 2020 pro domovy pro seniory v okrese Cheb týkající se 

překročení maximálního rozsahu kapacity domovů pro seniory, který může být zařazen do kategorie A sítě 

sociálních služeb dle přílohy č. 2 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji  

na rok 2019 

 

- schvaluje zařazení sociálních služeb do kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji  

pro období 2019 - 2020 dle návrhu 

 

- schvaluje vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle návrhu 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí a bezpečnosti podpisem 

pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu 

 

Termín kontroly: 28.02.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

Hlasování 

 
39. Změna ZŘIZOVACÍ LISTINY Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského 

kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 388/12/18 
 

- schvaluje s účinností od 1. ledna 2019 dodatek č. 11 Zřizovací listiny Muzea Karlovy Vary, příspěvkové 

organizace Karlovarského kraje spočívající ve zrušení povozu pobočky Muzeum ve Žluticích,  

Velké nám. 1, Žlutice v čl. III. odst. 30 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit dodatek č. 11 Zřizovací 

listiny k podpisu 

 

Zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu 

 

Hlasování 

 
40. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové péče, lázeňství 

a cestovního ruchu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 389/12/18 
 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje udělení finančního příspěvku formou poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje subjektu město Žlutice, IČO 00255181, na projekt „Výbava nové expozice muzea ve Žluticích“  

(na návrh stálé expozice muzea, výrobu středověkého modelu města, dubový sokl pro repliku kancionálu, 

výrobu adjustačních konstrukcí „Dřeva z Vladaře“ a figuríny do stávající expozice „Šatlavy“), a to pouze 

za předpokladu převodu Muzea Žlutice – pobočky Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace 

Karlovarského kraje, městu Žlutice ve finanční výši 1.000.000 Kč 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b38.html
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- pověřuje Mgr. Danielu Seifertovou, náměstkyni hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče, 

podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu  

- v případě schválení neposkytnutí individuální žádosti - informovat žadatele o rozhodnutí Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 

- v případě schválení poskytnutí individuální dotace - předložit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu náměstkyni hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče  

a zajistit veškeré úkony ze smlouvy vyplývající 

 

Zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu 

 

Hlasování 

 
41. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové péče, lázeňství 

a cestovního ruchu – Město Horní Blatná 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 390/12/18 
 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1 

 

- ukládá v případě schválení neposkytnutí individuální žádosti - odboru kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu informovat žadatele o rozhodnutí Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu 

 

Hlasování 

 
42. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

Národnímu památkovému ústavu na zhotovení projektu nové expozice Kynžvartské daguerrotypie 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 391/12/18 
 

- schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje,  

ev. č. KK02513/2018, ze dne 6. 9. 2018 dle návrhu 

 

- pověřuje Mgr. Danielu Seifertovou, náměstkyni hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast kultury  

a památkové péče, podpisem dodatku č. 1 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu provést veškeré 

úkony související s realizací usnesení 

 

Zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu 

 

Hlasování 
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43. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví města Loket do vlastnictví Karlovarského kraje – 

pozemek p.č. 149/4 v k.ú. Mírová 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 392/12/18 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 149/4 o výměře 80 m2 v k.ú. a obci Mírová formou darovací 

smlouvy mezi městem Loket, se sídlem T. G. Masaryka 1/69, Loket, PSČ 357 33, IČO 00259489, 

zastoupeným Ing. Mgr. Petrem Adamcem, starostou města (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským 

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

(jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví města Loket  

do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětné darovací smlouvy 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně 

uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 

a to za podmínky, podléhá-li smlouva povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně ukládá 

povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smlouvy 

 

Termín kontroly: 20.06.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
44. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Březová - 

části pozemků p.č. 46/1 a 497 v k.ú. Březová 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 393/12/18 
 

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.č. 46/1, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 445-159/2017 z původního pozemku p.č. 46/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky  

p.č. 46/3 o výměře 671 m2, 46/4 o výměře 527 m2, 46/5 o výměře 70 m2 a části pozemku p.č. 497,  

která byla oddělena geometrickým plánem č. 445-159/2017 z původního pozemku p.č. 497 a označena 

novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 497/2 o výměře 288 m2 v k.ú. a obci Březová konkrétnímu 

zájemci, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

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

Březová, se sídlem Hamerská 104/38, PSČ 360 01 Březová, IČO 00573191, zastoupenou Mgr. Martinem 

Gruberem, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci  

z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Březová 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětné darovací smlouvy 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně 

uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů  
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a to za podmínky, podléhá-li smlouva povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně ukládá 

povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smlouvy 

 

Termín kontroly: 20.06.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
45. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku  

obce Jindřichovice - části pozemku p.p.č. 3459/2 v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 394/12/18 
 

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 3459/2, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 653-3/2018 z původního pozemku p.č. 3459/2 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky  

p.p.č. 3459/2 o výměře 5860 m2 a 3459/11 o výměře 139 m2 v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách  

a obci Jindřichovice konkrétnímu zájemci, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

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

na straně jedné) a obcí Jindřichovice, se sídlem Jindřichovice 232, Kraslice, PSČ 358 01, IČO 00259373, 

zastoupenou paní Martinou Majdákovou, starostkou obce (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí 

předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Jindřichovice 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětné darovací smlouvy 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně 

uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 

a to za podmínky, podléhá-li smlouva povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně ukládá 

povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smlouvy 

 

Termín kontroly: 20.06.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
46. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Sadov - 

část pozemku p.č. 246/1 a pozemky p.č. 246/5, 246/6, 246/7, 246/8, 246/9, 246/10, 67/4, 67/5, 67/6  

a 67/7 v k.ú. Lesov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 395/12/18 
 

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 246/1, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 551-162/2017 z původního pozemku p.č. 246/1 a označena jako pozemek p.č. 246/1 díl "e" o výměře 

0,08 m2 a pozemky p.č. 246/5 o výměře 685 m2, 246/6 o výměře 14 m2, 246/7 o výměře 8 m2, 246/8  

o výměře 44 m2, 246/9 o výměře 8 m2, 246/10 o výměře 29 m2, 67/4 o výměře 1 m2, 67/5 o výměře  

21 m2, 67/6 o výměře 26 m2 a 67/7 o výměře 38 m2 v k.ú. Lesov a obci Sadov konkrétnímu zájemci,  

a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou 
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silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Sadov, se sídlem 

Sadov 34, PSČ 360 01 Sadov, IČO 00254959, zastoupenou panem Eduardem Frischem, starostou obce 

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

kraje do vlastnictví obce Sadov 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětné darovací smlouvy 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně 

uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů  

a to za podmínky, podléhá-li smlouva povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně ukládá 

povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smlouvy 

 

Termín kontroly: 20.06.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
47. Bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 269/1 v k.ú. Vonšov z majetku Karlovarského kraje  

do majetku města Františkovy Lázně a bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 450/1 a 450/5  

v k.ú. Krapice z majetku města Františkovy Lázně do majetku Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 396/12/18 
 

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 269/1, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 223-3/2018 z původního pozemku p.p.č. 269/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky  

p.p.č. 269/11 o výměře 31 m2, 269/12 o výměře 59 m2 a 269/13 o výměře 115 m2 v k.ú. Vonšov a obci 

Skalná konkrétnímu zájemci, a to 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, PSČ 351 01 Františkovy Lázně,  

IČO 00253936, zastoupeným Janem Kuchařem, 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 části pozemku p.p.č. 450/1, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 179-3/2018 z původního pozemku p.p.č. 450/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

450/22 o výměře 10 m2 a části pozemku p.p.č. 450/5, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 179-3/2018 z původního pozemku p.p.č. 450/5 a označena novým parcelním číslem jako pozemek  

p.p.č. 450/21 o výměře 55 m2 v k.ú. Krapice a obci Františkovy Lázně formou darovací smlouvy mezi 

městem Františkovy Lázně, se sídlem Nádražní 208/5, PSČ 351 01 Františkovy Lázně, IČO 00253936, 

zastoupeným Janem Kuchařem, 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 Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětných darovacích smluv 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětných darovacích smluv 



Usnesení ze 14. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.12.2018 

13.12.2018  Strana 32 (celkem 58) 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně 

uveřejnit smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů  

a to za podmínky, podléhají-li smlouvy povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně ukládá 

povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smluv 

 

Termín kontroly: 20.06.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
48. Bezúplatný převod pozemků p.č. 144/7, 144/8, 144/9, 144/10, 144/11, 144/12 a 144/13  

v k.ú. Mírová z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Mírová a bezúplatné nabytí 

pozemků p.č. 137/7 a 128/11 v k.ú. Mírová z majetku obce Mírová do majetku Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 397/12/18 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 144/7 o výměře 167 m2, 144/8 o výměře 247 m2, 144/9  

o výměře 157 m2, 144/10 o výměře 255 m2, 144/11 o výměře 526 m2, 144/12 o výměře 91 m2 a 144/13  

o výměře 1190 m2 v k.ú. a obci Mírová konkrétnímu zájemci, a to formou darovací smlouvy mezi 

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

příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Mírová, se sídlem Mírová 40, PSČ 357 35 

Chodov u Karlových Var, IČO 00573264, zastoupenou Bc. Lenkou Baštovou, starostkou obce  

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

kraje do majetku obce Mírová 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.č. 137/7 o výměře 223 m2 a 128/11 o výměře 845 m2  

v k.ú. a obci Mírová formou darovací smlouvy mezi obcí Mírová, se sídlem Mírová 40, PSČ 357 35 

Chodov u Karlových Var, IČO 00573264, zastoupenou Bc. Lenkou Baštovou, starostkou obce (jako dárce 

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

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

z vlastnictví obce Mírová do majetku Karlovarského kraje 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky 

k uzavření předmětných darovacích smluv 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětných darovacích smluv 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně 

uveřejnit smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů  

a to za podmínky, podléhají-li smlouvy povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně ukládá 

povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smluv 

 

Termín kontroly: 20.06.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

Hlasování 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b43_48.html
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49. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje - části pozemku p.č. 1219/1  

v k.ú. Kynšperk nad Ohří, obec Kynšperk nad Ohří, do majetku fyzických osob  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 398/12/18 
 

- schvaluje prodej nemovité věci - části pozemku p. č. 1219/1 o výměře 45 m2, která byla oddělena 

geometrickým plánem č. 1463-1310/2017 z původního pozemku p. č. 1219/1 a označena dílem  

pod písmenem "a)", v k.ú. a obci Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, konkrétnímu zájemci, a to formou 

kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, IČO 70891168, se sídlem Závodní 353/88,  

360 06 Karlovy Vary, zastoupeným Střední školou živnostenskou Sokolov, příspěvková organizace,  

IČO 75059151, se sídlem Žákovská 716, 356 01 Sokolov (jako prodávající na straně jedné), a panem 

Josefem Kottem a paní Marikou Peterek, oba trvale bytem xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx 

(jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem  

č. 18-6092 zpracovaným soudní znalkyní Helenou Přibilovou ze dne 19.06.2018, ve výši 21.240 Kč,  

a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do podílového spoluvlastnictví 

pana Josefa Kotta a paní Mariky Peterek 

 

- ukládá Střední škole živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření 

předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Střední školu živnostenskou Sokolov, příspěvková organizace, k podpisu předmětné kupní 

smlouvy 

 

Termín kontroly: 25.04.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

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

organizace  

 

 
50. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob – část pozemku 

p.p.č. 1740 v k.ú. Bezděkov u Prachomet 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 399/12/18 
 

- schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 1740, která byla oddělena geometrickým plánem č. 133-34/2018  

z původního pozemku p.p.č. 1740 a označena jako pozemek p.p.č. 1740/2 o výměře 34 m2  

v k.ú. Bezděkov u Prachomet a obci Toužim konkrétnímu zájemci, a to formou kupní smlouvy mezi 

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

příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a manželi Václavem Solničkou a Dagmarou 

Solničkovou, oba trvale bytem xxxxxxxx xx, xxx xxx xx xxxxxx (jako kupující na straně druhé),  

za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 333/2/7/2018 ze dne 18.07.2018, 

ve výši 5.630 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje  

do společného jmění manželů Václava Solničky a Dagmary Solničkové 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětné kupní smlouvy 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně 

uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 

a to za podmínky, podléhá-li smlouva povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně ukládá 
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povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smlouvy 

 

Termín kontroly: 20.06.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 
 

51. Úplatné nabytí nemovité věci - části pozemku p. č. 363/3 v k. ú. Olšová Vrata, obec Karlovy 

Vary, v rozvojovém území letiště z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 400/12/18 
 

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p. č. 363/3 o výměře 2.562 m2, která byla oddělena 

geometrickým plánem č. 1011-123/2018 z původního pozemku p. č. 363/3 a označena novým parcelním 

číslem jako pozemek p. č. 363/8 o výměře 2.562 m2, v k. ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary, kupní 

smlouvou v předloženém znění mezi panem Ludvíkem Krhounkem, trvale bytem xxxxxxxx xxxxxx,  

xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx a Tomášem Krhounkem, trvale bytem xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx 

xxxxxxx xxxx (jako prodávajícími na straně jedné) a Karlovarským krajem, IČO 70891168, se sídlem 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary (jako kupující na straně druhé), kdy kupující se zavazuje uhradit 

každému z prodávajících ½ kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené na základě 

znaleckého posudku č. 332/3/7/2018 zpracovaný soudním znalcem Ing. Danielem Balínem  

ze dne 4. 7. 2018, kterým byla cena v místě a čase obvyklá za předmětnou část pozemku stanovena ve výši 

486.780 Kč, a tím převést vlastnictví spoluvlastnických podílů na části pozemku p. č. 363/3 o výměře 

2.562 m2, v k. ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary, z podílového spoluvlastnictví Ludvíka Krhounka  

a Tomáše Krhounka do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmanky, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15  

ze dne 25. 5. 2015, podpisem předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 12.12.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

 
 

52. Úplatné nabytí nemovitých věcí v Rozvojovém území Letiště Karlovy Vary z majetku  

České republiky s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p., v k.ú. Olšová Vrata,  

obec Karlovy Vary a k.ú. Pila, obec Pila, do vlastnictví Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 401/12/18 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 339/26, p.č. 339/27, p.č. 350/1, p.č. 352 v k.ú. Olšová Vrata,  

obec Karlovy Vary, a pozemku p.č. 702/7 v k.ú. Pila, obec Pila, vše v Rozvojovém území Letiště  

Karlovy Vary v rámci Priority I., formou kupní smlouvy mezi Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové (jako prodávající na straně 

jedné) a Karlovarským krajem, IČO 70891168, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary  

(jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 503.760 bez DPH, tj. 606.644 Kč  

vč. DPH celkem, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví České republiky s právem 

hospodařit pro Lesy České republiky, s.p., do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmanky Karlovarského kraje, k podpisu předmětné kupní 

smlouvy 
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Termín kontroly: 25.04.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

 

 
53. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje – 

pozemek p.p.č. 2328/4 v k.ú. Hroznětín 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 402/12/18 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.p.č. 2328/4 o výměře 137 m2 v k.ú. a obci Hroznětín formou kupní 

smlouvy mezi panem Josefem Kochem, bytem xxx xx, xxx xxx xx xxxxxxxxx (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 ve výši 28.907 Kč,  

a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví pana Josefa Kocha do vlastnictví  

Karlovarského kraje 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětné kupní smlouvy 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně 

uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 

a to za podmínky, podléhá-li smlouva povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně ukládá 

povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smlouvy 

 

Termín kontroly: 20.06.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 
 

54. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje – 

část pozemku p.p.č. 80/2 v k.ú. Bernov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 403/12/18 
 

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 80/2, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 459-3/2018 z původního pozemku p.p.č. 80/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemek  

p.p.č. 80/3 o výměře 3 m2 v k.ú. Bernov a obci Nejdek formou kupní smlouvy mezi panem Jaroslavem 

Slezákem a paní Vladimírou Slezákovou, oba bytem xxxxxx xxx, xxx xxx xx xxxxxx (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, která byla 

stanovena znaleckým posudkem č. 332/1/6/2018 ze dne 29.06.2018 ve výši 606 Kč, a tím převádí 

předmětnou nemovitou věc ze společného jmění manželů Jaroslava a Vladimíry Slezákových  

do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy 
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- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětné kupní smlouvy 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně 

uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 

a to za podmínky, podléhá-li smlouva povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně ukládá 

povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smlouvy 

 

Termín kontroly: 20.06.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
55. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, 

a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.č. 137/5 a 137/10 v k.ú. Mírová 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 404/12/18 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 137/5 o výměře 123 m2 a 137/10 o výměře 26 m2 v k.ú. a obci 

Mírová formou kupní smlouvy mezi společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., se sídlem  

Staré náměstí 69, Sokolov, PSČ 356 01, IČO 26348349, zastoupenou Ing. Jiřím Pőpperlem, Ph.D., 

předsedou představenstva, a Ing. Zbyškem Klapkou, MBA, místopředsedou představenstva  

(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 ve výši 37.250 Kč, a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví společnosti Sokolovská 

uhelná, právní nástupce, a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky 

 k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětné kupní smlouvy 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně 

uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 

a to za podmínky, podléhá-li smlouva povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně ukládá 

povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smlouvy 

 

Termín kontroly: 20.06.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
56. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti W. Markgraf stav, s.r.o., do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 3596/24 a 3596/25 v k.ú. Cheb 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 405/12/18 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.p.č. 3596/24 o výměře 69 m2 a 3596/25 o výměře 18 m2  

v k.ú. a obci Cheb formou kupní smlouvy mezi společností W. Markgraf stav s.r.o., se sídlem Podhradská 
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676/7, PSČ 350 02 Cheb, IČO 02762218, zastoupenou Florianem Hansem Georgem Prallerem, 

jednatelem, a Liboriem Paulem Gräßmannem, jednatelem (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 ve výši 21.515 Kč 

+ DPH, t.j. celkem 26.033,15 Kč, a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví společnosti  

W. Markgraf stav s.r.o., do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětné kupní smlouvy 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně 

uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 

a to za podmínky, podléhá-li smlouva povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně ukládá 

povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smlouvy 

 

Termín kontroly: 20.06.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
57. Úplatné nabytí pozemků p.p.č. 99/18 a 724/4 v k.ú. Ryžovna z majetku České republiky  

s právem hospodaření Povodí Ohře, státní podnik, do majetku Karlovarského kraje a prodej 

pozemku p.p.č. 883/3 v k.ú. Boží Dar a pozemků p.p.č. 683/4, 683/5, 683/6, 683/7, 683/8 a 693/9  

v k.ú. Ryžovna z majetku Karlovarského kraje do majetku České republiky s právem hospodaření 

Povodí Ohře, státní podnik 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 406/12/18 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.p.č. 99/18 o výměře 14 m2 a 724/4 o výměře 9 m2 v k.ú. Ryžovna  

a obci Boží Dar formou kupní smlouvy mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 

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

a ve věcech smluvních Ing. Jindřichem Břečkou, technicko-provozním 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, která byla 

stanovena znaleckým posudkem č. 2331-62/18 ze dne 24.07.2018 ve výši 2.120 Kč, a tím převádí 

předmětné nemovité věci z vlastnictví České republiky s právem hospodaření Povodí Ohře, státní podnik, 

do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- schvaluje prodej pozemku p.p.č. 883/3 o výměře 98 m2 v k.ú. a obci Boží Dar a pozemků p.p.č. 683/4  

o výměře 423 m2, 683/5 o výměře 103 m2, 683/6 o výměře 44 m2, 683/7 o výměře 126 m2, 683/8  

o výměře 168 m2 a 683/9 o výměře 71 m2 v k.ú. Ryžovna a obci Boží Dar konkrétnímu zájemci,  

a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic 

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a Povodím Ohře,  

státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, Chomutov, PSČ 430 03, IČO 70889988, zastoupeným  

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem a ve věcech smluvních Ing. Jindřichem Břečkou,  

technicko-provozním ředitelem (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla 

stanovena znaleckým posudkem č. 2332-63/18 ze dne 24.07.2018 ve výši 40.535 Kč, a tím převádí 

předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví České republiky s právem 

hospodaření Povodí Ohře, státní podnik 
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- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětných kupních smluv 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětných kupních smluv 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně 

uveřejnit smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 

a to za podmínky, podléhají-li smlouvy povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně ukládá 

povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smluv 

 

Termín kontroly: 20.06.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

Hlasování 

 
58. Zrušení předkupního práva k pozemkové parcele č. 72/11 a pozemkové parcele č. 72/12  

v k.ú. Dobroše, obec Odrava a následné uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní  

s AGRO & KOMBINÁTEM Dolní Žandov spol. s r.o., jako budoucím vlastníkem dotčených 

pozemkových parcel 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 407/12/18 
 

- schvaluje neuplatnění předkupního práva pro Karlovarský kraj u pozemku parcelní č. 72/11  

a u pozemku parcelní č. 72/12 v katastrálním území Dobroše, které bylo zapsáno do katastru nemovitostí 

pro stavbu cyklostezky Ohře na základě schválené územně plánovací dokumentace dle § 101 zákona  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

a to za podmínky, že do 31.12.2018 dojde mezi Karlovarským krajem a AGRO & KOMBINÁTEM  

Dolní Žandov spol. s r.o., se sídlem Dolní Žandov 218, 354 93 Dolní Žandov, IČO 46882189, 

zastoupeným panem Milanem Krobem jednatelem společnosti, k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 

kupní dle návrhu. V případě, že do 31.12.2018 nedojde mezi Karlovarským krajem  

a AGRO & KOMBINÁTEM Dolní Žandov spol. s r.o., k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní  

dle návrhu, schvaluje uplatnit předkupní právo. 

 

- schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi Karlovarským krajem  

a AGRO & KOMBINÁTEM Dolní Žandov spol. s r.o., se sídlem Dolní Žandov 218,  

354 93 Dolní Žandov, IČO 46882189, zastoupeným panem Milanem Krobem jednatelem společnosti, 

jejímž předmětem je závazek budoucího kupujícího uzavřít s budoucím prodávajícím kupní smlouvu  

na úplatné nabytí pozemku parcelní č. 72/11 a parcelní č. 72/12, vše v katastrálním území Dobroše,  

do majetku Karlovarského kraje 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmanky Karlovarského kraje v souladu s usnesením  

č. RK 534/05/15 ze dne 25.05.2015 podpisem předmětné Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 28.02.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b49_57.html
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59. Zrušení části usnesení č. ZK 268/06/17 ze dne 22.06.2017 - Bezúplatný převod pozemků  

v k.ú. Sokolov z majetku Karlovarského kraje do majetku města Sokolov a bezúplatné nabytí 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 408/12/18 
 

- schvaluje zrušení části usnesení č. ZK 268/06/17 ze dne 22.06.2017 ve znění  

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 4024/141 o výměře 457 m2 v k.ú. a obci Sokolov 

 

Zbývající části usnesení č. ZK 268/06/17 ze dne 22.06.2017 se nemění. 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 4024/141 o výměře 289 m2 v k.ú. a obci Sokolov 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně 

uveřejnit smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 

a to za podmínky, podléhají-li smlouvy povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně ukládá 

povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smluv 

 

Termín kontroly: 20.06.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
60. Zrušení usnesení č. ZK 177/04/16 ze dne 07.04.2016 - Úplatné nabytí nemovitých věcí  

z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 112/2  

v k.ú. Kolešov u Žlutic a části pozemků p.p.č. 41/6, 268/1, 366/5, 368/1, 929/3, 929/4, 929/5, 929/6, 

929/12, 958/3, 997, 1000/3, 1186/4 a 2353 v k.ú. Močidlec a schválení dle nové žádosti 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 409/12/18 
 

- schvaluje zrušení usnesení č. ZK 177/04/16 ze dne 07. 04. 2016 

 

- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.p.č. 112/18 o výměře 49 m2 v k.ú. Kolešov u Žlutic a obci Pšov  

a  pozemků p.p.č. 41/12 o výměře 33 m2,  268/25 o výměře 131 m2, 268/26 o výměře 174 m2, 366/16  

o výměře 86 m2, 368/12 o výměře 479 m2, 929/22 o výměře 151 m2, 929/21 o výměře 137 m2, 929/20  

o výměře 62 m2, 929/19 o výměře 55 m2, 958/8 o výměře 172 m2, 997/3 o výměře 109 m2, 1000/5  

o výměře 21 m2, 1186/39 o výměře 32 m2, 1186/40 o výměře 18 m2 a 2353/3 o výměře 11 m2  

v k.ú. Močidlec a obci Pšov, formou kupní smlouvy mezi panem Milanem Kinclem, bytem xxxxxxxx xxx, 

xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx (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 ve výši 258.000 Kč, a tím převádí předmětné 

nemovité věci z vlastnictví pana Milana Kincla do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětné kupní smlouvy 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně 

uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 
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a to za podmínky, podléhá-li smlouva povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně ukládá 

povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smlouvy 

 

Termín kontroly: 25.04.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

Hlasování 

 
61. Problematika nemovitého majetku v k.ú. Dolní Dvory, který je svěřen do výpůjčky Školnímu 

statku a krajskému středisku ekologické výchovy Cheb, příspěvkové organizace - snížení účetní 

hodnoty vypůjčeného majetku, včetně odstranění některých staveb 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 410/12/18 
 

- bere na vědomí snížení účetní hodnoty stavby v majetku Karlovarského kraje, ve výpůjčce Školního 

statku a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, příspěvkové organizace - stavby porodny selat, 

která je součástí pozemku st.p.č. 31/3 v k.ú. Dolní Dvory, o částku 10.068.290,64 Kč 

 

- bere na vědomí snížení účetní hodnoty stávajících staveb, které jsou součástí pozemku st.p.č. 31/2  

v k.ú. Dolní Dvory, v majetku Karlovarského kraje, ve výpůjčce Školního statku a krajského střediska 

ekologické výchovy Cheb, příspěvkové organizace - kanceláře, stáj - porodna (dle znaleckého posudku 

objekt „A“), přístřešek u porodny, kravín (dle znaleckého posudku objekty "B, C, D") a jímky u kravína  

o částku 108.565.061,57 Kč 

 

- bere na vědomí snížení účetní hodnoty odstraněných staveb, které jsou součástí pozemku st.p.č. 10/1  

v k.ú. Dolní Dvory, v majetku Karlovarského kraje, ve výpůjčce Školního statku a krajského střediska 

ekologické výchovy Cheb, příspěvkové organizace - dílen (zůstala část stavby - cca 35 %), kotelny, 

skladu, hygienického zázemí, skladu obilí, zpevněných ploch, vrat a kanalizační přípojky, o částku ve výši 

11.892.027,98 Kč 

 

- bere na vědomí snížení účetní hodnoty stavby v majetku Karlovarského kraje, ve výpůjčce Školního 

statku a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, příspěvkové organizace - stavby silážního žlabu, 

která je součástí pozemku st.p.č. 51 v k.ú. Dolní Dvory, o částku ve výši 5.916.965,12 Kč 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

Hlasování 
 

62. Dotace na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi – 

Aktualizace Digitálního povodňového plánu města Chodov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 411/12/18 
 

- schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu  

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi 

v územích ohrožených povodněmi městu Chodov, IČO 00259349, ve výši 58.757,60 Kč vč. DPH  

a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na "Aktualizaci Digitálního povodňového plánu 

města Chodov" 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b58_60.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b61.html
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- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, 

zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje v rámci Programu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených 

povodněmi 

 

Termín kontroly: 25.04.2019 
 

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

 

Hlasování 

 
63. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů 

poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 412/12/18 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci programu pro poskytování dotací 

z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa 

proti zvěři oplocenkami v celkové výši 3.434.404 Kč dle přílohy 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci 

programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů 

poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami dle přílohy 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, 

zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje v rámci programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou 

obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami dle přílohy 

 

Termín kontroly: 28.02.2019 
 

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

 

Hlasování 

 
64. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení počtu černé zvěře na území 

Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 413/12/18 
 

- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení počtu černé zvěře na území Karlovarského kraje v celkové výši 

250.000 Kč dle přílohy 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci 

programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení počtu černé zvěře na území 

Karlovarského kraje dle přílohy 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, 

zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje v rámci programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení počtu černé 

zvěře na území Karlovarského kraje dle přílohy 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b62.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b63.html
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Termín kontroly: 25.04.2019 
 

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

 

Hlasování 

 
65. Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Karlovarské krajské 

nemocnici a.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 414/12/18 
 

- schvaluje poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Karlovarské krajské 

nemocnici a.s., IČO 26365804, se sídlem Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, PSČ 360 01, ve výši 

65.000.000 Kč 

 

- ukládá Ing. Janu Burešovi, členu Rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví, zajistit všechny 

potřebné kroky k naplnění usnesení zastupitelstva kraje po schválení poskytnutí příplatku do vlastního 

kapitálu mimo základní kapitál 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 428/2018 - zapojení finančních prostředků rezerv Odboru finančního 

Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 65.000.000 Kč do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského 

úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál 

Karlovarské krajské nemocnici a.s. 

 

- žádá představenstvo Karlovarské krajské nemocnice a.s., předložit na příštím jednání Zastupitelstva 

Karlovarského kraje návrh opatření ke zlepšení hospodaření Karlovarské krajské nemocnice a.s.,  

s finančním výhledem na 3 roky 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

Hlasování 

 
66a. Vyrovnávací platba za poskytování veřejné služby v nemocnici Ostrov – rok 2018 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 415/12/18 
 

- bere na vědomí žádost o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění 

lůžkové a ambulantní péče v nemocnici Ostrov na rok 2018 předložený společností NEMOS PLUS s.r.o., 

za nemocnici Ostrov 

 

- stanovuje výši vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby společnosti NEMOS PLUS s.r.o.,  

na rok 2018 ve výši max. 13.501.371,00 Kč za podmínky, že vyrovnávací platba nebude představovat 

veřejnou podporu 

 

- ukládá Ing. Janu Burešovi předložit Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení návrh  

na poskytnutí vyrovnávací platby a návrh smlouvy o závazku veřejné služby - NEMOS PLUS s.r.o. 2018, 

pokud nebude představovat veřejnou podporu 

 

Zodpovídá: Mgr. Barbora Vaculíková, jednatelka NEMOS PLUS s. r. o. 

Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b64.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b65.html
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66b. Vyrovnávací platba za poskytování veřejné služby v nemocnici Sokolov – rok 2018 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 416/12/18 
 

- bere na vědomí žádost o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění 

lůžkové a ambulantní péče v nemocnici Sokolov na rok 2018 předložený společností NEMOS Sokolov 

s.r.o., za nemocnici Sokolov 

 

- stanovuje výši vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby společnosti NEMOS Sokolov s.r.o.,  

na rok 2018 ve výši max. 17.878.343,00 Kč za podmínky, že vyrovnávací platba nebude představovat 

veřejnou podporu 

 

- ukládá Ing. Janu Burešovi předložit Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení návrh  

na poskytnutí vyrovnávací platby a návrh smlouvy o závazku veřejné služby - NEMOS Sokolov s.r.o. 

2018, pokud nebude představovat veřejnou podporu 

 

Zodpovídá: Mgr. Barbora Vaculíková, jednatelka NEMOS Sokolov s. r. o. 

Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

Hlasování 

 
67. Rozpočtová změna č. 448/2018 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 417/12/18 
 

- bere na vědomí informaci o schválení příkazní smlouvy na zajištění zdravotnické technologie  

a interiérového vybavení v souvislosti s realizací stavby "Karlovarská krajská nemocnice a.s., stavební 

úpravy porodnického oddělení" mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 448 /2018 - zapojení finančních prostředků z rezerv Odboru 

finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 17.759.957 Kč do rozpočtu Odboru zdravotnictví 

Krajského úřadu Karlovarského kraje, z toho na běžné výdaje 3.485.819 Kč a kapitálové výdaje 

14.274.138 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na vybavení nově rekonstruovaných prostor 

Gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice Karlovy Vary. 

 

Termín kontroly: 19.09.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Jitka Samáková, předsedkyně představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

 

Hlasování 

 
68. Zpráva o zdraví obyvatel Karlovarského kraje - Aktuální hodnocení zdravotního stavu 

obyvatelstva Karlovarského kraje z hlediska všech aspektů, které ho ovlivňují 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 418/12/18 
 

- projednalo a bere na vědomí Zprávu o zdraví obyvatel Karlovarského kraje - Aktuální hodnocení 

zdravotního stavu obyvatelstva Karlovarského kraje z hlediska všech aspektů, které ho ovlivňují  

dle návrhu v souladu s ustanovením § 81 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějšího předpisů 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b66a_66b.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b67.html
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- ukládá Ing. Josefovi Janů vytvořit pracovní skupinu, která rozpracuje závěry a doporučení předkládané 

zprávy 

 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

 

Hlasování 

 
69. Smlouva mezi Karlovarským krajem a Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského 

kraje, příspěvkovou organizací, o poskytnutí příspěvku na zajištění prohlídek těl zemřelých  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 419/12/18 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění prohlídek těl zemřelých  

mezi Karlovarským krajem a Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou 

organizací, dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví, podpisem výše 

uvedené smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění prohlídek těl zemřelých 

 

Termín kontroly: 25.04.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

Hlasování 

 
70. Úprava podmínek a vzorové smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku, schválení smluv  

o poskytnutí náborového příspěvku 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 420/12/18 
 

- schvaluje změnu podmínek o poskytování náborových příspěvků pro zaměstnance nemocnic 

poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje a v této souvislosti i změnu vzorové 

smlouvy dle návrhu 

 

- schvaluje úplné znění podmínek o poskytování náborových příspěvků pro zaměstnance nemocnic 

poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje a úplné znění vzorové smlouvy  

dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní 

MUDr. Silviou Kovácsovou a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem 

poskytování zdravotních služeb Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, PSČ 360 01 (nemocnice) dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem  

a paní MUDr. Eliškou Martonovou a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem  

a místem poskytování zdravotních služeb Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, PSČ 360 01 (nemocnice)  

dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní 

MUDr. Danielou Weberovou a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem 

poskytování zdravotních služeb Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, PSČ 360 01 (nemocnice) dle návrhu 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b68.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b69.html
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- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní 

Michalou Baranikovou a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem 

poskytování zdravotních služeb Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, PSČ 360 01 (nemocnice) dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní  

Bc. Šárkou Ešpanderovou a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem 

poskytování zdravotních služeb Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, PSČ 360 01 (nemocnice) dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní 

Annou Danišovou a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem 

poskytování zdravotních služeb Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, PSČ 360 01 (nemocnice) dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní 

Renatou Koptovou a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem 

poskytování zdravotních služeb Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, PSČ 360 01 (nemocnice) dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní 

Adrianou Kukovou Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem 

poskytování zdravotních služeb Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, PSČ 360 01 (nemocnice) dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní 

Olenou Lyutan a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem poskytování 

zdravotních služeb Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, PSČ 360 01 (nemocnice) dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní 

Máriou Nebusovou a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem 

poskytování zdravotních služeb Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, PSČ 360 01 (nemocnice) dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní 

Petrou Novákovou a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem 

poskytování zdravotních služeb Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, PSČ 360 01 (nemocnice) dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní Marií 

Schrimpfovou, DiS., a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem 

poskytování zdravotních služeb Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, PSČ 360 01 (nemocnice) dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní Alicí 

Uhríkovou, DiS., a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem 

poskytování zdravotních služeb Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, PSČ 360 01 (nemocnice) dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní  

Mgr. Miroslavou Preislerovou a NEMOS PLUS s.r.o., IČO 47714913, se sídlem Na Florenci 2116/15, 

PSČ 110 00 Praha 1, místo poskytování zdravotních služeb Ostrov, U nemocnice 1161, PSČ 363 01 

(nemocnice) dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní 

MUDr. Stanislavou Pokornou a NEMOS PLUS s.r.o., IČO 24747246, se sídlem Na Florenci 2116/15, 

PSČ 110 00 Praha 1, místo poskytování zdravotních služeb Sokolov, Slovenská 545, PSČ 356 01 

(nemocnice) dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní 

Kateřinou Jelínkovou a NEMOS PLUS s.r.o., IČO 24747246, se sídlem Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00 

Praha 1, místo poskytování zdravotních služeb Sokolov, Slovenská 545, PSČ 356 01 (nemocnice)  

dle návrhu 
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- pověřuje Ing. Jana Bureše podpisem výše uvedených smluv o poskytnutí náborového příspěvku  

za Karlovarský kraj 

 

- pověřuje Radu Karlovarského kraje, aby jménem Karlovarského kraje schvalovala uzavření dalších 

smluv o poskytování náborového příspěvku dle zastupitelstva kraje schválené vzorové smlouvy 

 

- pověřuje odbor zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje, aby 1x ročně v I. čtvrtletí 

kalendářního roku předkládal Zastupitelstvu kraje souhrnnou zprávu o uzavřených smlouvách  

o poskytnutí náborových příspěvků zaměstnancům nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči na území 

Karlovarského kraje za předchozí kalendářní rok 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

Hlasování 

 
71. Informace o ukončení projektu "Art & Design in Our Lives" Střední uměleckoprůmyslové školy 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 421/12/18 
 

- bere na vědomí informaci o ukončení projektu "Art & Design in Our Lives" Střední 

uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitelku příspěvkové organizace o přijatém 

usnesení 

 

Termín kontroly: 25.04.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
72. Informace o ukončení projektu "Jazyky jinde" Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, 

příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 422/12/18 
 

- bere na vědomí informaci o ukončení projektu "Jazyky jinde" Prvního českého gymnázia v Karlových 

Varech, příspěvková organizace 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitele příspěvkové organizace o přijatém 

usnesení 

 

Termín kontroly: 25.04.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
73. Informace o ukončení projektu "První stáže v zahraničí" Střední uměleckoprůmyslové školy 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 423/12/18 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b70.html
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- bere na vědomí informaci o ukončení projektu "První stáže v zahraničí" Střední uměleckoprůmyslové 

školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitelku příspěvkové organizace o přijatém 

usnesení 

 

Termín kontroly: 25.04.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
74. Informace o ukončení projektu "Učíme se v Evropě, držíme krok" Střední uměleckoprůmyslové 

školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 424/12/18 
 

- bere na vědomí informaci o ukončení projektu "Učíme se v Evropě, držíme krok" Střední 

uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitelku příspěvkové organizace o přijatém 

usnesení 

 

Termín kontroly: 25.04.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
75. Informace o ukončení projektu „Future Forest“ Střední uměleckoprůmyslové školy  

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 425/12/18 
 

- bere na vědomí informaci o ukončení projektu „Future Forest“ Střední uměleckoprůmyslové školy 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

- schvaluje vyřazení karty „Future Forest“, ev. č. 2071, z Regionálního akčního plánu Karlovarského 

kraje 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 25.04.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
76. Informace o ukončení projektu „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školy 

živnostenské Sokolov, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 426/12/18 
 

- bere na vědomí informaci o ukončení projektu „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školy 

živnostenské Sokolov, příspěvková organizace 
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- schvaluje vyřazení karty „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“, ev. č. 2064, z Regionálního akčního 

plánu Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 25.04.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
77. Informace o ukončení projektu „Odborné Stáže V Zahraničí“ Střední uměleckoprůmyslové 

školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 427/12/18 
 

- bere na vědomí informaci o ukončení projektu „Odborné Stáže V Zahraničí“ Střední 

uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

- schvaluje vyřazení karty „Odborné Stáže V Zahraničí“, ev. č. 2066, z Regionálního akčního plánu 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 25.04.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
78. Informace o ukončení projektu „Učíme se od Evropy“ Prvního českého gymnázia Karlovy Vary, 

příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 428/12/18 
 

- bere na vědomí informaci o ukončení projektu „Učíme se od Evropy“ Prvního českého gymnázia 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

- schvaluje vyřazení karty „Učíme se od Evropy“, ev. č. 2065, z Regionálního akčního plánu 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 25.04.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

Hlasování 
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79. Projekt "Kompetenční centrum pro 3D, rozšíření 3D laboratoře" Gymnázia Ostrov, 

příspěvková organizace - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci 

na realizaci projektu  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 429/12/18 
 

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje Gymnáziu Ostrov, 

příspěvková organizace, na předfinancování realizace projektu "Kompetenční centrum pro 3D, rozšíření 

3D laboratoře" ve výši 5.623.596 Kč (90 % z celkových způsobilých výdajů projektu bez již poskytnuté 

dotace na přípravu projektu) 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu 

Karlovarského kraje s Gymnáziem Ostrov, příspěvková organizace, na předfinancování projektu 

"Kompetenční centrum pro 3D, rozšíření 3D laboratoře" ve výši 5.623.596 Kč dle návrhu č. 1 

 

- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Gymnáziu Ostrov, příspěvková organizace, 

na spolufinancování realizace projektu "Kompetenční centrum pro 3D, rozšíření 3D laboratoře" ve výši 

624.844 Kč (10 % z celkových způsobilých výdajů projektu bez již poskytnuté dotace na přípravu 

projektu) 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

s Gymnáziem Ostrov, příspěvková organizace, na spolufinancování realizace projektu "Kompetenční 

centrum pro 3D, rozšíření 3D laboratoře" ve výši 624.844 Kč dle návrhu č. 2 

 

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže  

a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci  

z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 25.04.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
80. Projekt "Modernizace učeben - strojní a elektrotechnické" Střední průmyslové školy Ostrov, 

příspěvkové organizace - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci 

na realizaci projektu  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 430/12/18 
 

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje Střední průmyslové 

škole Ostrov, příspěvková organizace, na předfinancování realizace projektu "Modernizace učeben - 

strojní a elektrotechnické" ve výši 3.600.000 Kč (90 % z celkových způsobilých výdajů projektu) 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu 

Karlovarského kraje se Střední průmyslovou školou Ostrov, příspěvková organizace, na předfinancování 

projektu "Modernizace učeben - strojní a elektrotechnické" ve výši 3.600.000 Kč dle návrhu č. 1 

 

- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Střední průmyslové škole Ostrov, 

příspěvková organizace, na spolufinancování realizace projektu "Modernizace učeben - strojní  

a elektrotechnické" ve výši 400.000 Kč (10 % z celkových způsobilých výdajů projektu) 
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- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

se Střední průmyslovou školou Ostrov, příspěvková organizace, na spolufinancování realizace projektu 

"Modernizace učeben - strojní a elektrotechnické" ve výši 400.000 Kč dle návrhu č. 2 

 

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže  

a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci  

z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 25.04.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
81. Projekt „Modernizace infrastruktury SŠ logistické“ Střední školy logistické Dalovice, 

příspěvková organizace - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci 

na realizaci projektu  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 431/12/18 
 

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje Střední škole 

logistické Dalovice, příspěvková organizace, na předfinancování realizace projektu "Modernizace 

infrastruktury SŠ logistické" ve výši 1.971.000 Kč (90 % z celkových způsobilých výdajů projektu  

bez již poskytnuté dotace na přípravu projektu) 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu 

Karlovarského kraje se Střední školou logistickou Dalovice, příspěvková organizace, na předfinancování 

projektu "Modernizace infrastruktury SŠ logistické" ve výši 1.971.000 Kč dle návrhu č. 1 

 

- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Střední škole logistické Dalovice, 

příspěvková organizace, na spolufinancování realizace projektu "Modernizace infrastruktury SŠ 

logistické" ve výši 219.000 Kč (10 % z celkových způsobilých výdajů projektu bez již poskytnuté dotace 

na přípravu projektu) 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

se Střední školou logistickou Dalovice, příspěvková organizace, na spolufinancování realizace projektu 

"Modernizace infrastruktury SŠ logistické" ve výši 219.000 Kč dle návrhu č. 2 

 

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže  

a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci  

z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 25.04.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
82. Projekt „Výstavba odborného zázemí pro gastronomické obory v objektu Ondřejská 56, 

Karlovy Vary“ Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 432/12/18 
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- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt "Výstavba odborného zázemí pro gastronomické obory  

v objektu Ondřejská 56, Karlovy Vary" Střední školu stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková 

organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Výstavba odborného zázemí pro gastronomické obory  

v objektu Ondřejská 56, Karlovy Vary" 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu "Výstavba odborného zázemí pro gastronomické obory  

v objektu Ondřejská 56, Karlovy Vary" ve výši 8.300.000 Kč, kdy financování projektu je řešeno z 90 %  

z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu a Státního rozpočtu ČR 

 

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování projektu ve výši 7.443.000 Kč  

(90 % z celkových uznatelných výdajů projektu) 

 

- schvaluje poskytnutí dotace na spolufinancování projektu ve výši 857.000 Kč, z toho 827.000 Kč  

(10 % z celkových uznatelných výdajů projektu) a 30.000 Kč neuznatelných výdajů projektu 

 

- schvaluje poskytnutí dotace Střední škole stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace,  

na financování přípravné fáze projektu "Výstavba odborného zázemí pro gastronomické obory v objektu 

Ondřejská 56, Karlovy Vary" ve výši 100.000 Kč (1,2 % z celkových výdajů projektu) 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

se Střední školou stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace, na financování přípravné 

fáze projektu "Výstavba odborného zázemí pro gastronomické obory v objektu Ondřejská 56,  

Karlovy Vary" ve výši 100.000 Kč dle návrhu č. 1 

 

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže  

a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 25.04.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

Hlasování 

 
83. Změna zřizovací listiny Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 433/12/18 
 

- schvaluje s účinností od 1. ledna 2019 změnu zřizovací listiny Prvního českého gymnázia v Karlových 

Varech, příspěvková organizace, spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele,  

který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření, včetně vydání dodatku dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 28.02.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

Hlasování 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b79_82.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b83.html
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84. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období  

od 1. ledna 2018 do 31. října 2018 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 434/12/18 
 

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

zařízení v Karlovarském kraji za období od 1. ledna 2018 do 31. října 2018 

 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
85. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2018 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 435/12/18 
 

- bere na vědomí rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2018 

 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

Hlasování 

 
86. Změny zřizovacích listin Gymnázia Aš, příspěvková organizace, a Domova pro osoby  

se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 436/12/18 
 

- schvaluje s účinností od 1. ledna 2019 změnu zřizovací listiny Gymnázia Aš, příspěvková organizace, 

spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci 

předává k hospodaření, včetně vydání dodatku dle návrhu č. 1 

 

- schvaluje s účinností od 1. ledna 2019 změnu zřizovací listiny Domova pro osoby se zdravotním 

postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, spočívající ve změně vymezení majetku  

ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření, včetně vydání dodatku 

dle návrhu č. 2 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

- ukládá odboru sociálních věcí realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 28.02.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

 

Hlasování 

 
87. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 437/12/18 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b84_85.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b86.html
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- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 300.000 Kč  

dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

se subjektem uvedeným v příloze č. 1 ve výši 300.000 Kč, dle vzoru v návrhu č. 2 

 

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže  

a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 28.02.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

Hlasování 

 
88. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pořádání Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 438/12/18 
 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o pořádání Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 

2020 mezi Karlovarským krajem, Českým olympijským výborem a Českou olympijskou a.s., dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 28.02.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

Hlasování 

 
89. Oborová struktura středních škol zřizovaných Karlovarským krajem 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 439/12/18 
 

- bere na vědomí materiál Oborová struktura středních škol zřizovaných Karlovarským krajem dle návrhu 

 

- bere na vědomí, že z předloženého materiálu, obdržených připomínek k návrhu jeho Analytické  

a strategické části i z diskuzí v rámci odborné i širší veřejnosti vyplývá, že současné školství se potýká  

s řadou problémů, které není možno řešit z pozice krajů, ale je zde nutná ingerence státu: 

 základní školství - roztříštěnost školních vzdělávacích programů, špatné nastavení společného 

vzdělávání (inkluze) a s tím spojený neúměrný odliv žáků ze základních škol do víceletých 

gymnázií (devalvace základního vzdělávání), neexistence centrálního testování v uzlových bodech 

základního vzdělávání, problematika vysoké absence (včetně omluvené) žáků základních škol  

a s ní spojená neúspěšnost žáků a jejich nízká motivace k dalšímu vzdělávání ve středních 

školách, nízká míra vymahatelnosti povinností ze strany zákonných zástupců, nedostatečné 

zákonné vymezení kompetencí aktérů vzdělávacího procesu (škola, Policie ČR, OSPOD, lékaři)  

a jejich vzájemné provázání 

 střední školství - neexistence zákonné povinnosti pokračovat ve středním vzdělávání a s tím 

spojený trend rostoucího počtu žáků, kteří po ukončení základní školy nepokračují ve vzdělávání 

(otázka prodloužení povinné školní docházky), neexistence zákonné nepodkročitelné minimální 

hranice při přijímací zkoušce (cut-off score) a nízká efektivita přijímacího řízení ke střednímu 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b87.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b88.html
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vzdělávání (neúměrná časová i finanční náročnost), neexistence podmínky získání základního 

vzdělání při přijímání do maturitních a některých učebních oborů vzdělání, neexistence 

dvouletých a jednoletých učebních oborů vzdělání pro žáky, kteří nezískali základní vzdělání 

 sociální oblast - způsob nastavení systému dávek, který nemotivuje k pokračování ve středním 

vzdělávání 

 oblast zdravotnictví - neexistence zákonné povinnosti lékařů vystavovat žákovi/zákonnému 

zástupci potvrzení jako podklad k oprávněnosti omluvenky z vyučování (trend rostoucí absence  

a s ní spojené neúspěšnosti žáků) 

 

- bere na vědomí, že výše uvedené jevy mají dopad do oblasti středního školství a jsou pro Karlovarský 

kraj nepřekročitelnou bariérou, kdy kraj nemůže problematiku středního školství samostatně řešit  

bez jasného a konkrétního podílu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

 

- bere na vědomí, že výše uvedené jevy není možno pro jejich složitost, rozsáhlost a provázanost  

do velkého množství právních předpisů napříč resorty řešit prostřednictvím zákonodárné iniciativy 

jednoho kraje 

 

- vyzývá ministra školství, mládeže a tělovýchovy k celostátnímu řešení, zejména k tomu, aby 

 bylo zavedeno testování znalostí a kompetencí žáků v uzlových bodech základního vzdělávání  

s provazbou na přijímání ke střednímu vzdělávání,  

 případně, aby bylo v rámci přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání zavedeno cut-off score  

s tím, že musí být nastaveny stejné podmínky pro školy veřejné i soukromé 

 

- vyjadřuje podporu zákonodárné iniciativě Moravskoslezského kraje ve věci zavedení cut-off score  

v rámci přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání 

 

- pověřuje Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou, hejtmanku Karlovarského kraje, k jednáním  

s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy ve věci zavedení cut-off score a dalším výše uvedeným 

oblastem dotýkajícím se středního školství 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy pokračovat v úkolu uloženém Zastupitelstvem 

Karlovarského kraje ve věci přípravy zákonodárné iniciativy (usnesení č. ZK 326/09/18) v tom smyslu,  

že všechny výše uvedené jevy budou prostřednictvím dopisu hejtmanky Karlovarského kraje předloženy 

kompetentním ministerstvům jako podnět ke změnám příslušné legislativy 

 

Termín kontroly: 28.02.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

Hlasování 

 
90. Závazný příslib financování projektu Smart Akcelerátor 2.0 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 440/12/18 
 

- schvaluje 

- účast Karlovarského kraje v projektu „Smart Akcelerátor 2.0“ podávaného v rámci Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání, číslo výzvy 02_18_055 

- účast partnera s finančním příspěvkem Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace 

v projektu „Smart Akcelerátor 2.0“  

- zařazení projektu „Smart Akcelerátor 2.0“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

- celkové způsobilé výdaje projektu ve výši max. 45.000.000 Kč 

- závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků z Fondu budoucnosti k zabezpečení předfinancování přípravy 

a realizace projektu „Smart Akcelerátor 2.0“ ve výši max. 6.000.000 Kč, tzn. 100 % předpokládaných 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b89.html
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celkových uznatelných nákladů projektu na prvních 6 měsíců  

- vlastní spolufinancování projektu „Smart Akcelerátor 2.0“ ve výši max. 6.750.000 Kč, tzn. 15 % 

celkových uznatelných nákladů projektu 

- pověření Ing. Josefa Janů, člena rady pro oblast regionálního rozvoje a informatiky, podpisem všech 

relevantních dokumentů v rámci projektu „Smart akcelerátor 2.0“ podávaného v rámci Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, číslo výzvy 02_18_055 

- pověření Ing. Jany Bělohoubkové (odbor regionálního rozvoje) k elektronickému podepisování 

relevantních dokumentů v rámci projektu „Smart akcelerátor 2.0“ v systému pro podávání a administraci 

žádostí IS KP14+, vč. podpisu žádosti o dotaci 

- jmenování Ing. Vlastimila Veselého, ředitele Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové 

organizace, vedoucím projektu „Smart Akcelerátor 2.0“ 

 

Termín kontroly: 25.04.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková 

organizace 

 

Hlasování 

 
91. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Senior Expres 

- Statutární město Karlovy Vary 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 441/12/18 
 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Statutárnímu městu  

Karlovy Vary, IČO 00254657, na pořízený automobil, který slouží k zajištění služby "Senior Expres"  

ve výši 250.000 Kč 

 

- ukládá odboru regionálního rozvoje odeslat žadateli sdělení o neschválení žádosti 

 

Termín kontroly: 25.04.2019 
 

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

 

Hlasování 

 
92. Žádost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad o poskytnutí individuální dotace  

na rok 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 442/12/18 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na činnost 

Regionální rady na rok 2019 v celkové výši 259.000 Kč 

 

- pověřuje Ing. Josefa Janů, člena rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje a informatiky, 

podpisem smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na rok 2019  

v celkové výši 259.000 Kč 

 

Termín kontroly: 25.04.2019 
 

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

Hlasování 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b90.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b91.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b92.html
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93. Program obnovy venkova – změny v dotovaných akcích obcí Valeč a Hazlov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 443/12/18 
 

- schvaluje 

- změnu parametrů akce obce Valeč, dotované v rámci Programu obnovy venkova, "Oprava místní 

komunikace v obci Valeč" 

- změnu parametrů akce obce Hazlov, dotované v rámci Programu obnovy venkova, "Výstavba nové 

soustavy veřejného osvětlení" 

 

- pověřuje Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje  

a informatiky, podpisem dodatků č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, ev. č. KK01661/2018 

a KK01452/2018 

 

Termín kontroly: 25.04.2019 
 

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

 

Hlasování 

 
94. Program rozvoje Karlovarského kraje - monitorovací zpráva 2016 a 2017 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 444/12/18 
 

- bere na vědomí průběžnou monitorovací zprávu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2020  

za rok 2016 a 2017 

 

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

 

Hlasování 

 
95. Program obnovy venkova, žádost obce Citice o prodloužení termínu závěrečného finančního 

vypořádání dotace a změnu názvu akce 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 445/12/18 
 

- schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě, ev. č. KK01411/2018, kterým se mění název akce, termín věcného  

a finančního ukončení akce a termín předložení finančního vypořádání akce obce Citice, dotované v rámci 

Programu obnovy venkova "Rozšíření komunikace u panelových domů v Citicích" 

 

- pověřuje Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje  

a informatiky, podpisem dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, ev. č. KK 01411/2018 

 

Termín kontroly: 25.04.2019 
 

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

 

Hlasování 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b93.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b94.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b95.html
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96. Projekt "Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje 2018-2019"  

- schválení předčasného ukončení projektu a Projekt "Zajištění činnosti Regionální stálé konference 

a programu RE:START v Karlovarském kraji"- schválení přípravy, realizace a závazného 

finančního příslibu projektu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 446/12/18 
 

- schvaluje předčasné ukončení realizace projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference 

Karlovarského kraje 2018-2019“ k datu 31.12.2018 (příjemce dotace Karlovarská agentura rozvoje 

podnikání, příspěvková organizace) 

 

- schvaluje závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji"  

ve výši max. 11.284.000 Kč, tzn. 100 % celkových uznatelných výdajů projektu. Projekt realizován  

v rámci Operačního programu Technická pomoc. 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková 

organizace 

 

Hlasování 

 
97. Národní investiční plán – schválení souhrnného seznamu strategických investic Karlovarského 

kraje do roku 2030 v hodnotě nad 50 mil. Kč s vyznačením priorit – rozšíření seznamu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 447/12/18 
 

- bere na vědomí doplnění souhrnného seznamu strategických investic Karlovarského kraje do roku 2030 

v hodnotě nad 50 mil. Kč s vyznačením priorit o projektový záměr s názvem "Rekonstrukce mostu  

ev. č. 209-010a přes Ohři v Lokti" 

 

Termín kontroly: 28.02.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková 

organizace 

 

Hlasování 

 
98. Zpráva z pracovní cesty zástupců Karlovarského kraje do Jekatěrinburgu, Sverdlovská oblast, 

Rusko 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 448/12/18 
 

- bere na vědomí zprávu z pracovní cesty zástupců Karlovarského kraje do Jekatěrinburgu,  

Sverdlovská oblast, Rusko, uvedenou v důvodové zprávě 

 

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

 

Hlasování 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b96.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b97.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b98.html
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99. Žádost města Nová Role o prodloužení termínu vyúčtování dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje na projekt "Nová Role, kostel sv. Michaela - odvětrávací systém obvodové zdi, revize 

okapového pásu" z Programu na obnovu kulturních a využití kulturních památek, památkově 

hodnotných objektů a movitých věcí" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 449/12/18 
 

- souhlasí s neschválením žádosti o prodloužení termínu pro vyúčtování dotace, doručenou na podatelnu 

Krajského úřadu Karlovarského kraje 28.11.2018 dle přílohy č. 1 

 

- souhlasí s neuzavřením dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na projekt "Nová Role,  

kostel sv. Michaela - odvětrávací systém obvodové zdi, revize okapového pásu" z Programu na obnovu  

a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí 

 

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

související s realizací usnesení 

 

Zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu 

 

Hlasování 

 
100. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – obec Těšovice 

– demolice stavby „Teskobarák obecního úřadu Těšovice“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 450/12/18 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje obci Těšovice, IČO 00670715, 

na demolici stavby „Teskobarák obecního úřadu Těšovice“ ve výši 200.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje poskytnutí s obcí Těšovice, IČO 00670715, na demolici stavby „Teskobarák obecního úřadu 

Těšovice“ ve výši 200.000 Kč dle přílohy 

 

- pověřuje Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje  

a informatiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru regionálního rozvoje zveřejnit schválenou individuální dotaci na internetových stránkách 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 28.02.2019 
 

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

 

Hlasování 

 

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová v. r. 

hejtmanka  

Karlovarského kraje 

 

 

Mgr. Dalibor Blažek v. r. 

náměstek hejtmanky 

 

 

        Ing. Josef Janů v. r. 

     ověřovatel 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b99.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2018/zast14/hl_14_12_b100.html

