
 
 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 
 

z 15. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo  

dne 28.02.2019 v době od 9:03 do 18:23 hod. 

v zastupitelském sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 
 

Přítomno: …………………………… 44 členů zastupitelstva 

Omluveni:             …………………………… p. Váňa 

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

vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu 

Zapisovatelka:        ……………………………  Monika Nová 

 

          usnesení č.  

 

 
A. Informace o složení slibu člena Zastupitelstva Karlovarského kraje ZK 01/02/19 

B. Volba návrhové komise  

C. Volba ověřovatelů zápisu  

D. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 28.02.2019 ZK 02/02/19 

2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje ZK 03/02/19 

3. Zpráva Kontrolního výboru ZK 04/02/19 

4. Zpráva Finančního výboru ZK 05/02/19 

5. Zpráva Výboru pro zdravotnictví ZK 06/02/19 

6. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj ZK 07/02/19 

7. Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku ZK 08/02/19 

8. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 

ZK 09/02/19 

9. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny ZK 10/02/19 

10. Změny ve složení Výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje ZK 11/02/19 

11. Rozpočtové změny  ZK 12/02/19 

12. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2018 ZK 13/02/19 

13. 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 19. 11. 2018 

do 28. 1. 2019 

ZK 14/02/19 

14. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje od Hasičského 

záchranného sboru Karlovarského kraje na rok 2019 

ZK 15/02/19 
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15. Akce Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary - dodatek č. 3 ke Smlouvě  

o poskytnutí příspěvku z rozpočtu statutárního města Karlovy Vary ze dne 

30.11.2011, průběžné informace o stavu přípravy akce, úprava finančního krytí 

ZK 16/02/19 

16. Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském 

kraji v roce 2019 

ZK 17/02/19 

17. Poskytnutí dotací na zajištění sociálních služeb v roce 2019 v rámci projektu 

Podpora vybraných služeb sociální prevence 

ZK 18/02/19 

18. Schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu projektu "Podpora 

vybraných služeb sociální prevence II" 

ZK 19/02/19 

19. Schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu projektu "Podpora 

procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském  

kraji II" 

ZK 20/02/19 

20. Projekt „Zateplení obvodového pláště budovy a střechy, částečná výměna oken 

objektu Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace", 

v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 5, energetické úspory 

- schválení předběžného záměru financování přípravy a realizace projektu 

ZK 21/02/19 

21. Změna Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje  ZK 22/02/19 

22. Změna Jednacího řádu zastupitelstva kraje ZK 23/02/19 

23. Petice proti otevření výukového střediska a školního letového provozu pro výcvik 

dopravních pilotů v Letecké škole společnosti F AIR, spol. s r.o., na mezinárodním 

letišti Karlovy Vary a smlouva o zřízení Fakulty dopravní ČVUT v Karlovarském 

kraji 

ZK 24/02/19 

24. Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6 ZK 25/02/19 

25. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Asociace 

Záchranný kruh, z.s., na rok 2019 na projekt „Podpora vzdělávání a praktické 

přípravy ve Světě záchranářů v roce 2019“ 

ZK 26/02/19 

26. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Asociace 

Záchranný kruh, z.s., na rok 2019 na projekt ,,Podpora činnosti v rámci 

Integrovaného projektu Záchranný kruh“ 

ZK 27/02/19 

27. Žádost LK Slovan Karlovy Vary o individuální dotaci z rozpočtu kraje  

na vybudování infrastruktury pro IX. zimní olympiádu dětí a mládeže ČR 

ZK 28/02/19 

28. Žádost LK Slovan K. Vary o individuální dotaci z rozpočtu kraje na pořízení 

pracovního skútru pro IX. zimní olympiádu dětí a mládeže ČR 

ZK 29/02/19 

29. Žádost Statutárního města Karlovy Vary o poskytnutí individuální dotace  

na opravu kremační pece v krematoriu Karlovy Vary 

ZK 30/02/19 

30. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové 

péče, lázeňství a cestovního ruchu - podléhající schválení v Zastupitelstvu 

Karlovarského kraje 

ZK 31/02/19 

31. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví obce Jindřichovice do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 24/5 v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách 

ZK 32/02/19 

32. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky s příslušností 

hospodaření Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Karlovarského kraje – 

pozemky p.č. 60/6 a 65/2 v k.ú. Hartoušov 

ZK 33/02/19 

33. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města 

Chodov – část pozemku p.č. 2480/1 v k.ú. Dolní Chodov 

ZK 34/02/19 

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

města Nové Sedlo - pozemky p.č. 240/4, 240/5 a 240/6 v k.ú. Loučky u Lokte 

ZK 35/02/19 

35. Prodej souboru nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje - areál budovy  

s č.p. 605 a k tomu přilehlých pozemků v ul. Kounice, obec Horní Slavkov, okres 

Sokolov, do majetku právnické osoby 

ZK 36/02/19 

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

Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 107 v k.ú. Chotíkov u Kynšperka  

nad Ohří 

 

ZK 37/02/19 



Usnesení z 15. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 28.02.2019 

28.02.2019  Strana 3 (celkem 41) 

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

Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 286 v k.ú. Jindřichov u Tršnic 

ZK 38/02/19 

38. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví společnosti Sokolovská uhelná, právní 

nástupce, a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.č. 4021/256  

v k.ú. Sokolov 

ZK 39/02/19 

39. Úplatné nabytí pozemků p.p.č. 343/3, 343/4, 441/35, 441/36 a 441/37  

v k.ú. Oldřichov u Nejdku z majetku Náboženské matice do majetku 

Karlovarského kraje a prodej pozemku p.p.č. 1648/1 v k.ú. Rudné z majetku 

Karlovarského kraje do majetku Náboženské matice 

ZK 40/02/19 

40. Projekt „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech  

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

rozhodnutí o poskytnutí dotace a vyhlášení dotačního programu 

ZK 41/02/19 

41. Úplatné nabytí spoluvlastnického podílu na nemovité věci z vlastnictví fyzické 

osoby do vlastnictví Karlovarského kraje –  st.p.č. 77/1, jehož součástí je stavba 

č.p. 55 v k.ú. Mariánské Lázně a úhrada nájemného za užívání spoluvlastnického 

podílu na nemovité věci 

ZK 42/02/19 

42. Akční plán koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 

Karlovarského kraje pro rok 2019 

ZK 43/02/19 

43. Strategie ochrany před povodněmi pro území Karlovarského kraje (srpen 2003; 

aktualizace 2018) 

ZK 44/02/19 

44. Žádost o poskytnutí zálohy k úhradě nákladů souvisejících s opatřením k nápravě 

závadného stavu v Karlových Varech - Doubí ze zvláštního účtu kraje 

ZK 45/02/19 

45. Podmínky pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určených 

pro podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře 

v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti  

a dorost/pediatrie - změna pojmosloví a schválení nových smluv o poskytnutí 

motivačního příspěvku  

ZK 46/02/19 

46. Navýšení základního kapitálu společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. ZK 47/02/19 

47. Vyrovnávací platba za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu  

v nemocnici Sokolov – NEMOS Sokolov s.r.o., za rok 2018, vyhodnocení 

podmínky, schválení smlouvy 

ZK 48/02/19 

48. Vyrovnávací platba za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu  

v nemocnici Ostrov – NEMOS PLUS s.r.o., za rok 2018, vyhodnocení podmínky, 

schválení smlouvy 

ZK 49/02/19 

49. Smlouva o poskytování zdravotních služeb (lékařských pohotovostních služeb) 

jako služeb obecného hospodářského zájmu společnosti Nemocnice Mariánské 

Lázně s. r. o., pověřovací akt, schválení předběžné výše vyrovnávací platby na rok 

2019, dohoda o ukončení veřejnosprávní smlouvy o spolupráci při zajišťování 

lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie a lékařské pohotovostní služby  

v oboru všeobecné praktické lékařství s městem Mariánské Lázně 

ZK 50/02/19 

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

od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 

ZK 51/02/19 

51. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje  

na rok 2018 

ZK 52/02/19 

52. Projekt „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školy živnostenské Sokolov, 

příspěvková organizace  

ZK 53/02/19 

53. Projekt „Učíme se od Evropy“ Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, 

příspěvková organizace  

ZK 54/02/19 

54. Projekt „Zvládnu to sám“ Základní školy Ostrov, příspěvková organizace  ZK 55/02/19 

55. Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání  

pro rok 2019 

ZK 56/02/19 

56. Smlouva o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí  

a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji 

ZK 57/02/19 

57. Změny zřizovacích listin Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary, 

příspěvková organizace a Základní školy a střední školy Karlovy Vary, 

příspěvková organizace 

ZK 58/02/19 
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58. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji  

za školní rok 2017/2018 

ZK 59/02/19 

59. Závěrečná zpráva o naplnění podmínek udržitelnosti projektu „CROSS-DATA – 

Přeshraniční datový management pro územní plánování (Česko-saský informační 

systém územního plánování)“ 

ZK 60/02/19 

60. Narovnání veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje v rámci projektu „Nestůj a pojď II“ 

ZK 61/02/19 

61. Koncepce rozvoje lázeňství a balneologie Karlovarského kraje ZK 62/02/19 

62. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. – změna zřizovací listiny ZK 63/02/19 

63. Delegování zástupce Karlovarského kraje na valnou hromadu spolku Živý kraj - 

destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s.  

ZK 64/02/19 

64. Vyhodnocení poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem 

zaměstnancům nemocnic 

ZK 65/02/19 

65. Senior Pas 2019 ZK 66/02/19 

66. Návrhy strategických projektů Karlovarského kraje s významným dopadem  

na hospodářskou transformaci Karlovarského kraje 

ZK 67/02/19 

67. Záměr zřízení konzervatoře v Karlovarském kraji  

 

ZK 68/02/19 
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A. Informace o složení slibu člena Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 01/02/19 
 

- bere na vědomí, že pan Karel Vít složil na 15. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, konaného 

dne 28.02.2019, zákonem stanoveným způsobem, slib člena zastupitelstva kraje 

 

  

                                                                                                                                    Hlasování 
 

B. Volba návrhové komise 

 

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

 

- Mgr. Bc. Hanu Žákovou 
- Bc. Ivu Kalátovou  

- Ing. Evu Valjentovou 

 

                                                                                                                                     Hlasování 
 

C. Volba ověřovatelů zápisu 

 

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

 

- Ing. Josefa Janů 

- Mgr. Bc. Helenu Hejnovou 

 

                                                                                                                                     Hlasování 
 

D. 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. 64) Vyhodnocení poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem zaměstnancům 

nemocnic  

 

bod č. 65) Senior Pas 2019  

 

bod č. 66) Návrhy strategických projektů Karlovarského kraje s významným dopadem  

na hospodářskou transformaci Karlovarského kraje  

 

bod č. 67) Záměr zřízení konzervatoře v Karlovarském kraji 

 

                                                                                                                                    Hlasování 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_A.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_NK.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_VO.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_SCHP.html
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1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 28.02.2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 02/02/19 
 

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

k datu 28.02.2019 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

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

28.02.2019 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 03/02/19 
 

- bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

                                                                                                                                      Hlasování 
 

 

3. Zpráva Kontrolního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 04/02/19 
 

- bere na vědomí usnesení z 20. a 21. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: JUDr. Václav Sloup, předseda Kontrolního výboru 

 

                                                                                                                                      Hlasování 

 
 

4. Zpráva Finančního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 05/02/19 
 

- bere na vědomí usnesení ze 17. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 

konaného dne 13.02.2019 

 

Zodpovídá: Ing. Eva Valjentová, předsedkyně Finančního výboru 

 

                                                                                                                                      Hlasování 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b1.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b2.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b3.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b4.html
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5. Zpráva Výboru pro zdravotnictví  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 06/02/19 
 

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

ze dne 11.02.2019 

 

Zodpovídá: MUDr. Věra Procházková, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví 

 

                                                                                                                                      Hlasování 

 

 
6. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 07/02/19 
 

- bere na vědomí usnesení z 21. jednání Výboru pro regionální rozvoj 

 

- bere na vědomí usnesení z 22. jednání Výboru pro regionální rozvoj 

 

- schvaluje harmonogram jednání Výboru pro regionální rozvoj pro rok 2019 

 

- bere na vědomí informaci o dopadech ukončení těžby v Sokolovské hnědouhelné pánvi 

 

- ukládá Výboru pro regionální rozvoj zpracovat souhrnnou zprávu včetně dalšího postupu 

 

- bere na vědomí a podporuje petici „Peníze z emisních povolenek zpátky do regionů“ a její požadavky 

 

- doporučuje, aby bylo umožněno umístit podpisové archy petice ve foyer krajského úřadu, aby bylo 

možné její podepsání a otištění znění petice v Krajských listech, včetně informace o možnosti podpisu  

na krajském úřadě 

 

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 08/02/19 
 

- bere na vědomí usnesení z 11. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci 

nepotřebného majetku konaného dne 28.01.2019 

 

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

 

                                                                                                                                      Hlasování 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b5.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b6.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b7.html
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8. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 09/02/19 
 

- bere na vědomí usnesení z 15. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. 170/01/19 – 179/01/19 

 

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

 

                                                                                                                                      Hlasování 

 

 
9. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 10/02/19 
 

- bere na vědomí zprávy výboru ze dne 12.12.2018 a 21.01.2019 

 

- schvaluje plán práce na rok 2019 

 

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

 

                                                                                                                                      Hlasování 

 

 
10. Změny ve složení Výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 11/02/19 
 

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

zřízení), v platném znění, z pozice člena Finančního výboru Jana Pravečka, dnem 28.02.2019 

 

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

v platném znění, pana Davida Niedermertla, členem Finančního výboru dnem 01.03.2019 

 

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

zřízení), v platném znění, z pozice člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost  

Mgr. Jana Hluchého, dnem 28.02.2019 

 

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

v platném znění, pana Ing. Mgr. Petra Adamce, členem Výboru pro výchovu, vzdělanost a zaměstnanost 

dnem 01.03.2019 

 

- ukládá vedoucímu odboru kancelář ředitelky úřadu zajistit plnění tohoto usnesení po technické stránce 

 

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

Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

                                                                                                                                     Hlasování 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b8.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b9.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b10.html
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11. Rozpočtové změny  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 12/02/19 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 16/2019 

- přesun v rámci Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 15.000.000 Kč  

z finančních prostředků vyčleněných pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., na stabilizaci hospodaření 

do finančních prostředků určených pro náborové příspěvky v oblasti zdravotnictví a zároveň změnu 

charakteru z investičních výdajů na výdaje neinvestiční 

 

Rozpočtovou změnu č. 17/2019 

- zapojení vázaných finančních prostředků ve výši 7.731.900 Kč z výsledku hospodaření Karlovarského 

kraje za rok 2018 do rozpočtu Odboru informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje. Tyto finanční 

prostředky jsou určeny na financování veřejné zakázky „Nákup IT 2018 II“, která byla zahájena  

dne 26.11.2018 na základě usnesení č. RK 1367/11/18 ze dne 19.11.2018. Z toho částku ve výši  

2.625.700 Kč tvoří běžné výdaje a částku ve výši 5.106.200 Kč kapitálové výdaje. 

 

Rozpočtovou změnu č. 19/2019 

- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2018  

ve výši 17.759.957 Kč, z toho běžné výdaje 3.485.819 Kč a kapitálové výdaje 14.274.138 Kč, do rozpočtu 

Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje na zajištění zdravotnické technologie  

a interiérového vybavení v rámci stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – stavební úpravy 

porodnického oddělení“ 

 

Rozpočtovou změnu č. 30/2019 

- zapojení financování ze zůstatku zvláštního bankovního účtu vodohospodářských havárií k datu 

31.12.2018 do rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje 

ve výši 14.530.882.65 Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na poskytování investičních dotací  

na drobné vodohospodářské akce a dále na vrácení přeplatků za odběr podzemních vod jednotlivým 

subjektům na základě rozhodnutí celních úřadů. 

 

Rozpočtovou změnu č. 31/2019 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Becherova vila k datu 31.12.2018 ve výši 3.067.923,54 Kč  

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

Karlovarského kraje. Jedná se o přijaté plnění z bankovní záruky THERMIA BAU a.s., připsané  

na základní běžný účet kraje dne 03.03.2016 na úhradu reklamačních prací na budově Becherova vila  

v souladu s podmínkami záruční listiny za realizaci díla Stavba Interaktivní galerie Karlovy Vary  

č. p. 1196 - Becherova vila. 

 

Rozpočtovou změnu č. 32/2019 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Nestůj a pojď II., k datu 31.12.2018 ve výši 828.008,53 Kč 

(vlastní zdroje kraje 41.400,33 Kč + ÚZ zdroje 786.608,20 Kč) do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje 

Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Nestůj  

a pojď II., schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

 

Rozpočtovou změnu č. 33/2019 

- zapojení vázaných nevyčerpaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2018 ve výši 10.000.000 Kč do rozpočtu Odboru investic a správa majetku Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, a to na investiční akci Nemocnice Sokolov – Únikové cesty 

 

Rozpočtovou změnu č. 34/2019 

- zapojení vázaných nevyčerpaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2018 ve výši 8.996.923,60 Kč do rozpočtu Odboru investic a správa majetku Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, a to na investiční akci Nemocnice Sokolov – Trafostanice  
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Rozpočtovou změnu č. 35/2019 

- zapojení vázaných nevyčerpaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2018 ve výši 159.800.400,75 Kč do rozpočtu Odboru investic a správa majetku Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, a to na investiční akci Nemocnice Sokolov - Stavební úpravy 4.NP pavilonu B, 

operační sály 

 

Rozpočtovou změnu č. 36/2019 

- zapojení vázaných nevyčerpaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2018 ve výši 71.065.381,81 Kč do rozpočtu Odboru investic a správa majetku Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, a to na investiční akci Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice Karlovy 

Vary - Porodní oddělení 

 

Rozpočtovou změnu č. 37/2019 

- zapojení vázaných nevyčerpaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2018 ve výši 96.577.610,23 Kč (z toho neinvestiční 41.027.963,99 Kč a investiční 55.549.646,24 

Kč) do rozpočtu Odboru investic a správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to na akci 

Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice Cheb - Dokončení akce Revitalizace areálu nemocnice  

v Chebu 

 

Rozpočtovou změnu č. 38/2019 

- zapojení vázaných nevyčerpaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2018 ve výši 6.000.000 Kč do rozpočtu Odboru investic a správa majetku Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, a to na neinvestiční akci Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice Karlovy 

Vary – demolice objektu bývalé patologie na st. p.č. 2713 k.ú. Karlovy Vary 

 

Rozpočtovou změnu č. 39/2019 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Predikce trhu práce - Kompas k datu 31.12.2018 ve výši 

580.665 Kč (zdroje ÚZ) do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje 

ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Predikce trhu práce - Kompas schváleného  

k realizaci a financování v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

 

Rozpočtovou změnu č. 40/2019 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence (OPZ I.) k datu 

31.12.2018 ve výši 30.068.770,37 Kč (vlastní zdroje kraje 1.503.438,54 Kč + zdroje ÚZ  

28.565.331,83 Kč) do rozpočtu Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí 

výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence (OPZ I.) 

schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - 

Sociální začleňování a boj s chudobou 

 

Rozpočtovou změnu č. 41/2019 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních 

služeb v Karlovarském kraji (OPZ II.) k datu 31.12.2018 ve výši 684.838,75 Kč (vlastní zdroje kraje 

34.241,94 Kč + zdroje ÚZ 650.596,81 Kč) do rozpočtu Odboru řízení projektů Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Podpora procesu 

střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb schváleného k realizaci a financování v rámci 

Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou 

 

Rozpočtovou změnu č. 42/2019 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Smart Akcelerátor k datu 31.12.2018 ve výši 62.938,95 Kč 

(vlastní zdroje kraje 9.438,73 Kč + zdroje ÚZ 53.500,22 Kč) do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje 

Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Smart 

Akcelerátor schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj  

a vzdělávání 

 

 



Usnesení z 15. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 28.02.2019 

28.02.2019  Strana 11 (celkem 41) 

Rozpočtovou změnu č. 43/2019 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné 

správy v česko-saském regionu k datu 31.12.2018 ve výši 375.747,87 Kč do rozpočtu Odboru 

regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací 

projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu 

schváleného k realizaci a financování v rámci Programu spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká 

republika 2014 – 2020 

 

Rozpočtovou změnu č. 44/2019 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné 

správy v česko-bavorském regionu k datu 31.12.2018 ve výši 416.338,59 Kč do rozpočtu Odboru 

regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací 

projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu 

schváleného k realizaci a financování v rámci Programu spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká 

republika 2014 – 2020 

 

Rozpočtovou změnu č. 45/2019 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském 

kraji k datu 31.12.2018 ve výši 6.531.097,32 Kč (vlastní zdroje kraje 950.758,77 Kč + zdroje  

ÚZ 5.580.338,55 Kč) do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Implementace Krajského 

akčního plánu 1 v Karlovarském kraji schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

Rozpočtovou změnu č. 46/2019 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje  

k datu 31.12.2018 ve výši 2.703.375 Kč (vlastní zdroje kraje 806.760,80 Kč + zdroje ÚZ 1.896.614,20 

Kč) do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí 

výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje 

schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

Rozpočtovou změnu č. 47/2019 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Technická pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR - Sasko  

k datu 31.12.2018 ve výši 44.553,66 Kč do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Technická pomoc  

pro program EÚS 2014-2020 ČR – Sasko, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu 

spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 

 

Rozpočtovou změnu č. 48/2019 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Technická pomoc pro program EÚS 2014 – 2020 ČR - 

Bavorsko k datu 31.12.2018 ve výši 105.108 Kč do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského 

úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Technická pomoc  

pro program EÚS 2014 – 2020 ČR - Bavorsko schváleného k realizaci a financování v rámci Programu 

spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká republika 2014 – 2020 

 

Rozpočtovou změnu č. 49/2019 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu investiční akce Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov po živelní 

pohromě k datu 31.12.2018 ve výši 4.167.942,46 Kč do rozpočtu Odboru školství mládeže a tělovýchovy 

Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací akce Rekonstrukce 

střechy Základní školy Ostrov po živelní pohromě schválené k realizaci a financování v rámci dotačního 

programu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky: 11791 – Obnova obecního a krajského majetku 

po živelních pohromách 

 

 

 

 



Usnesení z 15. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 28.02.2019 

28.02.2019  Strana 12 (celkem 41) 

Rozpočtovou změnu č. 50/2019 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši  

k datu 31.12.2018 ve výši 3.362.609,22 Kč do rozpočtu Odboru řízení projektů Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Výstavba objektů  

pro poskytování sociálních služeb v Aši schváleného k realizaci a financování v rámci Integrovaného 

regionální operačního programu (IROP) 

 

Rozpočtovou změnu č. 51/2019 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb  

v Hazlově k datu 31.12.2018 ve výši 8.772.452,06 Kč do rozpočtu Odboru řízení projektů Krajského 

úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Výstavba objektů  

pro poskytování sociálních služeb v Hazlově schváleného k realizaci a financování v rámci Integrovaného 

regionální operačního programu (IROP) 

 

Rozpočtovou změnu č. 52/2019 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné 

k datu 31.12.2018 ve výši 5.312.934,32 Kč do rozpočtu Odboru řízení projektů Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Výstavba objektů  

pro poskytování sociálních služeb ve Skalné schváleného k realizaci a financování v rámci Integrovaného 

regionální operačního programu (IROP) 

 

Rozpočtovou změnu č. 53/2019 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání 

knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary k datu 31.12.2018 ve výši 3.189.388 Kč do rozpočtu 

Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících  

s realizací projektu Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské 

knihovny Karlovy Vary schváleného k realizaci a financování v rámci programu Integrovaného 

regionálního operačního programu (IROP), prioritní osa 3. Dobrá správa území a zefektivnění veřejných 

institucí 

 

Rozpočtovou změnu č. 54/2019 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu investiční akce Rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKA“ 

v Chebu, příspěvková organizace - II. etapa k datu 31.12.2018 ve výši 2.202.876,27 Kč do rozpočtu 

Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících  

s realizací akce Rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace 

- II. etapa schválené k realizaci a financování v rámci dotačního programu Ministerstva práce a sociálních 

věcí České republiky: 11331 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 

 

Rozpočtovou změnu č. 55/2019 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné 

služby Karlovarského kraje v Sokolově k datu 31.12.2018 ve výši 500.000 Kč do rozpočtu Odboru řízení 

projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu 

Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově 

schváleného k realizaci a financování v rámci Integrovaného regionální operačního programu (IROP) 

 

Rozpočtovou změnu č. 56/2019 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu investiční akce KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary  

k datu 31.12.2018 ve výši 1.706.100 Kč do rozpočtu Odboru řízení projektů Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ke krytí výdajů souvisejících s aktualizací projektové dokumentace na stavbu 

Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary 
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Rozpočtovou změnu č. 91/2019 

- zapojení vázaných nevyčerpaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2018 ve výši 8.684.456 Kč do investičních výdajů rozpočtu Odboru investice a správa majetku 

Krajského úřadu Karlovarského kraje z vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu 

pro Českou poštu s.p., na financování úplatného nabytí nemovitých a movitých věcí v areálu Svatošské 

skály 

 

Termín kontroly: 20.06.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

                                                                                                                                      Hlasování 

 

 
12. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2018 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 13/02/19 
 

- bere na vědomí informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2018 až 539/2018 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

                                                                                                                                     Hlasování 

 

 
13. 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 19. 11. 2018 do 28. 1. 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 14/02/19 
 

- 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 19.11.2018 do 28.01.2019 dle přílohy 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

                                                                                                                                     Hlasování 

 

 
14. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje od Hasičského záchranného sboru 

Karlovarského kraje na rok 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 15/02/19 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu ČR - Hasičský 

záchranný sbor Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 205/70, Karlovy Vary, IČO 70883611,  

na podporu vybavení požárních jednotek v roce 2019 ve výši 5.200.000 Kč 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b11.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b12.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b13.html
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- souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje se subjektem ČR - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 205/70, 

Karlovy Vary, IČO 70883611, na podporu vybavení požárních jednotek v roce 2019 ve výši 5.200.000 Kč 

 

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

 

                                                                                                                                     Hlasování 

 

 
15. Akce Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary - dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí 

příspěvku z rozpočtu statutárního města Karlovy Vary ze dne 30.11.2011, průběžné informace  

o stavu přípravy akce, úprava finančního krytí 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 16/02/19 
 

- bere na vědomí informace podané v důvodové zprávě k akci "KK - Revitalizace Císařských lázní 

Karlovy Vary" 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 3 v úplném znění Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu statutárního 

města Karlovy Vary, kterým dojde k navýšení příspěvku statutárního města Karlovy Vary, Moskevská 

2035/21, 361 20 Karlovy Vary, o 22.680.088 Kč na 122.680.088 Kč, dle návrhu 

 

- schvaluje text sdělení o návrhu dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu statutárního 

města Karlovy Vary a předložení projektové dokumentace změny stavby před jejím dokončením - DZSPD 

na stavbu "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" statutárnímu městu Karlovy Vary  

dle návrhu 

 

- pověřuje Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou, hejtmanku, podpisem dodatku č. 3 a sdělení o návrhu 

dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu statutárního města Karlovy Vary a předání 

projektové dokumentace změny stavby před jejím dokončením - DZSPD na stavbu "Revitalizace objektu 

Císařských lázní, Karlovy Vary" statutárnímu městu Karlovy Vary dle návrhu 

 

- schvaluje navýšení finanční spoluúčasti Karlovarského kraje na akci „KK - Revitalizace Císařských 

lázní Karlovy Vary“ o 22.680.088 Kč, to jest na celkový podíl Karlovarského kraje 222.680.088 Kč,  

a to z důvodu vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele stavby a nutnosti finančního pokrytí celé akce,  

a to do doby účinnosti Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu statutárního města Karlovy Vary, 

respektive dodatku č. 3 této smlouvy 

 

Termín kontroly: 19.09.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

                                                                                                                                     Hlasování 

 

 
16. Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 17/02/19 
 

- schvaluje výjimku z Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb  

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

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b14.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b15.html
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- schvaluje výjimku z Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb  

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

 

- schvaluje neposkytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu CENTRUM DENNÍCH 

SLUŽEB Mariánské Lázně o.p.s., IČO 70957142, na zajištění sociální služby sociálně aktivizační služby 

pro seniory a osoby se zdravotním postižením z důvodu nezařazení sociální služby do sítě sociálních 

služeb v Karlovarském kraji pro rok 2019 

 

- schvaluje neposkytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Debitum gratis, spolek,  

IČO 5437211, na zajištění sociální služby odborné sociální poradenství z důvodu nezařazení sociální 

služby do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2019 

 

- schvaluje rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji  

v roce 2019 v celkové výši 529.456.500 Kč, z toho neinvestiční dotace 1 ve výši 514.235.700 Kč (z toho 

pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje 205.835.400 Kč) a neinvestiční dotace 2 ve výši 

15.220.800 Kč, dle přílohy 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

na zajištění sociálních služeb v roce 2019 dle přílohy 

 

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

záležitostí podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

na zajištění sociálních služeb v roce 2019 

 

- ukládá odboru sociálních věcí zveřejnit přehled dotací schválených Zastupitelstvem Karlovarského kraje 

na internetových stránkách Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru sociálních věcí odeslat žadatelům CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Mariánské Lázně 

o.p.s., IČO 70957142 a Debitum gratis, spolek, IČO 5437211, sdělení o neschválení žádostí včetně 

důvodu neschválení 

 

Termín kontroly: 20.06.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

                                                                                                                                     Hlasování 

 

 
17. Poskytnutí dotací na zajištění sociálních služeb v roce 2019 v rámci projektu Podpora vybraných 

služeb sociální prevence 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 18/02/19 
 

- schvaluje výjimku z Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb  

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

 

- schvaluje poskytnutí dotací na zajištění sociálních služeb v roce 2019 v rámci projektu Podpora 

vybraných služeb sociální prevence v celkové výši 60.639.900 Kč, z toho neinvestiční dotace 3 ve výši 

56.180.500 Kč (z toho max. 5% spoluúčast Karlovarského kraje, tj. 2.809.025 Kč) a neinvestiční dotace 2 

ve výši 4.459.400 Kč, dle přílohy 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

na zajištění sociálních služeb v roce 2019 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence 

dle přílohy 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b16.html
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- pověřuje náměstka hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí, bezpečnosti a vnitřních 

záležitostí podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

na zajištění sociálních služeb v roce 2019 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence 

 

- ukládá odboru sociálních věcí zveřejnit přehled dotací schválených Zastupitelstvem Karlovarského kraje 

na internetových stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 20.06.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

                                                                                                                                     Hlasování 

 

 
18. Schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu projektu "Podpora vybraných 

služeb sociální prevence II" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 19/02/19 
 

- schvaluje vlastní spolufinancování projektu "Podpora vybraných služeb sociální prevence II" ve výši 

max. 7.150.000 Kč, tzn. 5% celkových uznatelných výdajů projektu 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu "Podpora vybraných služeb sociální prevence II" 

do příslušné výzvy Operačního programu Zaměstnanost 

 

- ukládá odboru sociálních věcí ve spolupráci s odborem řízení projektů zajistit kroky nezbytné  

pro přípravu a podání žádosti o dotaci na realizaci projektu "Podpora vybraných služeb sociální prevence 

II" do příslušné výzvy Operačního programu Zaměstnanost 

 

Termín kontroly: 19.09.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

                                                                                                                                     Hlasování 

 

 
19. Schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu projektu "Podpora procesu 

střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji II" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 20/02/19 
 

- schvaluje vlastní spolufinancování projektu "Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje 

sociálních služeb v Karlovarském kraji II" ve výši max. 900.000 Kč, tzn. 5% celkových uznatelných 

výdajů projektu 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu "Podpora procesu střednědobého plánování 

rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji II" do příslušné výzvy Operačního programu 

Zaměstnanost 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b17.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b18.html
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- ukládá odboru sociálních věcí ve spolupráci s odborem řízení projektů zajistit kroky nezbytné  

pro přípravu a podání žádosti o dotaci na realizaci projektu "Podpora procesu střednědobého plánování 

rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji II" do příslušné výzvy Operačního programu 

Zaměstnanost 

 

Termín kontroly: 19.09.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

                                                                                                                                     Hlasování 

 

 
20. Projekt „Zateplení obvodového pláště budovy a střechy, částečná výměna oken objektu Domova 

pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace", v rámci Operačního programu 

Životní prostředí, prioritní osy 5, energetické úspory - schválení předběžného záměru financování 

přípravy a realizace projektu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 21/02/19 
 

- schvaluje  

a) předběžný záměr financování projektu k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu 

„Zateplení obvodového pláště budovy a střechy, částečná výměna oken objektu Domova  

pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace", v rámci Operačního programu Životní 

prostředí, prioritní osy 5, energetické úspory, v předběžně odhadované částce ve výši 20.000.000 Kč, 

včetně DPH, tzn. 100 % předpokládaných celkových výdajů projektu  

b) předběžný záměr vlastního spolufinancování projektu "Zateplení obvodového pláště budovy a střechy, 

částečná výměna oken objektu Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace",  

v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 5, energetické úspory, v předběžně 

odhadované částce ve výši od 9.750.000 Kč do 12.675.000 Kč včetně DPH, tzn. 50 % až 65 % celkových 

způsobilých výdajů projektu v závislosti na dosažených úsporách a dále nezpůsobilé výdaje  

v předpokládané výši 500.000 Kč včetně DPH 

c) předfinancování celkových výdajů přípravné fáze projektu „Zateplení obvodového pláště budovy  

a střechy, částečná výměna oken objektu Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková 

organizace", v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 5, energetické úspory,  

v předběžně odhadované výši 675.000 Kč včetně DPH, z toho investiční výdaje na aktualizaci 

energetického auditu v předběžně odhadované výši 50.000 Kč včetně DPH, zpracování nové projektové 

dokumentace v předběžně odhadované výši 300.000 Kč včetně DPH, technický dozor investora  

v předběžně odhadované výši 250.000 Kč včetně DPH, autorský dozor projektanta v předběžně 

odhadované výši 50.000 Kč včetně DPH a neinvestiční výdaje v předběžně odhadované výši 25.000 Kč 

včetně DPH na ostatní výdaje (např. prezentace) 

 

- ukládá odboru sociálních věcí, odboru investic a správa majetku, odboru řízení projektů, odboru 

finančnímu, odboru regionálního rozvoje a ředitelce Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ v Chebu, 

příspěvková organizace, zajistit vše potřebné s předfinancováním a s realizací přípravné fáze projektu 

„Zateplení obvodového pláště budovy a střechy, částečná výměna oken objektu Domova pro seniory 

"SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace", v rámci Operačního programu Životní prostředí, 

prioritní osy 5, energetické úspory 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b19.html
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Zodpovídá: 

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

Mgr. Hana Marešová, ředitelka Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, 

příspěvková organizace 

 

 

                                                                                                                                     Hlasování 
 

 

21. Změna Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 22/02/19 
 

- schvaluje dodatek č. 1 předpisu zastupitelstva kraje č. PZ 01/2016 "Jednací řád výborů Zastupitelstva 

Karlovarského kraje" dle návrhu, s připomínkou uvedenou v zápise 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

                                                                                                                                     Hlasování 

 

 
22. Změna Jednacího řádu zastupitelstva kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 23/02/19 
 

- schvaluje dodatek č. 3 předpisu zastupitelstva kraje č. PZ 01/2010 "Jednací řád zastupitelstva kraje"  

dle návrhu, s připomínkou uvedenou v zápise 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

                                                                                                                                     Hlasování 

 

 
23. Petice proti otevření výukového střediska a školního letového provozu pro výcvik dopravních 

pilotů v Letecké škole společnosti F AIR, spol. s r.o., na mezinárodním letišti Karlovy Vary  

a smlouva o zřízení Fakulty dopravní ČVUT v Karlovarském kraji 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 24/02/19 
 

- bere na vědomí přijetí Petice Spolku Olšových Vrat, občanů Olšových Vrat, Hůrek, obcí Pila, Kolová  

a Háje proti zřízení letecké školy společnosti F AIR, spol. s r.o., na letišti Karlovy Vary 

 

- schvaluje odpověď k obsahu petice evidovanou pod č. 8/2018 

 

- pověřuje odbor dopravy a silničního hospodářství k vypravení odpovědi k obsahu petice ve schváleném 

znění 

 

                                                                                                                                     Hlasování 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b20.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b21.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b22.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b23a.html
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- schvaluje smlouvu o spolupráci v projektu vysokoškolského vzdělávání mezi Karlovarským krajem  

a ČVUT v Praze - Fakulta dopravní, dle návrhu 

 

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje, Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou, podpisem smlouvy  

o spolupráci v projektu vysokoškolského vzdělávání mezi Karlovarským krajem a ČVUT v Praze - 

Fakulta dopravní 

 

Termín kontroly: 20.06.2019 
 

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

 

                                                                                                                                     Hlasování 

 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 25/02/19 
 

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

 

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

 

                                                                                                                                     Hlasování 

 

 
25. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Asociace Záchranný 

kruh, z.s., na rok 2019 na projekt „Podpora vzdělávání a praktické přípravy ve Světě záchranářů  

v roce 2019“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 26/02/19 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 400.000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje  

v roce 2019 subjektu Asociace Záchranný kruh, z.s., se sídlem 5. května 155/8, 360 01 Karlovy Vary,  

IČO 27002896, na projekt „Podpora vzdělávání a praktické přípravy ve Světě záchranářů v roce 2019“  

dle přílohy P4 

 

- souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 400.000 Kč  

z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2019 se subjektem Asociace Záchranný kruh, z.s., se sídlem  

5. května 155/8, 360 01 Karlovy Vary, IČO 27002896, na projekt „Podpora vzdělávání a praktické 

přípravy ve Světě záchranářů v roce 2019“ 

 

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

 

                                                                                                                                 
26. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Asociace Záchranný 

kruh, z.s., na rok 2019 na projekt ,,Podpora činnosti v rámci Integrovaného projektu Záchranný 

kruh“  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 27/02/19 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b23b.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b24.html
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- schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 600.000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje  

v roce 2019 subjektu Asociace Záchranný kruh, z.s., se sídlem 5. května 155/8, 360 01 Karlovy Vary,  

IČO 27002896, na projekt „Podpora činnosti v rámci Integrovaného projektu Záchranný kruh“  

dle přílohy P4 

 

- souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 600.000 Kč  

z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2019 se subjektem Asociace Záchranný kruh, z.s., se sídlem  

5. května 155/8, 360 01 Karlovy Vary, IČO 27002896, na projekt ,,Podpora činnosti v rámci 

Integrovaného projektu Záchranný kruh“ 

 

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

 

                                                                                                                                     Hlasování 

 

 
27. Žádost LK Slovan Karlovy Vary o individuální dotaci z rozpočtu kraje na vybudování 

infrastruktury pro IX. zimní olympiádu dětí a mládeže ČR 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 28/02/19 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje žadateli LK Slovan Karlovy 

Vary z.s., IČO 49751956, na vybudování infrastruktury pro IX. zimní olympiádu dětí a mládeže ČR  

ve výši 5.659.492 Kč, dle návrhu 

 

- schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje,  

ve znění dle přílohy č. 24 

 

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena rady, uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

individuální investiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje s žadatelem LK Slovan Karlovy Vary, z.s., 

IČO 49751956, na vybudování infrastruktury ve výši 5.659.492 Kč 

 

Termín kontroly: 25.04.2019 
 

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

 

                                                                                                                                     Hlasování 

 

 
28. Žádost LK Slovan K. Vary o individuální dotaci z rozpočtu kraje na pořízení pracovního skútru 

pro IX. zimní olympiádu dětí a mládeže ČR 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 29/02/19 
 

- schvaluje  

- poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje žadateli LK Slovan  

K. Vary z.s., IČO 49751956, na pořízení pracovního skútru na úpravu lyžařských běžeckých stop ve výši 

320.000 Kč, dle návrhu 

- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje,  

ve znění dle přílohy č. 15 

- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje s žadatelem LK Slovan K. Vary, z.s., IČO 49751956, na pořízení pracovního skútru na úpravu 

lyžařských běžeckých stop ve výši 320.000 Kč 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b25_26.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b27.html
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- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí individuální investiční dotace 

 

Termín kontroly: 25.04.2019 
 

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

Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

                                                                                                                                     Hlasování 

 

 
29. Žádost Statutárního města Karlovy Vary o poskytnutí individuální dotace na opravu kremační 

pece v krematoriu Karlovy Vary 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 30/02/19 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Statutárnímu městu Karlovy 

Vary na opravu kremační pece v krematoriu Karlovy Vary v částce 3.500.000 Kč, maximálně však  

do výše volného limitu podpory malého rozsahu, dle nařízení č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 

Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, ke dni uzavření veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí individuální dotace 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace se Statutárním městem 

Karlovy Vary na opravu kremační pece v krematoriu Karlovy Vary, ve výši 3.500.000 Kč, maximálně 

však do výše volného limitu podpory malého rozsahu, dle nařízení č. 1407/2013 o použití článků 107  

a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, ke dni uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí individuální dotace, z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu 

 

- 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 

 

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

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

                                                                                                                                     Hlasování 

 

 
30. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství 

a cestovního ruchu - podléhající schválení v Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 31/02/19 
 

- schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje Mgr. Danielu Seifertovou, náměstkyni hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče, 

podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu náměstkyni hejtmanky pro oblast kultury  

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b28.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b29.html
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a památkové péče a zajistit veškeré úkony ze smluv vyplývající 

 

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

a cestovního ruchu 

 

                                                                                                                                     Hlasování 

 

 
31. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví obce Jindřichovice do vlastnictví Karlovarského 

kraje – pozemek p.p.č. 24/5 v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 32/02/19 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 24/5 o výměře 30 m2 v k.ú. Jindřichovice v Krušných 

horách a obci Jindřichovice formou darovací smlouvy mezi obcí Jindřichovice se sídlem Jindřichovice 

232, Kraslice, PSČ 358 01, IČO 00259373, zastoupenou Martinou Majdákovou, starostkou obce  

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

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

předmětnou nemovitou věc z vlastnictví obce Jindřichovice 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 

 

Termín kontroly: 19.09.2019 
 

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

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

příspěvková organizace 

 
 

32. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření 

Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.č. 60/6 a 65/2  

v k.ú. Hartoušov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 33/02/19 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.č. 60/6 o výměře 217 m2 a 65/2 o výměře 1033 m2  

v k.ú. Hartoušov a obci Nebanice formou smlouvy o bezúplatném převodu pozemků mezi Českou 

republikou - Státním pozemkovým úřadem se sídlem Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov, 

IČO 01312774, zastoupeným Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu  

pro Karlovarský kraj, Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary (jako převádějící na straně jedné)  

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

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

z vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření Státního pozemkového úřadu do vlastnictví 

Karlovarského kraje 

 

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

k uzavření předmětné smlouvy o bezúplatném převodu pozemků 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b30.html
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- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětné smlouvy o bezúplatném převodu pozemků 

 

Termín kontroly: 19.09.2019 
 

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

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

příspěvková organizace 

 
 

33. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města Chodov – 

část pozemku p.č. 2480/1 v k.ú. Dolní Chodov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 34/02/19 
 

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 2480/1, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 2532-2998/2018 z původního pozemku p.č. 2480/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

p.č. 2480/33 o výměře 293 m2 v k.ú. Dolní Chodov a obci Chodov, 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 Chodov, se sídlem 

Komenského 1077, Chodov, PSČ 357 35, IČO 00259349, zastoupeným Patrikem Pizingerem, starostou 

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

Karlovarského kraje do vlastnictví města Chodov 

 

- 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 

 

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 

 

 
34. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Nové 

Sedlo - pozemky p.č. 240/4, 240/5 a 240/6 v k.ú. Loučky u Lokte 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 35/02/19 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 240/4 o výměře 365 m2, 240/5 o výměře 141 m2 a 240/6  

o výměře 20 m2 v k.ú. Loučky u Lokte a obci Nové Sedlo 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 Nové Sedlo, se sídlem Masarykova 

502, Nové Sedlo, PSČ 357 34, IČO 00259527, zastoupeným Ing. Věrou Baumanovou, starostkou města 

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

kraje do vlastnictví města Nové Sedlo 

 

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

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

předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: 19.09.2019 
 

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

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

příspěvková organizace 

 

                                                                                                                                     Hlasování 

 

 
35. Prodej souboru nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje - areál budovy s č.p. 605  

a k tomu přilehlých pozemků v ul. Kounice, obec Horní Slavkov, okres Sokolov, do majetku 

právnické osoby 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 36/02/19 
 

- schvaluje prodej nemovitého majetku: 

- pozemku st.parc. č. 851 o výměře 465 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

stavba občanského vybavení s č. p. 605, 

- pozemku st. parc. č. 1139 o výměře 187 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

stavba bez č.p./č.e, 

- pozemku parc. č. 1052/9 o výměře 1.149 m2, druh pozemku: ostatní plocha, 

- pozemku parc. č. 1052/15 o výměře 1.131 m2, druh pozemku: ostatní plocha; 

vše v k. ú. a obci Horní Slavkov, evidované na listu vlastnictví č. 1292 u Katastrálního úřadu  

pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov, konkrétnímu zájemci, a to formou kupní smlouvy 

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

zastoupeným Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace, 

IČO 49766929, se sídlem Jednoty 1620, 356 01 Sokolov a společností Rauschert, k.s., IČO 25057600,  

se sídlem Kounice 603, 357 31 Horní Slavkov, za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena  

na základě nejvyšší nabídnuté kupní ceny dle nabídky, tj. 5.200.000,00 Kč, s tím, že kupující současně  

s kupní cenou uhradí ostatní náklady vzniklé se zpracováním znaleckého posudku č. 2171-54/18 

zpracovaným soudním znalcem Ing. Milanem Machovcem, ke stanovení ceny v místě a čase obvyklé,  

ve výši 9.900,00 Kč + DPH v platné zákonné výši 

 

- ukládá Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizaci, realizovat 

kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvkovou organizaci,  

k podpisu předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 19.09.2019 
 

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

Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy technické  

a ekonomické Sokolov 

 

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

část pozemku p.p.č. 107 v k.ú. Chotíkov u Kynšperka nad Ohří 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 37/02/19 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b31_34.html
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- schvaluje úplatné nabytí části pozemku, která byla oddělena geometrickým plánem č. 123-1013/2011  

ze dne 27.05.2011 z původního pozemku p.p.č. 107 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

p.p.č. 107/2 o výměře 19 m2, v k.ú. Chotíkov u Kynšperka nad Ohří, formou kupní smlouvy a smlouvy  

o zřízení služebnosti mezi Tomášem Farou, bytem xxxxxxxx č.p. x, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx  

(jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06  Karlovy 

Vary, IČO 70891168 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena 

znaleckým posudkem č. 330/4/7/2018 ze dne 28.06.2018 ve výši 3.515 Kč, a tím převést předmětnou 

nemovitou věc z vlastnictví Tomáše Fary do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

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

25.05.2015, podpisem předmětné kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti 

 

Termín kontroly: 25.04.2019 
 

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

 

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

část pozemku p.p.č. 286 v k.ú. Jindřichov u Tršnic 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 38/02/19 
 

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku, která byla oddělena geometrickým plánem č. 205-184/2018  

ze dne 14.09.2018 z původního pozemku p.p.č. 286 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

p.p.č. 286/2 o výměře 108 m2, v k.ú. Jindřichov u Tršnic, formou kupní smlouvy mezi Janem Lenerem  

a Pavlínou Lenerovou, bytem xxxxx xxxxxx xxxxx/x, xxx xxx xxxx (jako prodávající na straně jedné)  

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

na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 339/3/9/2018 

ze dne 12.10.2018 ve výši 19.980 Kč, a tím převést předmětnou nemovitou věc ze společného jmění 

manželů do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

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

25.05.2015, podpisem předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 25.04.2019 
 

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

 

 
38. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., 

do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.č. 4021/256 v k.ú. Sokolov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 39/02/19 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 4021/256 o výměře 1896 m2 v k.ú. a obci Sokolov 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, která byla stanovena 

znaleckým posudkem č. 338/2/9/2018 ze dne 17.09.2018 ve výši 436.080 Kč, a tím převádí předmětnou 

nemovitou věc z vlastnictví společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., do vlastnictví 

Karlovarského kraje 
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- 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 současně ukládá povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smlouvy 

 

Termín kontroly: 19.09.2019 
 

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

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

příspěvková organizace 

 

 
39. Úplatné nabytí pozemků p.p.č. 343/3, 343/4, 441/35, 441/36 a 441/37 v k.ú. Oldřichov u Nejdku  

z majetku Náboženské matice do majetku Karlovarského kraje a prodej pozemku p.p.č. 1648/1  

v k.ú. Rudné z majetku Karlovarského kraje do majetku Náboženské matice 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 40/02/19 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.p.č. 343/3 o výměře 11 m2, 343/4 o výměře 88 m2, 441/35  

o výměře 274 m2, 441/36 o výměře 316 m2 a 441/37 o výměře 3667 m2 v k.ú. Oldřichov u Nejdku a obci 

Nejdek formou kupní smlouvy mezi Náboženskou maticí se sídlem Thákurova 676/3, PSČ 160 00 Praha 6 

- Dejvice, IČO 00052914, zastoupenou Ing. Lubomírem Poulem, 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. 309-38/2018 ze dne 19.06.2018 ve výši 403.801 Kč, a tím převádí předmětné 

nemovité věci z vlastnictví Náboženské matice do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- schvaluje prodej pozemku p.p.č. 1648/1 o výměře 8920 m2 v k.ú. Rudné a obci Vysoká Pec 

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 Náboženskou maticí se sídlem Thákurova 676/3, PSČ 160 00 Praha 6 - Dejvice, IČO 00052914, 

zastoupenou Ing. Lubomírem Poulem, ředitelem (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní 

cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 309-38/2018 ze dne 19.06.2018 ve výši 663.648 Kč,  

a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Náboženské 

matice 

 

- 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 současně ukládá povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smluv 
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Termín kontroly: 19.09.2019 
 

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

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

příspěvková organizace 

 

                                                                                                                                     Hlasování 

 

 
40. Projekt „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském 

kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III“ - schválení rozhodnutí o poskytnutí dotace  

a vyhlášení dotačního programu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 41/02/19 
 

- schvaluje  

- znění Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace, identifikační číslo 

CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009262, vč. přílohy č. 1 a č. 2 na projekt "Podpora výměny zdrojů tepla  

na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové  

dotace III" 

- pravidla pro dotační program v rámci projektu „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva  

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

 

- pověřuje  

- hejtmanku Karlovarského kraje podpisem Potvrzení o přijetí dotace k projektu "Podpora výměny zdrojů 

tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 – Kotlíkové 

dotace III" 

 

- Radu Karlovarského kraje schvalováním jednotlivých výzev vyhlašovaných v rámci dotačního programu 

v rámci projektu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském 

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

- odbor investic a správa majetku zapracováním případných změn ve znění dotačního programu  

a jeho příloh na základě připomínek Řídícího orgánu, Zprostředkujícího subjektu nebo jiných složek 

implementační struktury před jeho vyhlášením 

 

- bere na vědomí informaci o možných rizicích spojených s akceptací Registrace akce a Rozhodnutí  

o poskytnutí dotace, identifikační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009262 a s realizací projektu 

"Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 

2014-2020 – Kotlíkové dotace III" 

 

Termín kontroly: 20.06.2019 
 

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

 

                                                                                                                                     Hlasování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b35_39.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b40.html
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41. Úplatné nabytí spoluvlastnického podílu na nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby  

do vlastnictví Karlovarského kraje –  st.p.č. 77/1, jehož součástí je stavba č.p. 55 v k.ú. Mariánské 

Lázně a úhrada nájemného za užívání spoluvlastnického podílu na nemovité věci 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 42/02/19 
 

- schvaluje úplatné nabytí ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 7/10 na pozemku st.p.č. 77/1 

zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 55, pro bydlení, v k.ú. Mariánské Lázně, formou 

kupní smlouvy mezi panem Leitnerem Davidem, bytem xxx xxxx xxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx 

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským 

krajem, zastoupeným Domovem mládeže a školní jídelnou Mariánské Lázně, příspěvkovou organizací, se 

sídlem Klíčová 167/4, 353 01 Mariánské Lázně, IČO 00377945 (jako kupující na straně druhé), za 

dohodnutou kupní cenu ve výši 13.020.000 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví 

pana Leitnera Davida, do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- schvaluje dohodu o narovnání – úhrady nájemného za užívání spoluvlastnického podílu na nemovité 

věci v celkové výši 1.652.000 Kč mezi panem Leitnerem Davidem, bytem xxx xxxx xxxx xx,  

xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (jako bývalým většinovým 

vlastníkem na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem mládeže a školní jídelnou 

Mariánské Lázně, příspěvkovou organizací, se sídlem Klíčová 167/4, 353 01 Mariánské Lázně,  

IČO 00377945 (jako bývalým menšinovým vlastníkem na straně druhé) 

 

- ukládá Domovu mládeže a školní jídelně Mariánské Lázně, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy a dohody o narovnání 

 

- zmocňuje Domov mládeže a školní jídelnu Mariánské Lázně, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětné kupní smlouvy a dohody o narovnání 

 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 95/2019  

- zapojení financování z fondu budoucnosti ve výši 14.672.000 Kč do rozpočtu Odboru školství, mládeže 

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Tyto prostředky budou použity na úplatné nabytí 

nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek st.p.č. 77/1,  

jehož součástí je stavba č.p. 55 v k.ú. Mariánské Lázně a úhradu nájemného za užívání spoluvlastnického 

podílu na nemovité věci. 

 

Termín kontroly: 12.12.2019 
 

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

Mgr. Karel Borský, ředitel příspěvkové organizace Domova mládeže a školní jídelny 

Mariánské Lázně 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

                                                                                                                                     Hlasování 

 

 
42. Akční plán koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského 

kraje pro rok 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 43/02/19 
 

- schvaluje Akční plán Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 

Karlovarského kraje na rok 2019 dle přílohy č. 1 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b41.html
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- bere na vědomí vyhodnocení plnění Akčního plánu Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy  

a osvěty (EVVO) Karlovarského kraje za rok 2018 dle přílohy č. 2 

 

Termín kontroly: 12.12.2019 
 

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

 

                                                                                                                                     Hlasování 

 

 
43. Strategie ochrany před povodněmi pro území Karlovarského kraje (srpen 2003;  

aktualizace 2018) 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 44/02/19 
 

- bere na vědomí Strategii ochrany před povodněmi pro území Karlovarského kraje (srpen 2003; 

aktualizace 2018) 

 

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

 

                                                                                                                                     Hlasování 

 

 
44. Žádost o poskytnutí zálohy k úhradě nákladů souvisejících s opatřením k nápravě závadného 

stavu v Karlových Varech - Doubí ze zvláštního účtu kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 45/02/19 
 

- schvaluje neposkytnutí zálohy k úhradě nákladů souvisejících s opatřením k nápravě závadného stavu  

v Karlových Varech - Doubí ze zvláštního účtu kraje, přičemž úhradu nákladů bude Karlovarský kraj řešit 

až po ukončení sanačních prací a řádném proplacení nákladů ze strany žadatele 

 

Termín kontroly: 19.09.2019 
 

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

 

                                                                                                                                     Hlasování 

 
 

45. Podmínky pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určených pro podporu 

specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické 

lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie - změna pojmosloví a schválení nových 

smluv o poskytnutí motivačního příspěvku  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 46/02/19 
 

- schvaluje změnu Podmínek pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určených  

pro podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné 

praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie dle návrhu 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b42.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b43.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b44.html
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- schvaluje vzorové smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku na podporu specializačního vzdělávání  

k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství 

pro děti a dorost/pediatrie dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 v úplném znění smlouvy o poskytnutí motivačního příspěvku  

na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné 

praktické lékařství mezi Karlovarským krajem, paní MUDr. Kateřinou Dlouhou a akreditovaným 

zařízením MEDHYNEK s.r.o., se sídlem Jáchymovská 1374, Ostrov, PSČ 36301, dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního vzdělávání 

k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství mezi Karlovarským 

krajem, paní MUDr. Petrou Gajdošovou a akreditovaným zařízením BROMED Sokolov s.r.o., se sídlem 

Rokycanova 2020, Sokolov, PSČ 356 01, dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví, podpisem výše 

uvedeného dodatku č. 1 v úplném znění smlouvy o poskytnutí motivačního příspěvku a výše uvedené 

smlouvy o poskytnutí motivačního příspěvku za Karlovarský kraj 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

                                                                                                                                     Hlasování 

 

 
46. Navýšení základního kapitálu společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 47/02/19 
 

- schvaluje zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.,  

IČO 26365804, se sídlem Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, PSČ 360 01, o částku 50.000.000 Kč 

 

- schvaluje peněžitý vklad ve výši 50.000.000 Kč Karlovarského kraje do obchodní společnosti 

Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČO 26365804, se sídlem Bezručova 1190/19, Karlovy Vary,  

PSČ 360 01 

 

- ukládá Ing. Janu Burešovi, členu Rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví, zajistit všechny 

potřebné kroky k naplnění usnesení zastupitelstva kraje po schválení zvýšení základního kapitálu  

v zastupitelstvu kraje valnou hromadou akciové společnosti 

 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 98/2019 

- zapojení finančních prostředků Fondu budoucnosti Karlovarského kraje ve výši 15.000.000 Kč  

do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí příplatku  

do základního kapitálu Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

 

Zodpovídá: Ing. Jitka Samáková, předsedkyně představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

 

                                                                                                                                     Hlasování 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b45.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b46.html
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47. Vyrovnávací platba za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v nemocnici Sokolov 

– NEMOS Sokolov s.r.o., za rok 2018, vyhodnocení podmínky, schválení smlouvy 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 48/02/19 
 

- bere na vědomí vyhodnocení splnění podmínky poskytnutí vyrovnávací platby NEMOS SOKOLOV 

s.r.o., za rok 2018 

 

- schvaluje poskytnutí vyrovnávací platby ve výši 50 % požadované částky, a to ve výši 8.939.171,50 Kč 

za podmínek stanovených v čl. V., odst. 2 smlouvy 

 

- schvaluje smlouvu mezi Karlovarským krajem a NEMOS SOKOLOV s.r.o., o závazku veřejné služby  

a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby dle návrhu s podmínkou, že finanční 

prostředky budou společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o., vyplaceny až po vyrovnání závazků vůči 

Karlovarskému kraji plynoucí z kontroly použití veřejné finanční podpory poskytnuté na základě Smlouvy 

o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby,  

ev. č. KK 01959/2016-00 a ev. č. KK 03313/2016 vůči Karlovarskému kraji 

 

- schvaluje pověření odboru kontroly a interního auditu provedením kontroly poskytnutí finančních 

prostředků dle této smlouvy v roce 2019 

 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č.  58/2019 

- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2018  

ve výši 31.379.714 Kč do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje  

na vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby – zajištění lůžkové a ambulantní péče pro NEMOS 

SOKOLOV s.r.o., a NEMOS PLUS s.r.o. 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 
48. Vyrovnávací platba za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v nemocnici Ostrov – 

NEMOS PLUS s.r.o., za rok 2018, vyhodnocení podmínky, schválení smlouvy 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 49/02/19 
 

- bere na vědomí vyhodnocení splnění podmínky poskytnutí vyrovnávací platby NEMOS PLUS s.r.o.,  

za rok 2018 

 

- schvaluje poskytnutí vyrovnávací platby ve výši 50 % požadované částky, a to ve výši 6.750.685,50 Kč 

za podmínek stanovených v čl. V., odst. 2 smlouvy 

 

- schvaluje smlouvu mezi Karlovarským krajem a NEMOS PLUS s.r.o., o závazku veřejné služby  

a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby dle návrhu s podmínkou, že finanční 

prostředky budou společnosti NEMOS PLUS s.r.o., vyplaceny až po vyrovnání závazků vůči 

Karlovarskému kraji plynoucí z kontroly použití veřejné finanční podpory poskytnuté na základě Smlouvy 

o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby,  

ev. č. KK 01960/2016-00 a ev. č. KK 03312/2016 vůči Karlovarskému kraji 

 

- schvaluje pověření odboru kontroly a interního auditu provedením kontroly poskytnutí finančních 

prostředků dle této smlouvy v roce 2019 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

                                                                                                                                     Hlasování 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b47_48.html
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49. Smlouva o poskytování zdravotních služeb (lékařských pohotovostních služeb) jako služeb 

obecného hospodářského zájmu společnosti Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o., pověřovací akt, 

schválení předběžné výše vyrovnávací platby na rok 2019, dohoda o ukončení veřejnosprávní 

smlouvy o spolupráci při zajišťování lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie a lékařské 

pohotovostní služby v oboru všeobecné praktické lékařství s městem Mariánské Lázně 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 50/02/19 
 

- bere na vědomí žádost města Mariánské Lázně na změnu způsobu financování pohotovostních služeb 

 

- schvaluje Dodatek č. 3 k veřejnosprávní smlouvě o spolupráci při zajišťování lékařské pohotovostní 

služby v oboru chirurgie a lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecné praktické lékařství – dohoda  

o ukončení smlouvy, dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví, podpisem výše 

uvedeného dodatku 

 

- schvaluje Metodický pokyn Karlovarského kraje k výpočtu výše vyrovnávací platby za poskytování 

zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu určený pro nemocnici Mariánské Lázně 

dle návrhu 

 

- pověřuje obchodní společnost Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o., se sídlem U Nemocnice 91/3, 

Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně, IČO 26376709, s místem poskytování zdravotních služeb  

U Nemocnice 91/3, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně, poskytováním níže uvedených zdravotních služeb 

jako služeb obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU ze dne  

20. prosince 2011 o použití čl. 106, odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu  

ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 

poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu: 

1. Zdravotní služby poskytované v rámci lékařské pohotovostní služby - obor všeobecné praktické 

lékařství v nemocnici Mariánské Lázně, na adrese U Nemocnice 91/3, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně 

2. Zdravotní služby poskytované v rámci lékařské pohotovostní služby – obor chirurgie v nemocnici 

Mariánské Lázně, na adrese U Nemocnice 91/3, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně, a to v rozsahu bližší 

specifikace těchto zdravotních služeb, která je obsažena v příloze č. 1 návrhu usnesení, na dobu  

od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2020 a pro území Karlovarského kraje, zejména pak pro území správních 

obvodů těchto obcí s rozšířenou působností: Mariánské Lázně 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského 

zájmu s obchodní společností Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o., se sídlem U Nemocnice 91/3, Úšovice, 

353 01 Mariánské Lázně, IČO 26376709, dle návrhu na dobu 2 let 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví, podpisem rámcové 

smlouvy o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu  

dle tohoto usnesení 

 

- bere na vědomí předběžnou kalkulaci Vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného 

hospodářského zájmu (dále také jen SOHZ) předloženou Nemocnicí Mariánské Lázně na rok 2019,  

dle návrhu 

 

- schvaluje Předběžnou výši vyrovnávací platby SOHZ na rok 2019 pro obchodní společnost Nemocnice 

Mariánské Lázně s.r.o., se sídlem U Nemocnice 91/3, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně, IČO 26376709, 

a to v celkové částce 3.200.000 Kč, která je účelově vázána takto:   

- Částka 2.000.000 Kč je určena na SOHZ za lékařskou pohotovostní službu v oboru všeobecné praktické 

lékařství a bude Karlovarským krajem vyplacena v termínu do 15.3.2019 

- Částka 1.200.000 Kč je určena na SOZH za lékařskou pohotovostní službu v oboru chirurgie a bude 

vyplacena po obdržení finančních prostředků od Plzeňského kraje, nejpozději do 15.5.2019 
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Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

                                                                                                                                     Hlasování 

 

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

od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 51/02/19 
 

- 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. prosince 2018 

 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
51. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2018 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 52/02/19 
 

- 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 

 

 
52. Projekt „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková 

organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 53/02/19 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školu 

živnostenskou Sokolov, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ ve výši 1.304.500 Kč, 

kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků programu Erasmus+ 

 

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu ve výši  

260.900 Kč (20 % z celkových výdajů projektu) za podmínky, že projektová žádost bude schválena 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu 

Karlovarského kraje se Střední školou živnostenskou Sokolov, příspěvková organizace (IČO 75059151), 

na předfinancování projektu "Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti" ve výši 260.900 Kč, dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže  

a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b49.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b50_51.html
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- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 19.09.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
53. Projekt „Učíme se od Evropy“ Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, příspěvková 

organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 54/02/19 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Učíme se od Evropy“ První české gymnázium v Karlových 

Varech, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Učíme se od Evropy“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Učíme se od Evropy“ ve výši 894.950 Kč, kdy financování 

projektu je řešeno ze 100 % z prostředků programu Erasmus+ 

 

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu ve výši  

178.990 Kč (20 % z celkových výdajů projektu) za podmínky, že projektová žádost bude schválena 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu 

Karlovarského kraje s Prvním českým gymnáziem v Karlových Varech, příspěvková organizace  

(IČO 70845417), na předfinancování projektu ve výši 178.990 Kč, dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 19.09.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

                                                                                                                                     Hlasování 

 

 
54. Projekt „Zvládnu to sám“ Základní školy Ostrov, příspěvková organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 55/02/19 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Zvládnu to sám“ Základní školu Ostrov, příspěvková 

organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Zvládnu to sám“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Zvládnu to sám“ ve výši 6.248.415,03 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 5.491.363,74 Kč 

(90 % z celkových uznatelných výdajů projektu) 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b52_53.html
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- schvaluje poskytnutí dotace na spolufinancování projektu ve výši 757.051,29 Kč, z toho 610.151,53 Kč 

(10 % z celkových uznatelných výdajů projektu) a 146.899,76 Kč neuznatelných výdajů projektu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 20.06.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

                                                                                                                                     Hlasování 

 

 
55. Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 56/02/19 
 

- bere na vědomí informaci o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ve výši 1.827.000 Kč z rozvojového 

programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR „Podpora okresních a krajských kol soutěží  

a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2019“ 

 

- schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Domu dětí a mládeže Karlovy 

Vary, Čankovská 9, příspěvková organizace (IČO 06133584), ve výši 638.900 Kč na zabezpečení 

okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

ČR pro rok 2019 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 

638.900 Kč s Domem dětí a mládeže Karlovy Vary, Čankovská 9, příspěvková organizace, dle vzoru  

v návrhu 

 

- schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Domu dětí a mládeže Sova 

Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace (IČO 47723475), ve výši 495.400 Kč na zabezpečení 

okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

ČR pro rok 2019 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 

495.400 Kč s Domem dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace, dle vzoru  

v návrhu 

 

- schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Domu dětí a mládeže Sokolov, 

Spartakiádní 1937, příspěvková organizace (IČO 71238930), ve výši 452.700 Kč na zabezpečení 

okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

ČR pro rok 2019 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 

452.700 Kč s Domem dětí a mládeže Sokolov, Spartakiádní 1937, příspěvková organizace, dle vzoru  

v návrhu 

 

- schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Základní umělecké škole 

Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace (IČO 75006472), ve výši 240.000 Kč na zabezpečení 

okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

ČR pro rok 2019 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 

240.000 Kč se Základní uměleckou školou Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace, dle vzoru  

v návrhu 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b54.html
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- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže  

a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávních smluv 

 

- 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 

 

 
56. Smlouva o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019  

v Libereckém kraji 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 57/02/19 
 

- schvaluje uzavření Smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže 

ČR 2019 v Libereckém kraji mezi Karlovarským krajem a Libereckým krajem dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže  

a tělovýchovy, podpisem smlouvy 

 

- 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 

 

 
57. Změny zřizovacích listin Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková 

organizace a Základní školy a střední školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 58/02/19 
 

- schvaluje s účinností od 1. března 2019 změnu zřizovací listiny Střední školy stravování a služeb 

Karlovy Vary, 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. března 2019 změnu zřizovací listiny Základní školy a střední školy Karlovy 

Vary, 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 

 

Termín kontroly: 25.04.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

                                                                                                                                     Hlasování 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b55.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b56.html
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58. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní  

rok 2017/2018 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 59/02/19 
 

- bere na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní 

rok 2017/2018 dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 20.06.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

                                                                                                                                     Hlasování 

 

 
59. Závěrečná zpráva o naplnění podmínek udržitelnosti projektu „CROSS-DATA – Přeshraniční 

datový management pro územní plánování (Česko-saský informační systém územního plánování)“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 60/02/19 
 

- souhlasí a schvaluje závěrečnou zprávu o naplnění podmínek udržitelnosti projektu „CROSS-DATA – 

Přeshraniční datový management pro územní plánování (Česko-saský informační systém územního 

plánování)“ 

 

Termín kontroly: 25.04.2019 
 

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

 

                                                                                                                                     Hlasování 

 

 
60. Narovnání veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci 

projektu „Nestůj a pojď II“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 61/02/19 
 

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

Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu „Nestůj a pojď II“, registrační číslo projektu 

CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 u partnerů, do 31.12.2018 

 

- pověřuje Ing. Josefa Janů, radního pro oblast regionálního rozvoje a informatiky, podpisem dodatků č. 1 

 

Termín kontroly: 20.06.2019 
 

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

 

                                                                                                                                     Hlasování 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b58.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b59.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b60.html
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61. Koncepce rozvoje lázeňství a balneologie Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 62/02/19 
 

- schvaluje Koncepci rozvoje lázeňství a balneologie Karlovarského kraje v předloženém znění, uvedenou 

v příloze č. 1 

 

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

a cestovního ruchu 

 

                                                                                                                                     Hlasování 

 

 
62. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. - změna zřizovací listiny 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 63/02/19 
 

- schvaluje změnu zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce Karlovarského kraje - Institutu lázeňství  

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

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit zaslání změny zřizovací 

listiny Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

 

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

a cestovního ruchu 

 

                                                                                                                                     Hlasování 

 

 
63. Delegování zástupce Karlovarského kraje na valnou hromadu spolku Živý kraj - destinační 

agentura pro Karlovarský kraj, z.s.  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 64/02/19 
 

- bere na vědomí informace o nutnosti delegování zástupce Karlovarského kraje na valnou hromadu 

spolku Živý kraj - destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s. (dále jen "DA") 

 

- souhlasí delegovat na valnou hromadu DA, pro období od 01.03.2019 do 01.10.2020, zástupce 

Karlovarského kraje - pana Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje, nar. xx. xxxxxx xxxx, 

bytem xxxxxxxx xxxx/xx, xxx xx xxxxxxx xxxx (dále jen "zástupce kraje") 

 

- souhlasí, aby zástupce kraje na valných hromadách DA byl oprávněn hlasovat o usneseních DA ve věci: 

- kontrola plnění ročního plánu 

- schvalování výroční zprávy správní rady 

- schvalování výroční zprávy o činnosti kontrolní komise 

- schvalování výsledku hospodaření spolku 

- hlasování o odvolání a jmenování členů správní rady nominovaných ostatními členy DA nebo určenými 

zástupci aktérů cestovního ruchu 

- hlasování o odvolání a jmenování členů kontrolní komise nominovaných ostatními členy DA 

za předpokladu, že navrhované usnesení je v souladu s platnými stanovami DA, platnými právními 

předpisy a bylo řádně projednáno kompetentními orgány DA 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b61.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b62.html
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Termín kontroly: 25.04.2019 
 

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

a cestovního ruchu 

 

                                                                                                                                     Hlasování 

 

 
64. Vyhodnocení poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem zaměstnancům 

nemocnic 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 65/02/19 
 

- bere na vědomí aktuální personální situaci k datu 31. 1. 2019 v nemocnici: 

- Karlovarská krajská nemocnice a.s. 

- NEMOS PLUS s.r.o. 

- NEMOS SOKOLOV s.r.o. 

 

- bere na vědomí souhrnnou zprávu o 16 schválených smlouvách o poskytnutí náborových příspěvků 

zaměstnancům nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje za rok 2018 

 

- bere na vědomí zprávu o 18 schválených smlouvách o poskytnutí náborových příspěvků v roce 2019 

zaměstnancům nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje v roce 2019 

 

- bere na vědomí předložení 10 nových žádostí nemocnic o vyplacení náborového příspěvku  

pro konkrétního zaměstnance a žádosti o vyplacení první části náborového příspěvku konkrétním 

zaměstnancům dle návrhu 

 

- bere na vědomí avízo o 44 žádostech o poskytnutí náborových příspěvků, které budou Karlovarskému 

kraji doručeny po ukončení zkušební doby zaměstnanců nemocnic 

 

- schvaluje ukončení poskytování náborových příspěvků dle Podmínek pro poskytování náborových 

příspěvků pro zaměstnance nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského,  

které byly schváleny usnesením č. ZK 420/12/2018 dne 13.12.2018, a to po vyčerpání finančních 

prostředků vyčleněných v rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2019 na poskytování náborových 

příspěvků pro zdravotnické zaměstnance nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou péči na území 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru zdravotnictví připravit ve spolupráci s vedením nemocnic nová pravidla pro poskytování 

náborových příspěvků, určená pouze pro zaměstnance klíčových oddělení, které se potýkají s největším 

nedostatkem zdravotníků a předložit je ke schválení zastupitelstvu kraje v dubnu 2019 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

                                                                                                                                     Hlasování 

 
65. Senior Pas 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 66/02/19 
 

- schvaluje realizaci projektu Senior Pas 2019 

 

- schvaluje jmenovat Ing. Stanislavu Správkovou vedoucí projektu Senior Pas 2019 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b63.html
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- ukládá odboru sociálních věcí podat po vyhlášení výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu 

samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2019, v souladu s výzvou, žádost o dotaci na projekt Senior Pas 2019 

 

- pověřuje Mgr. Petra Kubise, náměstka hejtmanky, podpisem žádosti Karlovarského kraje o dotaci 

Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2019 

 

- ukládá odboru sociálních věcí vyhlásit výběrové řízení na realizaci projektu Senior Pas pro rok 2019 

 

Termín kontroly: 19.09.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

                                                                                                                                     Hlasování 

 

 
66. Návrhy strategických projektů Karlovarského kraje s významným dopadem na hospodářskou 

transformaci Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 67/02/19 
 

- bere na vědomí návrh strategických projektů s významným dopadem na hospodářskou transformaci 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 25.04.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

                                                                                                                                     Hlasování 

 

 
67. Záměr zřízení konzervatoře v Karlovarském kraji  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 68/02/19 
 

- bere na vědomí záměr zřízení konzervatoře v Karlovarském kraji 

 

- souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu mezi Karlovarským krajem a Mgr. Petrem Zahradníčkem, 

členem Zastupitelstva Karlovarského kraje, formou uzavření dohody o provedení práce na pozici 

odborného garanta projektu zřízení konzervatoře v Karlovarském kraji 

 

- ukládá odboru kancelář ředitelky úřadu realizovat veškeré úkoly související s uzavřením dohody  

o provedení práce 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b65.html
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Termín kontroly: 25.04.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu 

 

 

                                                                                                                                     Hlasování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Mgr. Jana Mračková Vildumetzová v. r.                                   Mgr. Petr Kubis v. r. 

                            hejtmanka                                                                   náměstek hejtmanky 

                  Karlovarského kraje 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Ing. Josef Janů v. r. 

                                                                            ověřovatel 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast15/hl_15_02_b67.html

