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

Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 

 
 

 

USNESENÍ 
 

ze 16. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo  

dne 25.04.2019 v době od 9:05 do 15:58 hod. 

v zastupitelském sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 
 

Přítomno: …………………………… 36 členů zastupitelstva  

Omluveni:             …………………………… JUDr. Havel, Ing. Horník, Bc. Kalátová,  

Ing. Kulhánek, pí Monsportová, p. Pizinger, 

MUDr. Procházková, p. Šťovíček,  

Ing. Wernerová   

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

vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu 

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

 

 

          usnesení č.  

 

 
A. Volba návrhové komise  

B. Volba ověřovatelů zápisu  

C. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 25.4.2019 ZK 69/04/19 

2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje ZK 70/04/19 

3. Zpráva Kontrolního výboru ZK 71/04/19 

4. Zpráva Finančního výboru ZK 72/04/19 

5. Zpráva Výboru pro zdravotnictví  ZK 73/04/19 

6. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj ZK 74/04/19 

7. Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku ZK 75/04/19 

8. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 

ZK 76/04/19 

9. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny ZK 77/04/19 

10. Rozpočtové změny ZK 78/04/19 

11. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2019 ZK 79/04/19 

12. Poskytnutí daru Nadačnímu fondu západočeských olympioniků ZK 80/04/19 

13. Poskytnutí finančního daru společnosti Tempo Team Prague s.r.o. ZK 81/04/19 

14. Žádost daňového subjektu Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně, 

o.p.s., IČO 26320053, sídlem Hlavní 47, 353 01 Mariánské Lázně, o prominutí 

vyměřeného penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně  

ZK 82/04/19 
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15. Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6 ZK 83/04/19 

16. Nabídka Českých drah, a.s., na zajištění veřejných služeb veřejnou drážní osobní 

dopravou v územním obvodu Karlovarského kraje pro období prosinec 2019 - 

prosinec 2029 

ZK 84/04/19 

17. Průběžná informace o přípravě revitalizace objektu Císařských lázní ZK 85/04/19 

18. Alokace volných finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje 

za rok 2018 

ZK 86/04/19 

19. Poskytnutí finančních prostředků z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu oprav a stavebních úprav místních komunikací 

pro rok 2019 

ZK 87/04/19 

20. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť pro rok 2019 

ZK 88/04/19 

21. Schválení ručitelského závazku ke smlouvě č. 35S/2019 o poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 

ZK 89/04/19 

22. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Denní centrum 

Mateřídouška, o.p.s. 

ZK 90/04/19 

23. "Rekonstrukce objektu MATYAS" v Domově se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ 

v Nejdku, příspěvková organizace   

ZK 91/04/19 

24. Poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2019 

ZK 92/04/19 

25. Rozdělení dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

Karlovarského kraje v roce 2019 a žádost o individuální dotaci z rozpočtu kraje  

od města Toužim na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH obce  

v roce 2019 

ZK 93/04/19 

26. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje národnímu památkovému ústavu na zhotovení projektu nové 

expozice Kynžvartské daguerrotypie 

ZK 94/04/19 

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

péče, lázeňství a cestovního ruchu - podléhající schválení v Zastupitelstvu 

Karlovarského kraje 

ZK 95/04/19 

28. Informace o ukončení realizace projektu a závěrečné vyúčtování - projekt "Česko-

bavorský geopark - přírodní dědictví jako šance pro region" Muzea Sokolov, 

příspěvkové organizace Karlovarského kraje 

ZK 96/04/19 

29. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek, 

památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2019 

ZK 97/04/19 

30. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit  

v roce 2019 

ZK 98/04/19 

31. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na vydávání neperiodických 

publikací v roce 2019 

ZK 99/04/19 

32. Schválení Dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace na Rekonstrukci a zpřístupnění 

chebského statku v Milíkově 

ZK 100/04/19 

33. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním 

ruchu v roce 2019 

ZK 101/04/19 

34. Informace o ukončení projektu "Eco-Hiking Europe" Střední uměleckoprůmyslové 

školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

ZK 102/04/19 

35. Informace o ukončení projektu "Společné tradice vnímat všemi smysly" Prvního 

českého gymnázia v Karlových Varech, příspěvková organizace  

ZK 103/04/19 

36. Informace o ukončení projektu „Modernizace jazykové výuky na GaSOŠ Chodov“ 

Gymnázia a střední odborné školy Chodov, příspěvková organizace 

ZK 104/04/19 

37. Informace o ukončení projektu „Modernizace vybavení školy" Gymnázia Aš, 

příspěvková organizace 

ZK 105/04/19 

38. Informace o ukončení projektu Integrované střední školy Cheb, příspěvková 

organizace, v rámci dotačního programu „Centra odborné přípravy“ 

ZK 106/04/19 

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

školy Ostrov, příspěvková organizace - navýšení celkových nákladů projektu 

ZK 107/04/19 
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40. Projekt „PODPORA VÝUKY SPŠ OSTROV 2019“ Střední průmyslové školy 

Ostrov, příspěvková organizace  

ZK 108/04/19 

41. Projekt „Šablony II“ Gymnázia Cheb, příspěvková organizace  ZK 109/04/19 

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

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci  

na realizaci projektu  

ZK 110/04/19 

43. Projekt „Zvyšování kvality výuky II“ Gymnázia Ostrov, příspěvková organizace  ZK 111/04/19 

44. Projekt Karlovarského kraje „Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov  

po živelní pohromě“ - navýšení celkových nákladů projektu   

ZK 112/04/19 

45. Projekt Karlovarského kraje „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2019/2020“ ZK 113/04/19 

46. Záměr zřízení konzervatoře v Karlovarském kraji - průběžná informace ZK 114/04/19 

47. Změna zřizovací listiny Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, 

příspěvková organizace 

ZK 115/04/19 

48. Žádost Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, o dotaci v rámci 

dotačního programu "Centra odborné přípravy" pro rok 2019  

ZK 116/04/19 

49. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

sportovních akcí - rozhodnutí o žádostech 

ZK 117/04/19 

50. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

sportovních aktivit dětí a mládeže - rozhodnutí o žádostech 

ZK 118/04/19 

51. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

vrcholového sportu - rozhodnutí o žádostech 

ZK 119/04/19 

52. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu ZK 120/04/19 

53. Změna usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 418/04/19 ze dne 08.04.2019 - 

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

sportovních akcí - rozhodnutí o žádostech 

staženo 

54. Náborové příspěvky Karlovarského kraje pro vybraná oddělení nemocnic ZK 121/04/19 

55. Smlouvy o podmínkách poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného 

hospodářského zájmu pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., NEMOS 

SOKOLOV s.r.o. a NEMOS PLUS s.r.o., schválení metodiky financování  

ZK 122/04/19 

56. Informace o kontrolách použití veřejné finanční podpory poskytnuté na základě 

smluv o závazku veřejné služby společnostem Karlovarská krajská nemocnice a.s., 

NEMOS SOKOLOV s.r.o., a NEMOS PLUS s.r.o. - rok 2016 

ZK 123/04/19 

57. Smlouva o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního 

vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické 

lékařství 

ZK 124/04/19 

58. Výjimky z Podmínek pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským 

krajem určeným zdravotnickému personálu nemocnic, poskytujících akutní 

lůžkovou péči na území Karlovarského kraje 

ZK 125/04/19 

59. Žádost o individuální dotaci na provozní náklady paliativní ambulance společnosti 

Pavla Andrejkivová - LADARA s.r.o., Karlovy Vary 

ZK 126/04/19 

60. Program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními 

technologiemi v souvislosti s eReceptem – schválení poskytnutí dotace 

ZK 127/04/19 

61. Poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu provozování domácí hospicové 

péče pro rok 2019 

ZK 128/04/19 

62. Program Podpora výkonů rozhodnutí stavebních úřadů ZK 129/04/19 

63. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví České republiky s příslušností 

hospodaření Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci, do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 510/16 v k.ú. Protivec u Žlutic 

ZK 130/04/19 

64. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví města Teplá do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 190/2, 190/3 a 202/11 v k.ú. Služetín  

u Poutnova a pozemky p.p.č. 75/2, 76/4 a 85/5 v k.ú. Horní Kramolín 

ZK 131/04/19 

65. Bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 4438/1 v k.ú. Horní Slavkov z majetku 

Karlovarského kraje do majetku města Horní Slavkov a bezúplatné nabytí částí 

pozemků p.p.č. 59/4, 4022/1, 4022/29 a 4557 v k.ú. Horní Slavkov z majetku 

města Horní Slavkov do majetku Karlovarského kraje  

ZK 132/04/19 
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66. Bezúplatný převod částí pozemků p.p.č. 6494/8 a 6833 v k.ú. Kraslice z majetku 

Karlovarského kraje do majetku města Kraslice a bezúplatné nabytí částí pozemků 

p.p.č. 6494/1, 6494/12, 6500/2, 6500/3 a 6834 v k.ú. Kraslice z majetku města 

Kraslice do majetku Karlovarského kraje  

ZK 133/04/19 

67. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku obce 

Staré Sedlo - pozemek p.č. 629/3 v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova 

ZK 134/04/19 

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

města Habartov - pozemky p.č. 1077/13, 1077/14 a 1077/15 v k.ú. Habartov 

ZK 135/04/19 

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

města Kraslice - pozemky p.p.č. 690/8 a 690/9 v k.ú. Zelená Hora u Kraslic 

ZK 136/04/19 

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

obce Drmoul - části pozemku p.p.č. 1239/1 v k.ú. Drmoul 

ZK 137/04/19 

71. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – 

část pozemku p.č. 245/2 v k.ú. Hlavno 

ZK 138/04/19 

72. Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob 

– části pozemku p.p.č. 2221 v k.ú. Dolní Žandov 

ZK 139/04/19 

73. Zrušení části usnesení č. ZK 396/12/18 ze dne 13.12.2018 - Bezúplatný převod 

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

do majetku města Františkovy Lázně a bezúplatné nabytí částí pozemků  

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

Karlovarského kraje a schválení dle nové žádosti 

ZK 140/04/19 

74. Zrušení části usnesení č. ZK 299/06/16 ze dne 09.06.2016 - schválení zřízení 

služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/214, pozemky p.p.č. 1578/16  

a p.p.č. 2688/1 v k.ú. Cheb 

ZK 141/04/19 

75. Prokázání investic do školských zařízení v Karlovarském kraji za období 2010 - 

2016 dle kupních smluv uzavřených v roce 2009 mezi Karlovarským krajem  

a statutárním městem Karlovy Vary 

ZK 142/04/19 

76. Schválení bezúplatného převodu movitých věcí ve vlastnictví Karlovarského kraje 

svěřených k hospodaření Domovu pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková 

organizace, do vlastnictví města Cheb   

ZK 143/04/19 

77. Schválení uzavření dodatků č. 1 k uzavřeným darovacím smlouvám pro ORP Cheb 

a ORP Sokolov      

ZK 144/04/19 

78. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na likvidaci 

invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji na rok 2019 

ZK 145/04/19 

79. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na realizaci 

drobných vodohospodářských ekologických akcí na rok 2019 

ZK 146/04/19 

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

povodněmi – Digitální povodňový plán obce Těšovice 

ZK 147/04/19 

81. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení výskytu prasete 

divokého v obydlených a obyvateli jinak využívaných oblastech Karlovarského 

kraje 

ZK 148/04/19 

82. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu ochrany 

životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty na rok 2019 

ZK 149/04/19 

83. Změna č. 49 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci 

navrhovaného vybudování tlakové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci 

Otročín, pro potřeby odkanalizování centrální části obce a místní části Brť 

ZK 150/04/19 

84. Program obnovy venkova – návrh rozdělení dotací ZK 151/04/19 

85. Návrh na udělení dotací pro rok 2019 v dotačním programu "Podpora územně 

plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje" z rozpočtu Karlovarského kraje –  

I. kolo 

ZK 152/04/19 

86. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu českých 

turistů na údržbu a nové značení cyklotras v roce 2019 

ZK 153/04/19 

87. Žádost obce Kolová o poskytnutí individuální dotace na odkup veřejného osvětlení ZK 154/04/19 

88. Obec Nové Hamry – žádost o pomoc s financováním zimní údržby lyžařských 

běžeckých tras a záchytných parkovišť v okolí obce Nové Hamry 

ZK 155/04/19 
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89. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace Regionální radě regionu 

soudržnosti Severozápad 

ZK 156/04/19 

90. Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové 

organizace, za rok 2018 

ZK 157/04/19 

91. Schválení společného memoranda strukturálně postižených krajů "Memorandum  

o společném postupu při vyjednávání podpory pro regiony z evropských fondů  

v období 2021 – 2027" 

ZK 158/04/19 

92. Projekt Karlovarského kraje „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“ - informace o projektu  

a úprava finančního krytí projektu 

ZK 159/04/19 

93. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na sanaci skalního 

masivu u silnice I/6 v Karlových Varech 

ZK 160/04/19 

94. Změna termínů jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje navržené 

usnesení 

nebylo přijato 

95. Poskytnutí finančního daru spolku Buď fit seniore z.s. ZK 161/04/19 

96. Odvolání a volba člena Finančního výboru ZK 162/04/19 

97. Schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu projektu č. 1  

ze Specifické výzvy na vybrané cílové skupiny IP 1.1, č. 03_18_090 v rámci 

Operačního programu Zaměstnanost 

ZK 163/04/19 

98. Schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu projektu č. 2  

ze Specifické výzvy na vybrané cílové skupiny IP 1.1, č. 03_18_090 v rámci 

Operačního programu Zaměstnanost 

ZK 164/04/19 

 

99.    Různé 
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A. Volba návrhové komise 

 

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

 

- Mgr. Bc. Hanu Žákovou 

- p. Luboše Pokorného 

- Ing. Petra Navrátila 

 
Hlasování 

 
B. Volba ověřovatelů zápisu 

 

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

 

- Ing. Karla Jakobce 

- Ing. arch. Vojtěcha Frantu 

 

Hlasování 

 
C. Schválení programu jednání 

 

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

a doplněními: 

 

Rozšíření programu o: 

 

bod č. 95 Poskytnutí finančního daru spolku Buď fit seniore z.s. 

 

bod č. 96 Odvolání a volba člena Finančního výboru 

 

bod č. 97 Schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu projektu č. 1 ze Specifické 

výzvy na vybrané cílové skupiny IP 1.1, č. 03_18_090 v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost 

 

bod č. 98 Schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu projektu č. 2 ze Specifické 

výzvy na vybrané cílové skupiny IP 1.1, č. 03_18_090 v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost 

 

Staženo z programu: 

 
bod č. 53)  Změna usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 418/04/19 ze dne 08.04.2019 - 

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

sportovních akcí - rozhodnutí o žádostech 

 
Hlasování 

 
1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 25.4.2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 69/04/19 
 

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

k datu 25.4.2019 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_NK.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_VO.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_SCH.html
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- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 

25.4.2019 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 70/04/19 
 

- 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 71/04/19 
 

- bere na vědomí usnesení z 22. a 23. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: JUDr. Václav Sloup, předseda Kontrolního výboru 

 
Hlasování 

 
4. Zpráva Finančního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 72/04/19 
 

- bere na vědomí usnesení z 18. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 

konaného dne 10.4.2019 a usnesení z 19. mimořádného zasedání Finančního výboru Zastupitelstva 

Karlovarského kraje konaného dne 17.4.2019 

 

Zodpovídá: Ing. Eva Valjentová, předsedkyně Finančního výboru 

 
Hlasování 

 
5. Zpráva Výboru pro zdravotnictví  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 73/04/19 
 

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

ze dne 08.04.2019 

 

Zodpovídá: MUDr. Věra Procházková, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví 

 
Hlasování 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b1.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b2.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b3.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b4.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b5.html
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6. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 74/04/19 
 

- bere na vědomí usnesení z 23. jednání Výboru pro regionální rozvoj 

 

- bere na vědomí usnesení z 24. jednání Výboru pro regionální rozvoj 

 

Zodpovídá: Patrik Pizinger, předseda Výboru pro regionální rozvoj 

 
Hlasování 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 75/04/19 
 

- bere na vědomí usnesení z 12. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci 

nepotřebného majetku konaného dne 25.3.2019 

 

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

 
Hlasování 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 76/04/19 
 

- bere na vědomí usnesení z 16. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. 180/03/19 – 193/03/19 

 

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 77/04/19 
 

- bere na vědomí zprávu Výboru pro národnostní menšiny ze dne 11.3.2019 

 

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

 
Hlasování 

 

 
10. Rozpočtové změny 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 78/04/19 
 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b6.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b7.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b8.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b9.html
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- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 92/2019 

- navýšení příjmů kraje za nájemné ve výši 28.229.491,18 Kč a navýšení výdajů Odboru zdravotnictví 

Krajského úřadu Karlovarského kraje o celkovou částku 28.229.491,18 Kč na správu a údržbu nemovitého 

majetku kraje, z toho částka ve výši 18.611.170,56 Kč je neinvestiční a částka ve výši 9.618.320,61 Kč 

investiční (technické zhodnocení nemovitého majetku kraje). Jedná se o vzájemné vyrovnání pohledávek  

a závazků mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., které bude provedeno  

na základě dohody o vzájemném zápočtu pohledávek. 

 

Rozpočtovou změnu č. 172/2019 

- zapojení financování ze zůstatku zvláštního bankovního účtu Ochrana životního prostředí k datu 

31.12.2018 do rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství, kapitoly příspěvky cizím subjektům, 

Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 10.025.068,33 Kč (z toho 5.000.000 Kč investiční  

a 5.025.068,33 Kč neinvestiční). Tyto finanční prostředky jsou určeny na financování opatření v oblasti 

ochrany životního prostředí. 

 

Rozpočtovou změnu č. 173/2019 

- přesun finančních prostředků ve výši 8.684.456 Kč z rozpočtu Odboru investic a správy majetku 

Krajského úřadu Karlovarského kraje do investiční rezervy Odboru finančního Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Jedná se o finanční prostředky určené k úplatnému nabytí nemovitých a movitých 

věcí v areálu Svatošské skály z vlastnictví státního podniku České pošty. Z důvodu schválení 

bezúplatného převodu tohoto majetku vládou ČR budou tyto prostředky převedeny do kapitálové rezervy 

Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

 

Termín kontroly: 20.06.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 
Hlasování 

 
11. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 79/04/19 
 

- bere na vědomí Informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2019 až 91/2019 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
12. Poskytnutí daru Nadačnímu fondu západočeských olympioniků 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 80/04/19 
 

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 150.000 Kč Nadačnímu fondu západočeských 

olympioniků, na základě jmenného seznamu olympioniků, kterým bude částka poskytnuta 

 

Termín kontroly: 19.09.2019 
 

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

 
Hlasování 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b10.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b11.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b12.html
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13. Poskytnutí finančního daru společnosti Tempo Team Prague s.r.o. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 81/04/19 
 

- schvaluje poskytnutí finančního daru společnosti Tempo Team Prague s.r.o., na konání DM rodinného 

běhu v rámci  ½ Maratonu Karlovy Vary ve výši  500.000 Kč 

 

Termín kontroly: 19.09.2019 
 

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

 
Hlasování 

 
14. Žádost daňového subjektu Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně, o.p.s.,  

IČO 26320053, sídlem Hlavní 47, 353 01 Mariánské Lázně, o prominutí vyměřeného penále  

za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 82/04/19 
 

- schvaluje daňovému subjektu Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně, o.p.s.,  

IČO 26320053, se sídlem Hlavní 47, 353 01 Mariánské Lázně, částečně prominout povinnost odvodu 

penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 60 % z částky 30.800 Kč, což 

činí 18.480 Kč 

 

Termín kontroly: 20.06.2019 
 

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 
Hlasování 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 83/04/19 
 

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

 

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

 
Hlasování 

 
16. Nabídka Českých drah, a.s., na zajištění veřejných služeb veřejnou drážní osobní dopravou  

v územním obvodu Karlovarského kraje pro období prosinec 2019 - prosinec 2029 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 84/04/19 
 

- bere na vědomí prezentaci obchodní nabídky společnosti České dráhy, a.s., na uzavření smlouvy  

o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro období 

prosinec 2019 až prosinec 2029 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b13.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b14.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b15.html
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- ukládá Radě Karlovarského kraje činit úkony potřebné k uzavření smlouvy o veřejných službách  

s dopravcem České dráhy, a.s., pro období prosinec 2019 - prosinec 2029 

 

Termín kontroly: 19.09.2019 
 

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

 
Hlasování 

 
17. Průběžná informace o přípravě revitalizace objektu Císařských lázní 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 85/04/19 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě k průběhu přípravy akce s názvem Revitalizace 

Císařských lázní Karlovy Vary 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 
Hlasování 

 
18. Alokace volných finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2018 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 86/04/19 
 

- bere na vědomí informaci o použití vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření 

Karlovarského kraje za rok 2018 ve výši 1.082.446.750,27 Kč v souladu s účelem dle tabulky č. 1 řádků 

13 až 16, řádků 18 až 43, řádků 45 až 49 a dle tabulky č. 2 

 

- schvaluje alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 

2018 ve výši 543.288.084,60 Kč dle tabulky č. 3 s připomínkou uvedenou v zápise 

 

Termín kontroly: 12.12.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
19. Poskytnutí finančních prostředků z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje na podporu oprav a stavebních úprav místních komunikací pro rok 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 87/04/19 
 

- schvaluje poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2019 v rámci 

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu oprav a stavebních úprav 

místních komunikací v celkové výši 10.000.000 Kč včetně DPH dle návrhu 

 

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

2019 v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu oprav  

a stavebních úprav místních komunikací s žadateli uvedenými v tabulce (příloha č. 3) tohoto materiálu,  

dle předloženého vzoru 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b16.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b17.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b18.html
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- pověřuje pana Martina Hurajčíka, náměstka hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast dopravy, 

podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2019  

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

a stavebních úprav místních komunikací s žadateli dle přílohy č. 3 

 

- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit provedení všech administrativních úkonů 

spojených s poskytnutím dotací a předložit smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

k podpisu náměstkovi hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast dopravy, panu Martinu Hurajčíkovi 

 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 227/2019 

- zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2018 ve výši 

5.000.000 Kč do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje 

na poskytnutí finančních prostředků rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje na podporu oprav a stavebních úprav místních komunikací 

 

Termín kontroly: 20.06.2019 
 

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

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
20. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících 

a vznik nových dopravních hřišť pro rok 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 88/04/19 
 

- schvaluje - poskytnutí finančních prostředků z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť žadatelům uvedeným 

v příloze 2 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle vzoru 

uvedeného v příloze 4 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky pana Martina Hurajčíka podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

 
Hlasování 

 
21. Schválení ručitelského závazku ke smlouvě č. 35S/2019 o poskytnutí finančních prostředků  

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 89/04/19 
 

- schvaluje převzetí ručitelského závazku Karlovarského kraje ve výši max. 22.696.647 Kč dle ustanovení 

čl. 4 odst. 9 smlouvy č. 35S/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury na rok 2019 

 

Termín kontroly: 19.09.2019 
 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b19.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b20.html


Usnesení ze 16. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 25.04.2019 

 

25.04.2019  Strana 13 (celkem 47) 

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

příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 
22. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 90/04/19 
 

- schvaluje poskytnutí dotace organizaci Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., se sídlem Školní 737,  

357 35 Chodov, ve výši 100.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s organizací Denní centrum 

Mateřídouška, o.p.s., se sídlem Školní 737, 357 35 Chodov 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky pro oblast sociálních věcí, bezpečnosti a vnitřních záležitostí podpisem 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru sociálních věcí zveřejnit schválenou individuální dotaci na internetových stránkách 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 20.06.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 
Hlasování 

 
23. „Rekonstrukce objektu MATYAS“ v Domově se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, 

příspěvková organizace   

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 91/04/19 
 

- schvaluje „Rekonstrukci objektu MATYAS“ v Domově se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, 

příspěvková organizace 

 

- schvaluje možnost financování „Rekonstrukce objektu MATYAS“ v Domově se zvláštním režimem 

„MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace 

 

- úvěr příspěvková organizace - Financování bankovním úvěrem  - ručení Karlovarským krajem (splátky 

úvěru pak budou řešeny pomocí dotace zřizovatele do Fondu investic po dobu splácení) 

 

Termín kontroly: 20.06.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

JUDr. Bc. Zuzana Blažková, ředitelka Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ"  

v Nejdku, příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b21.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b22.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b23.html
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24. Poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 92/04/19 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2019 v celkové výši 138.500 Kč dle přílohy P1 

 

- souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2019 

v celkové výši 138.500 Kč dle přílohy P1 

 

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

 
Hlasování 

 
25. Rozdělení dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje v roce 2019 a žádost  

o individuální dotaci z rozpočtu kraje od města Toužim na pořízení nového dopravního automobilu 

pro JSDH obce v roce 2019  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 93/04/19 
 

- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje 

v roce 2019 ve výši 10.950.000 Kč (z toho investiční prostředky ve výši 9.846.247 Kč a neinvestiční 

prostředky ve výši 1.103.753 Kč) dle přílohy P1 

 

- schvaluje poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na pořízení 

dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města Toužim v roce 2019 ve výši až  

50 % nákladů v běžném roce, maximálně však 450.000 Kč 

 

- souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje v roce 2019 

 

- souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje na pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města 

Toužim v roce 2019 ve výši až 50 % nákladů v běžném roce, maximálně však 450.000 Kč 

 

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

 
Hlasování 

 
26. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

národnímu památkovému ústavu na zhotovení projektu nové expozice Kynžvartské daguerrotypie 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 94/04/19 
 

- schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

ev. č. KK02513/2018 ze dne 6.9.2018 dle návrhu, který je přílohou č. 2 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b24.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b25.html
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- pověřuje Mgr. Danielu Seifertovou, náměstkyni hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast kultury  

a památkové péče, podpisem dodatku č. 2 

 

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

s realizací usnesení 

 

Termín kontroly: 19.09.2019 
 

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

a cestovního ruchu 

 
Hlasování 

 
27. 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 95/04/19 
 

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

 

- 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  

a památkové péče a zajistit veškeré úkony ze smluv vyplývající 

 

Termín kontroly: 19.09.2019 
 

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

a cestovního ruchu 

 
Hlasování 

 
28. Informace o ukončení realizace projektu a závěrečné vyúčtování - projekt "Česko-bavorský 

geopark - přírodní dědictví jako šance pro region" Muzea Sokolov, příspěvkové organizace 

Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 96/04/19 
 

- schvaluje  

- informaci o ukončení projektu "Česko-bavorský geopark - přírodní dědictví jako šance  

pro region"  

- informaci o vynaložených finančních prostředcích ve výši 9.428.467,65 Kč 

 

- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Muzeu Sokolov, příspěvkové organizaci 

Karlovarského kraje, ve výši 1.030.455,28 Kč na provedení vratky návratné finanční výpomoci, kterou 

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, získalo od Karlovarského kraje  

na předfinancování realizace projektu „Česko-bavorský geopark - přírodní dědictví jako šance pro region“ 

a kterou Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, nemohlo Karlovarskému kraji 

vrátit v plné výši ze získané dotace v důsledku vzniku nezpůsobilých výdajů v projektu 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b26.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b27.html
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- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 1 na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje subjektu Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje,  

IČO 72053801, ve finanční výši 1.030.455,28 Kč na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu "Česko-

bavorský geopark - přírodní dědictví jako šance pro region" 

 

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

podpisem veřejnoprávní smouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 19.09.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvková organizace 

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

a cestovního ruchu 

 
Hlasování 

 
29. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek, památkově 

hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 97/04/19 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2019 v rámci dotačního Programu 

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, 

památkově hodnotných objektů a movitých věcí na území Karlovarského kraje v celkové výši  

8.830.000 Kč dle tabulky, která je přílohou č. 1 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 

2019 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu 

kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí na území Karlovarského kraje  

dle tabulky, která je přílohou č. 1 

 

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

a památkové péče, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

pro rok 2019 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na obnovu kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí na území Karlovarského 

kraje schválených Radou Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu zajistit provedení 

všech administrativních úkonů spojených s poskytnutím dotací, zejména připravit materiál pro jednání 

Zastupitelstva Karlovarského kraje, předložit smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

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

na webových stránkách Karlovarského kraje seznam poskytnutých dotací 

 

Termín kontroly: 19.09.2019 
 

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

a cestovního ruchu 

 
Hlasování 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b28.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b29.html
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30. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit v roce 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 98/04/19 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2019 v rámci dotačního Programu 

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit v celkové výši 

820.000 Kč, dle přílohy č. 1 

 

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

2019 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

kulturních aktivit dle přílohy č. 1 

 

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

a památkové péče, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

pro rok 2019 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu kulturních aktivit schválených Zastupitelstvem Karlovarského kraje dle přílohy č. 1 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu zajistit provedení 

všech administrativních úkonů spojených s poskytnutím dotací, předložit smlouvy o poskytnutí dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu náměstkyni hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast kultury  

a památkové péče a zveřejnit na webových stránkách Karlovarského kraje seznam poskytnutých dotací 

 

Termín kontroly: 19.09.2019 
 

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

a cestovního ruchu 

 
Hlasování 

 
31. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na vydávání neperiodických publikací v roce 

2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 99/04/19 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2019 v rámci dotačního Programu 

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na vydávání neperiodických publikací v celkové 

výši 148.652 Kč dle tabulky, která je přílohou č. 1 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 

2019 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na vydávání 

neperiodických publikací tabulky, která je přílohou č. 1 

 

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

a památkové péče, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

pro rok 2019 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na vydávání neperiodických publikací schválených Zastupitelstvem Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu zajistit provedení 

všech administrativních úkonů spojených s poskytnutím dotací, předložit smlouvy o poskytnutí dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu náměstkyni hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast kultury  

a památkové péče a zveřejnit na webových stránkách Karlovarského kraje seznam poskytnutých dotací 

 

Termín kontroly: 19.09.2019 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b30.html
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Zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu 

 
Hlasování 

 
32. Schválení Dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace na Rekonstrukci a zpřístupnění chebského 

statku v Milíkově 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 100/04/19 
 

- souhlasí a schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na Rekonstrukci a zpřístupnění 

chebského statku v Milíkově, č. KK 01936/2017 ze dne 2.8.2017 

 

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

a památkové péče, podpisem Dodatku č. 1 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu učinit veškeré kroky související  

s podpisem Dodatku č. 1 

 

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

a cestovního ruchu 

 
Hlasování 

 
33. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu v roce 

2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 101/04/19 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2019 v rámci dotačního Programu 

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

v Karlovarském kraji v celkové výši 285.000 Kč dle přílohy č. 1 

 

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

pro oblast lázeňství a cestovní ruch pro rok 2019 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji  

dle přílohy č. 1 

 

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

lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje pro rok 2019 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji schválených 

Zastupitelstvem Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit provedení všech 

administrativních úkonů spojených s poskytnutím dotací, předložit smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje k podpisu uvolněnému členu Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast lázeňství, 

cestovního ruchu a UNESCO a zveřejnit na webových stránkách Karlovarského kraje seznam 

poskytnutých dotací 

 

Termín kontroly: 19.09.2019 
 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b31.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b32.html
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Zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu 

 

Hlasování 

 
34. Informace o ukončení projektu "Eco-Hiking Europe" Střední uměleckoprůmyslové školy 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 102/04/19 
 

- bere na vědomí informaci o ukončení projektu "Eco-Hiking Europe" Střední uměleckoprůmyslové 

školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitelku příspěvkové organizace o tomto 

usnesení 

 

Termín kontroly: 19.09.2019 
 

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

 

 
35. Informace o ukončení projektu "Společné tradice vnímat všemi smysly" Prvního českého 

gymnázia v Karlových Varech, příspěvková organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 103/04/19 
 

- bere na vědomí informaci o ukončení projektu "Společné tradice vnímat všemi smysly" Prvního 

českého gymnázia v Karlových Varech, příspěvková organizace 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitele příspěvkové organizace o tomto 

usnesení 

 

Termín kontroly: 19.09.2019 
 

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

 

 
36. Informace o ukončení projektu „Modernizace jazykové výuky na GaSOŠ Chodov“ Gymnázia  

a střední odborné školy Chodov, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 104/04/19 
 

- bere na vědomí informaci o ukončení a vyúčtování projektu "Modernizace jazykové výuky na GaSOŠ 

Chodov" Gymnázia a střední odborné školy Chodov, příspěvková organizace 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitelku příspěvkové organizace o tomto 

usnesení 

 

Termín kontroly: 19.09.2019 
 

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

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b33.html
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37. Informace o ukončení projektu „Modernizace vybavení školy" Gymnázia Aš, příspěvková 

organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 105/04/19 
 

- bere na vědomí informaci o ukončení a vyúčtování projektu "Modernizace vybavení školy" Gymnázia 

Aš, příspěvková organizace 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitele příspěvkové organizace o tomto 

usnesení 

 

Termín kontroly: 19.09.2019 
 

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

 

 
38. Informace o ukončení projektu Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace,  

v rámci dotačního programu „Centra odborné přípravy“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 106/04/19 
 

- bere na vědomí informaci o ukončení a vyúčtování projektu Integrované střední školy Cheb, 

příspěvková organizace, v rámci dotačního programu „Centra odborné přípravy“ 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat zástupce ředitele příspěvkové organizace  

o tomto usnesení 

 

Termín kontroly: 19.09.2019 
 

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

 
Hlasování 

 
39. Projekt "Modernizace učeben - strojní a elektrotechnické" Střední průmyslové školy Ostrov, 

příspěvková organizace - navýšení celkových nákladů projektu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 107/04/19 
 

- bere na vědomí navýšení celkových výdajů projektu "Modernizace učeben - strojní a elektrotechnické" 

Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvková organizace, o 444.000 Kč s tím, že toto navýšení pokryje 

příspěvková organizace z vlastních zdrojů 

 

- 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 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b34_38.html
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40. Projekt „PODPORA VÝUKY SPŠ OSTROV 2019“ Střední průmyslové školy Ostrov, 

příspěvková organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 108/04/19 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „PODPORA VÝUKY SPŠ OSTROV 2019“ Střední 

průmyslovou školu Ostrov, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „PODPORA VÝUKY SPŠ OSTROV 2019“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „PODPORA VÝUKY SPŠ OSTROV 2019“ ve výši  

2.409.000 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání 

 

- 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 

 

 
41. Projekt „Šablony II“ Gymnázia Cheb, příspěvková organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 109/04/19 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Šablony II“ Gymnázium Cheb, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Šablony II“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Šablony II“ ve výši 1.500.000 Kč, kdy financování projektu 

je řešeno ze 100 % z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

- 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 

 

 
42. Projekt „Zvládnu to sám“ Základní školy Ostrov, příspěvková organizace - veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci na realizaci projektu  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 110/04/19 
 

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje Základní škole Ostrov, 

příspěvková organizace, na předfinancování realizace projektu "Zvládnu to sám" ve výši 5.491.363,74 Kč 

(90 % z celkových způsobilých výdajů projektu) 

 

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

Karlovarského kraje se Základní školou Ostrov, příspěvková organizace (IČO 70839000),  

na předfinancování realizace projektu "Zvládnu to sám" ve výši 5.491.363,74 Kč (90 % z celkových 

způsobilých výdajů projektu), dle návrhu 
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- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Základní škole Ostrov, příspěvková 

organizace, na spolufinancování realizace projektu "Zvládnu to sám" ve výši 757.051,29 Kč, z toho 

610.151,53 Kč 10 % podíl z celkových způsobilých výdajů projektu a 146.899,76 Kč nezpůsobilé výdaje 

projektu 

 

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

se Základní školou Ostrov, příspěvková organizace (IČO 70839000), na spolufinancování realizace 

projektu "Zvládnu to sám" ve výši 757.051,29 Kč, z toho 610.151,53 Kč 10 % podíl z celkových 

způsobilých výdajů projektu a 146.899,76 Kč nezpůsobilé výdaje projektu, 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 

 
43. Projekt „Zvyšování kvality výuky II“ Gymnázia Ostrov, příspěvková organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 111/04/19 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Zvyšování kvality výuky II“ Gymnázium Ostrov, 

příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Zvyšování kvality výuky II“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Zvyšování kvality výuky II“ ve výši 2.061.000 Kč, kdy 

financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

- 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 

 
44. Projekt Karlovarského kraje „Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov po živelní pohromě“ 

- navýšení celkových nákladů projektu   

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 112/04/19 
 

- schvaluje navýšení celkových výdajů projektu "Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov po živelní 

pohromě" o 1.912.297,11 Kč 

 

Termín kontroly: 19.09.2019 
 

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

 
Hlasování 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b42.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b40_41_43.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b39_44.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b39_44.html
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45. Projekt Karlovarského kraje „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2019/2020“  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 113/04/19 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2019/2020“ 

Karlovarský kraj 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2019/2020“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2019/2020“ ve výši 

4.158.135,30 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků Operačního programu 

potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu 

 

- 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 

 
46. Záměr zřízení konzervatoře v Karlovarském kraji - průběžná informace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 114/04/19 
 

- bere na vědomí průběžnou zprávu Mgr. Petra Zahradníčka ve věci záměru zřízení konzervatoře  

v Karlovarském kraji, dle návrhu 

 

- schvaluje pokračovat v přípravě záměru zřízení konzervatoře v Karlovarském kraji s tím, že na jednání 

Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 20. června 2019 budou předloženy podklady, na základě kterých 

bude moci Zastupitelstvo Karlovarského kraje rozhodnout o zřízení či nezřízení konzervatoře 

 

- 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 

 
47. Změna zřizovací listiny Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková 

organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 115/04/19 
 

- schvaluje s účinností od 1. září 2019 změnu zřizovací listiny Střední uměleckoprůmyslové školy 

Karlovy Vary, příspěvková organizace, spočívající ve změně názvu na Střední uměleckoprůmyslová škola 

keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková organizace a v rozšíření doplňkové činnosti o oblast 

Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, 

výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, včetně vydání dodatku dle návrhu 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b45.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b46.html
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- 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 

 
48. Žádost Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, o dotaci v rámci dotačního 

programu "Centra odborné přípravy" pro rok 2019  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 116/04/19 
 

- schvaluje podání žádosti Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, o dotaci v rámci 

dotačního programu Ministerstva zemědělství "Centra odborné přípravy" pro rok 2019 na pořízení 

učebních pomůcek pro obory vzdělání Agropodnikání a Zahradník (dále jen "akce") 

 

- schvaluje závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

akce Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, ve výši max. 1.851.111 Kč, tzn. 100 % 

celkových způsobilých výdajů 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování akce ve výši max. 185.111 Kč, tzn. 10 % celkových způsobilých 

výdajů 

 

- schvaluje poskytnutí dotace z prostředků Karlovarského kraje Integrované střední škole Cheb, 

příspěvková organizace, na spolufinancování akce ve výši 185.111 Kč včetně DPH 

 

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

s Integrovanou střední školou Cheb, příspěvková organizace (IČO 00077461), na spolufinancování akce 

ve výši 185.111 Kč včetně DPH, dle návrhu 

 

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z prostředků Karlovarského kraje Integrované střední 

škole Cheb, příspěvková organizace, na předfinancování akce ve výši 1.666.000 Kč včetně DPH,  

tzn. 90 % celkových způsobilých výdajů 

 

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

Karlovarského kraje s Integrovanou střední školou Cheb, příspěvková organizace (IČO 00077461),  

na předfinancování akce ve výši 1.666.000 Kč včetně DPH dle návrhu 

 

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

a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci 

 

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

 

Termín kontroly: 12.12.2019 
 

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

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b47.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b48.html
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49. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních akcí - 

rozhodnutí o žádostech  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 117/04/19 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních akcí v celkové výši 1.545.000 Kč dle přílohy č. 1 

 

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

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních akcí v celkové 

výši 1.545.000 Kč se subjekty uvedenými v příloze č. 1 dle vzoru v příloze č. 2 

 

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

a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- 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 

 

 
50. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních 

aktivit dětí a mládeže - rozhodnutí o žádostech  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 118/04/19 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže v celkové výši  

8.270.000 Kč dle přílohy č. 1 

 

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

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit dětí  

a mládeže v celkové výši 8.270.000 Kč se subjekty uvedenými v příloze č. 1 dle vzoru v příloze č. 2 

 

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

a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- 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 

 

 
51. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vrcholového 

sportu - rozhodnutí o žádostech  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 119/04/19 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vrcholového sportu v celkové výši 4.440.000 Kč  
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dle přílohy č. 1 

 

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

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

v celkové výši 4.440.000 Kč se subjekty uvedenými v příloze č. 1 dle vzoru v příloze č. 2 

 

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

a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- 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 

 

 
52. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 120/04/19 
 

- schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v celkové výši 3.550.000 Kč 

dle přílohy č. 1 

 

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

výši 3.550.000 Kč se subjekty uvedenými v příloze č. 1 dle vzoru v příloze č. 2 

 

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

a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace 

 

- 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 

 
53. Změna usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 418/04/19 ze dne 08.04.2019 - Program  

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních akcí - rozhodnutí  

o žádostech 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání. 

 

 
54. Náborové příspěvky Karlovarského kraje pro vybraná oddělení nemocnic 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 121/04/19 
 

- schvaluje vymezení vybraných oddělení nemocnic pro poskytování náborových příspěvků: 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b49_52.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b49_52.html
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Nemocnice Karlovy Vary:  

- ARIM - oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 

- RDG - radiodiagnostické oddělení 

- TRN - plicní oddělení 

 

Nemocnice Cheb: 

- Interní oddělení 

- Chirurgické oddělení 

- Oddělení radioterapie a klinické onkologie 

 

Nemocnice Sokolov: 

- Interní oddělení 

- Neurologické oddělení 

 

Nemocnice Ostrov: 

- Interní oddělení 

- Psychiatrické oddělení 

 

- schvaluje Podmínky o poskytování náborových příspěvků pro zaměstnance vybraných oddělení 

nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje a vzorovou smlouvu,  

dle návrhu 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 
Hlasování 

 
55. Smlouvy o podmínkách poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského 

zájmu pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., NEMOS SOKOLOV s.r.o., a NEMOS PLUS 

s.r.o., schválení metodiky financování  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 122/04/19 
 

- bere na vědomí informace o nově navrženém systému financování nemocnic z rozpočtu Karlovarského 

kraje 

 

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

zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu určený pro nemocnice poskytující 

zdravotní služby na území Karlovarského kraje dle návrhu 

 

- schvaluje vzorovou Smlouvu o podmínkách poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného 

hospodářského zájmu, která bude uzavřena se společností Karlovarská krajská nemocnice a.s., NEMOS 

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

 

- schvaluje, aby výše uvedené smlouvy o podmínkách poskytování zdravotních služeb jako služeb 

obecného hospodářského zájmu byly uzavřeny s nemocnicemi na dobu 2 let 

 

- pověřuje odbor zdravotnictví, aby si vyžádal od nemocnic předběžné kalkulace pro ztrátová oddělení  

na rok 2019 s tím, že pro rok 2019 bude o výši vyrovnávací platby pro nemocnice a o odděleních, na které 

bude poskytnuta, rozhodováno zastupitelstvem kraje na jednání v červnu 2019 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 
Hlasování 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b54.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b55.html
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56. Informace o kontrolách použití veřejné finanční podpory poskytnuté na základě smluv  

o závazku veřejné služby společnostem Karlovarská krajská nemocnice a.s., NEMOS SOKOLOV 

s.r.o., a NEMOS PLUS s.r.o. - rok 2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 123/04/19 
 

- bere na vědomí informaci o kontrole použití veřejné finanční podpory poskytnuté na základě Smlouvy  

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

Karlovarská krajská nemocnice, a.s., za rok 2016 a o kontrolních zjištěních 

 

- bere na vědomí informaci o kontrole použití veřejné finanční podpory poskytnuté na základě Smlouvy  

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

NEMOS SOKOLOV s.r.o., za rok 2016 a o kontrolních zjištěních 

 

- bere na vědomí informaci o kontrole použití veřejné finanční podpory poskytnuté na základě Smlouvy  

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

NEMOS PLUS s.r.o., za rok 2016 a o kontrolních zjištěních 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 
Hlasování 

 
57. Smlouva o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního vzdělávání k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 124/04/19 
 

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

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

krajem, panem xxxxxxxxx xxxxxxxx a akreditovaným zařízením PRAKTIK CHODOV s.r.o.,  

se sídlem Okrajová 97, Všeborovice, Dalovice, PSČ 362 63, dle návrhu 

 

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

uvedené smlouvy o poskytnutí motivačního příspěvku za Karlovarský kraj 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 
Hlasování 

 
58. Výjimky z Podmínek pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určeným 

zdravotnickému personálu nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského 

kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 125/04/19 
 

- bere na vědomí žádost Karlovarské krajské nemocnice a.s., o výjimku z ustanovení čl. IV bodu f 

Podmínek pro poskytování náborových příspěvků pro zaměstnance nemocnic, poskytujících akutní 

lůžkovou péči na území Karlovarského kraje, pro xxxxx xxxxxxxx - lékařku novorozenecké JIP  

v Karlových Varech 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b56.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b56.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b57.html


Usnesení ze 16. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 25.04.2019 

 

25.04.2019  Strana 29 (celkem 47) 

- schvaluje nevyhovět žádosti o udělení výjimky z ustanovení v čl. IV bodu f Podmínek pro poskytování 

náborových příspěvků Karlovarským krajem určeným zdravotnickému personálu nemocnic, poskytujících 

akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje, pro xxxxxxx xxxxxxxxx 

 

- bere na vědomí žádost NEMOS PLUS s.r.o., o výjimku z ustanovení čl. IV bodu f Podmínek  

pro poskytování náborových příspěvků pro zaměstnance nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou péči  

na území Karlovarského kraje, pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx - lékaře na interním oddělení v Nemocnici 

Ostrov 

 

- schvaluje nevyhovět žádosti o udělení výjimky z ustanovení v čl. IV bodu f Podmínek pro poskytování 

náborových příspěvků Karlovarským krajem určeným zdravotnickému personálu nemocnic, poskytujících 

akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje, pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx 

 

- bere na vědomí žádost NEMOS SOKOLOV s.r.o., o výjimku z ustanovení čl. VI bodu 4. Podmínek  

pro poskytování náborových příspěvků pro zaměstnance nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou péči  

na území Karlovarského kraje, pro xxxxxxxxx xxxxxxxx - porodní asistentku v Nemocnici Sokolov 

 

- schvaluje udělení výjimky z ustanovení v čl. VI bodu 4 Podmínek pro poskytování náborových 

příspěvků Karlovarským krajem určeným zdravotnickému personálu nemocnic, poskytujících akutní 

lůžkovou péči na území Karlovarského kraje, pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 

 

- bere na vědomí žádost NEMOS SOKOLOV s.r.o., o výjimku z ustanovení čl. VI bodu 4. Podmínek  

pro poskytování náborových příspěvků pro zaměstnance nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou péči  

na území Karlovarského kraje, pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx - všeobecnou sestru na očním oddělení  

v Nemocnici Sokolov 

 

- schvaluje udělení výjimky z ustanovení v čl. VI bodu 4 Podmínek pro poskytování náborových 

příspěvků Karlovarským krajem určeným zdravotnickému personálu nemocnic, poskytujících akutní 

lůžkovou péči na území Karlovarského kraje, pro paní xxxxxxxxxxx xxxxxxx 

 

- bere na vědomí žádost NEMOS SOKOLOV s.r.o., o výjimku z ustanovení čl. VI bodu 4. Podmínek  

pro poskytování náborových příspěvků pro zaměstnance nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou péči  

na území Karlovarského kraje, pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx - porodní asistentku v Nemocnici Sokolov 

 

- schvaluje udělení výjimky z ustanovení v čl. VI bodu 4 Podmínek pro poskytování náborových 

příspěvků Karlovarským krajem určeným zdravotnickému personálu nemocnic, poskytujících akutní 

lůžkovou péči na území Karlovarského kraje, pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 
Hlasování 

 
59. Žádost o individuální dotaci na provozní náklady paliativní ambulance společnosti Pavla 

Andrejkivová - LADARA s.r.o., Karlovy Vary 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 126/04/19 
 

- bere na vědomí informaci o žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace společnosti Pavla Andrejkivová – LADARA s.r.o., Karlovy 

Vary, na provozní náklady zřizované paliativní ambulance ve výši 250.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle návrhu se společností 

Pavla Andrejkivová – LADARA s.r.o., Karlovy Vary 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b58.html
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- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

Hlasování 

 
60. Program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi  

v souvislosti s eReceptem – schválení poskytnutí dotace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 127/04/19 
 

- schvaluje - poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu na podporu vybavení 

ordinace praktického lékaře informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem městu Chyše,  

dle přílohy 1 

- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje s městem Chyše  

dle smlouvy v příloze 3 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje s městem Chyše 

 

Termín kontroly: 20.06.2019 
 

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

 
Hlasování 

 
61. Poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu provozování domácí hospicové péče pro rok 

2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 128/04/19 
 

- schvaluje poskytnutí dotace na podporu provozování domácí hospicové péče z rozpočtu Karlovarského 

kraje pro rok 2019 žadatelům dle přílohy 

 

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

v příloze č. 6 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, uvolněného člena Rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje s žadateli dle návrhu 

 

- ukládá odboru zdravotnictví a odboru investic a správa majetku realizovat veškeré úkoly vyplývající  

z tohoto usnesení 

 

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

Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

 
Hlasování 

 
62. Program Podpora výkonů rozhodnutí stavebních úřadů 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 129/04/19 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b59.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b60.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b61.html
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- schvaluje podaní žádosti o projekt „Podpora výkonů rozhodnutí stavebních úřadů“ a jeho následnou 

realizaci 

 

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje podpisem žádosti o dotaci pro projekt „Podpora výkonů 

rozhodnutí stavebních úřadů“ vč. jejích příloh podávané do programu Ministerstva pro místní rozvoj 

České republiky č. 117D078 - Podpora výkonů rozhodnutí stavebních úřadů a dalších dokumentů 

souvisejících s podáním žádosti a realizací projektu 

 

- bere na vědomí informaci o rizicích projektu „Podpora výkonů rozhodnutí stavebních úřadů“ 

 

Termín kontroly: 19.09.2019 
 

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

 
Hlasování 

 
63. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření 

Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci, do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek 

p.p.č. 510/16 v k.ú. Protivec u Žlutic 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 130/04/19 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 510/16 o výměře 912 m2 v k.ú. Protivec u Žlutic a obci 

Žlutice formou smlouvy o bezúplatném převodu pozemku mezi Státním statkem Jeneč, státním podnikem 

v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Praha 6, Řepy, PSČ 163 00, IČO 00016918, zastoupeným 

Mgr. Rostislavem Pecháčkem, likvidátorem podniku (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 předmětnou nemovitou věc z vlastnictví České republiky  

s příslušností hospodaření Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci, do vlastnictví 

Karlovarského kraje 

 

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

k uzavření předmětné smlouvy o bezúplatném převodu pozemku 

 

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

předmětné smlouvy o bezúplatném převodu pozemku 

 

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 

 

 
64. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví města Teplá do vlastnictví Karlovarského kraje 

– pozemky p.p.č. 190/2, 190/3 a 202/11 v k.ú. Služetín u Poutnova a pozemky p.p.č. 75/2, 76/4 a 85/5 

v k.ú. Horní Kramolín 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 131/04/19 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 190/2 o výměře 625 m2, 190/3 o výměře 30 m2 a 202/11  

o výměře 96 m2 v k.ú. Služetín u Poutnova a obci Teplá a pozemků p.p.č. 75/2 o výměře 36 m2, 76/4  

o výměře 547 m2 a 85/5 o výměře 143 m2 v k.ú. Horní Kramolín a obci Teplá formou darovací smlouvy 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b62.html
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mezi městem Teplá, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 1, PSČ 364 61 Teplá, IČO 00255050, 

zastoupeným Karlem Hermannem, starostou města (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací  

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

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 

 

 
65. Bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 4438/1 v k.ú. Horní Slavkov z majetku Karlovarského 

kraje do majetku města Horní Slavkov a bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 59/4, 4022/1, 

4022/29 a 4557 v k.ú. Horní Slavkov z majetku města Horní Slavkov do majetku Karlovarského 

kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 132/04/19 
 

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 4438/1, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 1732-53/2018 z původního pozemku p.p.č. 4438/1 a označena jako pozemek p.p.č. 4438/1 díl "n"  

o výměře 67 m2 v k.ú. a obci Horní Slavkov 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 Horní Slavkov, se sídlem Dlouhá 634, 

Horní Slavkov, PSČ 357 31, IČO 00259322, zastoupeným Alexandrem Terekem, starostou města  

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

kraje do majetku města Horní Slavkov 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 59/4, 4022/1, 4022/29 a 4557, které byly odděleny 

geometrickým plánem č. 1732-53/2018 z původních pozemků p.p.č. 59/4, 4022/1, 4022/29 a 4557  

a označeny jako pozemky 59/4 díl "e" o výměře 5 m2, 4022/1 díl "h" o výměře 9 m2, 4022/29 díl "k+l"  

o výměře 105 m2 a 4557 díl "q" o výměře 4 m2 v k.ú. a obci Horní Slavkov, formou darovací smlouvy 

mezi městem Horní Slavkov, se sídlem Dlouhá 634, Horní Slavkov, PSČ 357 31, IČO 00259322, 

zastoupeným Alexandrem Terekem, starostou města (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací  

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

Slavkov do majetku Karlovarského kraje 

 

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

k uzavření předmětných darovacích smluv 

 

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

předmětných darovacích smluv 

 

Termín kontroly: 19.09.2019 
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Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
66. Bezúplatný převod částí pozemků p.p.č. 6494/8 a 6833 v k.ú. Kraslice z majetku Karlovarského 

kraje do majetku města Kraslice a bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 6494/1, 6494/12, 6500/2, 

6500/3 a 6834 v k.ú. Kraslice z majetku města Kraslice do majetku Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 133/04/19 
 

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemků p.p.č. 6494/8 a 6833, které byly odděleny geometrickým 

plánem č. 2531-1831/2017 z původních pozemků p.p.č. 6494/8 a 6833 a označeny jako pozemek  

p.p.č. 6494/8 díl "b" o výměře 20 m2, p.p.č. 6494/17 o výměře 105 m2, p.p.č. 6494/18 o výměře 54 m2, 

p.p.č. 6833 díl "c" o výměře 1 m2, vše v k.ú. a obci Kraslice, a to formou darovací smlouvy  

mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední školou živnostenskou Sokolov, příspěvkovou 

organizací, se sídlem Žákovská 716, 356 01 Sokolov, IČO 75059151 (jako dárce na straně jedné)  

a městem Kraslice, se sídlem Nám. 28. října 1438/6, 358 20 Kraslice, IČO 00259438 (jako obdarovaný  

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

města Kraslice 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 6500/3 a 6834, které byly odděleny geometrickým 

plánem č. 2531-1831/2017 z původních pozemků p.p.č. 6500/3 a 6834 a označeny jako pozemek  

p.p.č. 6500/8 o výměře 4 m2, p.p.č. 6834/1 o výměře 47 m2, p.p.č. 6834/3 o výměře 3 m2, vše v k.ú. a obci 

Kraslice, a to formou darovací smlouvy mezi městem Kraslice, se sídlem Nám. 28. října 1438/6, 358 20 

Kraslice, IČO 00259438 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Střední školou 

živnostenskou Sokolov, příspěvkovou organizací, se sídlem Žákovská 716, 356 01 Sokolov,  

IČO 75059151 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví 

města Kraslice do majetku Karlovarského kraje 

 

- ukládá Střední škole živnostenské Sokolov, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření 

předmětných darovacích smluv 

 

- zmocňuje Střední školu živnostenskou Sokolov, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětných 

darovacích smluv 

 

Termín kontroly: 19.09.2019 
 

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

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

organizace  

 

 
67. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Staré Sedlo - 

pozemek p.č. 629/3 v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 134/04/19 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 629/3 o výměře 170 m2 v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova a obci 

Staré 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 obcí Staré Sedlo, se sídlem Zámecká 100, Staré Sedlo, PSČ 357 46, IČO 00259608, 

zastoupenou Miroslavem Toncarem, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí 
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předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Staré Sedlo 

 

- 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 

 

 
68. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Habartov 

- pozemky p.č. 1077/13, 1077/14 a 1077/15 v k.ú. Habartov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 135/04/19 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 1077/13 o výměře 536 m2, 1077/14 o výměře 574 m2  

a 1077/15 o výměře 62 m2 v k.ú. a obci Habartov 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 Habartov, se sídlem nám. Přátelství 112, 

Habartov, PSČ 357 09, IČO 00259314, zastoupeným Ing. Petrem Janurou, starostou města  

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

kraje do vlastnictví města Habartov 

 

- 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 

 

 
69. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Kraslice - 

pozemky p.p.č. 690/8 a 690/9 v k.ú. Zelená Hora u Kraslic 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 136/04/19 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 690/8 o výměře 120 m2 a 690/9 o výměře 30 m2  

v k.ú. Zelená Hora u Kraslic a obci Kraslice 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 Kraslice, se sídlem nám. 28. října 1438, 

Kraslice, PSČ 358 20, IČO 00259438, zastoupeným Romanem Kotilínkem, starostou města  

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

kraje do vlastnictví města Kraslice 
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- 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 

 

 
70. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Drmoul - 

části pozemku p.p.č. 1239/1 v k.ú. Drmoul 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 137/04/19 
 

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 1239/1, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 1013-185/2018 z původního pozemku p.p.č. 1239/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky 

p.p.č. 1239/8 o výměře 734 m2 a 1239/9 o výměře 23 m2 v k.ú. a obci Drmoul konkrétnímu zájemci, a to 

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

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

Plzeňská 237, PSČ 354 72 Drmoul, IČO 00253928, zastoupenou Ing. Josefem Švajglem, starostou obce 

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

kraje do vlastnictví obce Drmoul 

 

- 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 

 
Hlasování 

 
71. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – část pozemku 

p.č. 245/2 v k.ú. Hlavno 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 138/04/19 
 

- schvaluje prodej části pozemku p.č. 245/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 210-25/2017  

z původního pozemku p.č. 245/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 245/3 o výměře 

42 m2 v k.ú. Hlavno a obci Citice 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 Michalem Svobodou, trvale bytem xxxxxxx xxxxxxxxxx 

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

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b63_70.html
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č. 341-59/2018 ze dne 30.11.2018, ve výši 5.342 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc  

z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Michala Svobody 

 

- 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 

 

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 

 
 

72. Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob – části 

pozemku p.p.č. 2221 v k.ú. Dolní Žandov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 139/04/19 
 

- schvaluje prodej části pozemku p.p.č.  2221, která byla oddělena geometrickým plánem č. 744-99/2018 

z původního pozemku p.p.č. 2221 a označena jako pozemek p.p.č. 2221 díl "a" o výměře 18 m2  

v k.ú. a obci Dolní Žandov 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 paní Marií Kršekovou, bytem xxxxxx xxxxxxxxx (jako kupující  

na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 339-57/2018  

ze dne 19.11.2018, ve výši 2.203 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví 

Karlovarského kraje do vlastnictví paní Marie Kršekové 

 

- schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 2221, která byla oddělena geometrickým plánem č. 744-99/2018  

z původního pozemku p.p.č. 2221 a označena jako pozemek p.p.č. 2221/2 o výměře 20 m2 v k.ú. a obci 

Dolní Žandov 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 paní Lucií Setničkovou, bytem xxxxxxx xxxxxxxx (jako kupující na straně druhé),  

za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 339-57/2018 ze dne 19.11.2018, 

ve výši 2.448 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje  

do vlastnictví paní Lucie Setničkové 

 

- 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 

 

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 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b71_72.html
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73. Zrušení části usnesení č. ZK 396/12/18 ze dne 13.12.2018 - Bezúplatný převod částí pozemku 

p.p.č. 269/1 v k.ú. Vonšov z majetku Karlovarského kraje do majetku města Františkovy Lázně  

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

Lázně do majetku Karlovarského kraje a schválení dle nové žádosti 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 140/04/19 
 

- zrušuje část usnesení č. ZK 396/12/18 ze dne 13.12.2018 ve znění:  

 

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 450/1, která byla oddělena geometrickým plánem 

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

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

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

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

 

a nahrazuje novým textem ve znění: 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 162/3, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 195-3/2019 z původního pozemku p.p.č. 162/3 a označena novým parcelním číslem jako pozemek  

p.p.č. 162/7 o výměře 10 m2 a části pozemku p.p.č. 450/5, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 195-3/2019 z původního pozemku p.p.č. 450/5 a označena novým parcelním číslem jako pozemek  

p.p.č. 450/24 o výměře 55 m2 v k.ú. Krapice a obci Františkovy Lázně 

 

Zbývající části usnesení č. ZK 396/12/18 ze dne 13.12.2018 se nemění. 

 

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

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

příspěvková organizace 

 

 
74. Zrušení části usnesení č. ZK 299/06/16 ze dne 9.6.2016 - schválení zřízení služebnosti inženýrské 

sítě k silnici č. II/214, pozemky p.p.č. 1578/16 a p.p.č. 2688/1 v k.ú. Cheb 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 141/04/19 
 

- zrušuje část dále uvedeného usnesení č. ZK 299/06/16 ze dne 9.6.2016 ve znění: 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/214, pozemky p.p.č. 1578/16 a p.p.č. 2688/1  

v k.ú. Cheb, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., zastoupené na základě 

plné moci společností ARANEA NETWORK a.s., dle geometrických plánů č. 5397-90/2014 ze dne 

03.11.2015 a č. 5551-274/2015 ze dne 14.10.2015 (umístění inženýrských sítí – podzemní komunikační 

vedení), a to za celkovou jednorázovou úhradu 1.000 Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení 

smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje  

č. ZK 269/09/14 ze dne 3.9.2014, tj. celkem 3.000 Kč + DPH 

 

Zbývající usnesení č. ZK 299/06/16 ze dne 9.6.2016 se nemění. 

 

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

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

příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b73_74.html
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75. Prokázání investic do školských zařízení v Karlovarském kraji za období 2010-2016 dle kupních 

smluv uzavřených v roce 2009 mezi Karlovarským krajem a statutárním městem Karlovy Vary 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 142/04/19 
 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení překupního práva k budově  

č.p. 1312 v ulici Bezručova, č. or. 17, Karlovy Vary, s ev.č. 062/2011, uzavřené mezi Karlovarským 

krajem a statutárním městem Karlovy Vary ze dne 22.12.2009 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky, Mgr. Dalibora Blažka, podpisem dodatku č. 1 ke kupní smlouvě  

a smlouvě o zřízení předkupního práva k budově Bezručova č.p. 1312, č. or. 17, Karlovy Vary 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení překupního práva k budově  

č. p. 1122 v ulici Ondřejská, č. or. 56, Karlovy Vary, s ev.č. 063/2011, uzavřené mezi Karlovarským 

krajem a statutárním městem Karlovy Vary ze dne 22.12.2009 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky, Mgr. Dalibora Blažka, podpisem dodatku č. 1 ke kupní smlouvě  

a smlouvě o zřízení předkupního práva k budově č. p. 1122 v ulici Ondřejská, č. or. 56, Karlovy Vary 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení překupního práva k budově  

č.p. 159 na náměstí K. Sabiny, č. or. 16, Karlovy Vary, s ev.č. 064/2011, uzavřené mezi Karlovarským 

krajem a Statutárním městem Karlovy Vary ze dne 22.12.2009 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky, Mgr. Dalibora Blažka, podpisem dodatku č. 1 ke kupní smlouvě  

a smlouvě o zřízení předkupního práva k budově č.p. 159 na náměstí K. Sabiny, č. or. 16, Karlovy Vary. 

 

Termín kontroly: 19.09.2019 
 

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

 
Hlasování 

 
76. Schválení bezúplatného převodu movitých věcí ve vlastnictví Karlovarského kraje svěřených  

k hospodaření Domovu pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace, do vlastnictví 

města Cheb   

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 143/04/19 
 

- schvaluje darování movitého majetku za celkovou pořizovací hodnotu 6.346.355,42 Kč, celkovou 

zůstatkovou účetní hodnotu 56.785,00 Kč, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným příspěvkovou organizací Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace, 

se sídlem Americká 52, 350 02 Cheb, IČO 71175245 (jako dárce na straně jedné) 

a městem Cheb zastoupeným příspěvkovou organizací Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, 

příspěvková organizace, se sídlem Pastýřská 771/4, 350 02 Cheb, IČO 70887985 (jako obdarovaný  

na straně druhé), a tím převést vlastnické právo, dle návrhu 

 

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková 

organizace, Mgr. Aleně Samuelové uzavřít předmětnou darovací smlouvu a pověřuje ji podpisem této 

smlouvy, dle návrhu 

 

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

Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

Mgr. Alena Samuelová, ředitelka Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková 

organizace 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b75.html
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Hlasování 

 
77. Schválení uzavření dodatků č. 1 k uzavřeným darovacím smlouvám pro ORP Cheb a ORP 

Sokolov      

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 144/04/19 
 

- schvaluje uzavření dodatků č. 1 ve věci doplnění pořizovacích hodnot k uzavřeným darovacím 

smlouvám k souvisejícím položkám povodňových plánů "Test produktu před jeho dokončením", u ORP 

Cheb ve výši 3.330 Kč a u ORP Sokolov ve výši 9.990 Kč, mezi Karlovarským krajem (jako dárce  

na straně jedné) a ORP Cheb a ORP Sokolov (jako obdarovanými na straně druhé), dle návrhu 

 

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

25.05.2015, podpisem předmětných dodatků k darovacím smlouvám, dle návrhu 

 

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

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 
Hlasování 

 
78. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na likvidaci invazních druhů 

rostlin v Karlovarském kraji na rok 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 145/04/19 
 

- schvaluje poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji na rok 2019 výši 1.446.429,70 Kč dle přílohy 1 

 

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

programu na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji na rok 2019 dle přílohy 1 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, 

zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje v rámci programu na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji na rok 2019 dle přílohy 

1 

 

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit přehled schválených dotací na internetových 

stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 12.12.2019 
 

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

 
Hlasování 

 
79. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na realizaci drobných 

vodohospodářských ekologických akcí na rok 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 146/04/19 
 

- schvaluje poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí na rok 2019 ve výši 11.000.000 Kč  

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b76.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b77.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b78.html
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dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci 

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci drobných 

vodohospodářských ekologických akcí na rok 2019 ve výši 11.000.000 Kč dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, 

zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje v rámci Programu na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí dle přílohy č. 1 

 

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit přehled schválených dotací na internetových 

stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 12.12.2019 
 

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

 
Hlasování 

 
80. Dotace na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi - 

Digitální povodňový plán obce Těšovice 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 147/04/19 
 

- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených 

povodněmi obci Těšovice, IČO 00670715, ve výši 103.769 Kč vč. DPH, na "Digitální povodňový plán 

obce Těšovice" 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci 

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu  

před povodněmi v územích ohrožených povodněmi obci Těšovice, IČO 00670715, ve výši 103.769 Kč  

vč. DPH, na "Digitální povodňový plán obce Těšovice" 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, 

zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje v rámci Programu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených 

povodněmi 

 

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit schválenou dotaci na internetových stránkách 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 12.12.2019 
 

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

 
Hlasování 

 
81. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení výskytu prasete divokého  

v obydlených a obyvateli jinak využívaných oblastech Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 148/04/19 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b79.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b80.html
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- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení výskytu prasete divokého v obydlených a obyvateli jinak 

využívaných oblastech Karlovarského kraje v celkové výši 206.250 Kč dle přílohy 1 

 

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

programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení výskytu prasete divokého  

v obydlených a obyvateli jinak využívaných oblastech Karlovarského kraje dle přílohy 1 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, 

zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje v rámci programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení výskytu prasete 

divokého v obydlených a obyvateli jinak využívaných oblastech Karlovarského kraje dle přílohy 1 

 

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit přehled schválených dotací na internetových 

stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 12.12.2019 
 

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

 
Hlasování 

 
82. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu ochrany životního 

prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty na rok 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 149/04/19 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, 

vzdělávání a osvěty ve výši 177.618,83 Kč dle přílohy č. 1 

 

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

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního prostředí 

a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ve výši 177.618,83 Kč dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, 

zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany 

životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty dle přílohy č. 1 

 

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit přehled schválených dotací na internetových 

stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 12.12.2019 
 

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

 
Hlasování 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b81.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b82.html
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83. Změna č. 49 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci navrhovaného 

vybudování tlakové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Otročín, pro potřeby odkanalizování 

centrální části obce a místní části Brť 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 150/04/19 
 

- schvaluje změnu č. 49 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci navrhovaného 

vybudování tlakové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Otročín, pro potřeby odkanalizování 

centrální části obce a místní části Brť 

 

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

 
Hlasování 

 
84. Program obnovy venkova – návrh rozdělení dotací 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 151/04/19 
 

- schvaluje návrh rozdělení dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu obnovy venkova  

v celkové výši 21.999.928 Kč dle přílohy č. 1 a uzavření veřejnoprávních smluv 

 

- pověřuje Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje  

a informatiky, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

v rámci Programu obnovy venkova 

 

Termín kontroly: 20.06.2019 
 

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

 
Hlasování 

 
85. Návrh na udělení dotací pro rok 2019 v dotačním programu "Podpora územně plánovací 

činnosti obcí Karlovarského kraje" z rozpočtu Karlovarského kraje – I. kolo 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 152/04/19 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Podpora 

územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje" v roce 2019 - I. kolo, v celkové výši 394.283 Kč  

dle přílohy č. 1 

 

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

dotačního programu "Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje" v roce 2019 - I. kolo, 

v celkové výši 394.283 Kč dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, 

projektového řízení a informatiky, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského 

kraje" v roce 2019 - I. kolo 

 

- ukládá odboru regionálního rozvoje zveřejnit přehled schválených dotací na internetových stránkách 

Karlovarského kraje 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b83.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b84.html
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Termín kontroly: 20.06.2019 
 

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

 
Hlasování 

 
86. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu českých turistů  

na údržbu a nové značení cyklotras v roce 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 153/04/19 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu českých turistů,  

IČO 505609, na údržbu a úpravu značení cyklotras v Karlovarském kraji ve výši 300.000 Kč 

 

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

kraje s Klubem českých turistů, IČO 505609, na údržbu a úpravu značení cyklotras v Karlovarském kraji 

ve výši 300.000 Kč dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Josefa Janů, člena rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, projektového 

řízení a informatiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru regionálního rozvoje zveřejnit schválenou individuální dotaci na internetových stránkách 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 20.06.2019 
 

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

 
Hlasování 

 
87. Žádost obce Kolová o poskytnutí individuální dotace na odkup veřejného osvětlení 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 154/04/19 
 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace obci Kolová na odkup veřejného osvětlení 

 

Termín kontroly: 20.06.2019 
 

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

 

Hlasování 

 

88. Obec Nové Hamry – žádost o pomoc s financováním zimní údržby lyžařských běžeckých tras  

a záchytných parkovišť v okolí obce Nové Hamry 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 155/04/19 
 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje obci Nové Hamry,  

IČO 00479080, na Zimní údržbu lyžařských běžeckých tras v okolí obce a záchytných parkovišť ve výši 

80.000 Kč 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b85.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b86.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b87.html
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- ukládá odboru regionálního rozvoje odeslat žadateli sdělení o neschválení žádosti 

 

Termín kontroly: 20.06.2019 
 

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

 
Hlasování 

 
89. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti 

Severozápad 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 156/04/19 
 

- schvaluje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. KK00086/2019 

 

- pověřuje Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje  

a informatiky, podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě, ev. č. KK00086/201 

 

Termín kontroly: 20.06.2019 
 

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

 
Hlasování 

 
90. Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace, za rok 2018 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 157/04/19 
 

- bere na vědomí Zprávu o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o., za rok 2018 

 

Zodpovídá: Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková 

organizace 

 
Hlasování 

 
91. Schválení společného memoranda strukturálně postižených krajů "Memorandum o společném 

postupu při vyjednávání podpory pro regiony z evropských fondů v období 2021 – 2027" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 158/04/19 
 

- schvaluje Memorandum o společném postupu při vyjednávání podpory pro regiony z evropských fondů 

v období 2021 – 2027 dle návrhu 

 

- pověřuje hejtmanku Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou podpisem Memoranda o společném postupu 

při vyjednávání podpory pro regiony z evropských fondů v období 2021 – 2027 

 

- ukládá odboru řízení projektů realizovat veškeré kroky související s realizací Memoranda o společném 

postupu při vyjednávání podpory pro regiony z evropských fondů v období 2021 – 2027 

 

Termín kontroly: 20.06.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b88.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b89.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b90.html
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Hlasování 

 
92. Projekt Karlovarského kraje „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje v Sokolově“ - informace o projektu a úprava finančního krytí projektu  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 159/04/19 
 

- bere na vědomí informaci o projektu „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje v Sokolově", registrační číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002296, 

uvedenou v důvodové zprávě 

 

- bere na vědomí důvody navýšení finančního krytí projektu „Zodolnění výjezdové základny 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“ uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje navýšení finančního krytí projektu o 5.000.000 Kč jako výdaj financovaný z Fondu 

budoucnosti z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2020, tj. celkové výdaje projektu budou  

max. 26.139.691 Kč 

 

Termín kontroly: 20.06.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 
Hlasování 

 
93. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na sanaci skalního masivu u silnice 

I/6 v Karlových Varech 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 160/04/19 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na základě předložené žádosti 

statutárním městem Karlovy Vary na projekt ,,I/6 Karlovy Vary – sanace skalního masivu“, ve výši 

2.000.000 Kč včetně DPH 

 

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

kraje v souvislosti s realizací projektu ,,I/6 Karlovy Vary - sanace skalního masivu", dle předloženého 

návrhu (příloha č. 6) 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky Karlovarského kraje Martina Hurajčíka podpisem veřejnoprávní smlouvy 

mezi Karlovarským krajem a Statutárním městem Karlovy Vary v souvislosti s realizací projektu  

,,I/6 Karlovy Vary - sanace skalního masivu" 

 

- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit všechny administrativní úkony spojené  

s poskytnutím individuální dotace Statutárnímu městu Karlovy Vary 

 

Termín kontroly: 20.06.2019 
 

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

 
Hlasování 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b91.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b92.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b93.html
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94. Změna termínů jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

navržené usnesení nebylo přijato 

 
- bere na vědomí změnu termínů jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje do konce roku 2019 

 
Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 
Hlasování 

 
95. Poskytnutí finančního daru spolku Buď fit seniore z.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 161/04/19 
 

- schvaluje poskytnutí finančního daru spolku Buď fit seniore z.s., na konání Sportovních her seniorů  

v Sokolově ve výši 354.000 Kč 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 229/2019  

– zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2018 ve výši 

354.000 Kč do rozpočtu Odboru Kancelář hejtmanky a vnějších vztahů Krajského úřadu Karlovarského 

kraje. Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí finančního daru na podporu 1. ročníku Sportovních 

her seniorů v Sokolově. 

 

Termín kontroly: 19.09.2019 
 

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

 
Hlasování 

 
96. Odvolání a volba člena Finančního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 162/04/19 
 

- 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 Davida Niedermertla, dnem 25.04.2019 

 

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

v platném znění, paní Mgr. Bc. Hanu Žákovou členem Finančního, dnem 26.04.2019 

 

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

 

Termín kontroly: 20.06.2019 
 

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

 
Hlasování 

 
97. Schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu projektu č. 1 ze Specifické výzvy 

na vybrané cílové skupiny IP 1.1, č. 03_18_090 v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 163/04/19 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b94.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b95.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b96.html
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- schvaluje přípravu projektového záměru a následně žádosti o dotaci na realizaci projektu č. 1  

ze Specifické výzvy na vybrané cílové skupiny IP 1.1, č. 03_18_090 v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost 

 

- souhlasí se zařazením projektu č. 1 ze Specifické výzvy na vybrané cílové skupiny IP 1.1, č. 03_18_090 

v rámci Operačního programu Zaměstnanost, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování projektu č. 1 ze Specifické výzvy na vybrané cílové skupiny IP 1.1, 

č. 03_18_090 v rámci Operačního programu Zaměstnanost, ve výši max. 500.000 Kč, tzn. 5% celkových 

uznatelných výdajů projektu 

 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

Termín kontroly: 19.09.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
98. Schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu projektu č. 2 ze Specifické výzvy 

na vybrané cílové skupiny IP 1.1, č. 03_18_090 v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 164/04/19 
 

- schvaluje přípravu projektového záměru a následně žádosti o dotaci na realizaci projektu č. 2  

ze Specifické výzvy na vybrané cílové skupiny IP 1.1, č. 03_18_090 v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost 

 

- souhlasí se zařazením projektu č. 2 ze Specifické výzvy na vybrané cílové skupiny IP 1.1, č. 03_18_090 

v rámci Operačního programu Zaměstnanost, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování projektu č. 2 ze Specifické výzvy na vybrané cílové skupiny IP 1.1, 

č. 03_18_090 v rámci Operačního programu Zaměstnanost, ve výši max. 500.000 Kč, tzn. 5% celkových 

uznatelných výdajů projektu 

 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 
Hlasování 

 

 

 

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová v. r. 

hejtmanka  

Karlovarského kraje 

 

 

 

 Mgr. Petr Kubis v. r. 

náměstek hejtmanky 

Ing. Karel Jakobec v. r. 

ověřovatel 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast16/hl_16_04_b97_98.html

