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

osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění 

(označeno „xxxxxxxxx“). 

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

Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 

 
 

 

USNESENÍ 
 

ze 17. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo  

dne 24.06.2019 v době od 9:04 do 17:00 hod. 

v zastupitelském sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 
 

Přítomno: …………………………… 41 členů zastupitelstva  

Omluveni:             …………………………… pí Hajská, JUDr. Havel, p. Pokorný,  

Ing. Stránská 

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

vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu 

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

   

 

          usnesení č.  

 

 
A. Volba návrhové komise  

B. Volba ověřovatelů zápisu  

C. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 24.06.2019 ZK 165/06/19 

2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje ZK 166/06/19 

3. Zpráva Kontrolního výboru ZK 167/06/19 

4. Zpráva Finančního výboru ZK 168/06/19 

5. Zpráva Výboru pro zdravotnictví  ZK 169/06/19 

6. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj ZK 170/06/19 

7. Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku ZK 171/06/19 

8. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 

ZK 172/06/19 

9. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny ZK 173/06/19 

10. Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2018 ZK 174/06/19 

11. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2019 ZK 175/06/19 

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

kraje k 31.03.2019 

ZK 176/06/19 

13. Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů 

spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, 

příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí a.s. 

 

ZK 177/06/19 
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14. Souhrnná informace o aktuálních postupech u finančních postihů u projektů 

spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, 

příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí a.s., předložených Radě Karlovarského kraje v období od 25. 3. 2019  

do 20. 5. 2019 

ZK 178/06/19 

15. Bezúplatné nabytí souboru nemovitých věcí - Areálu rekreačního zařízení  

ve Svatošských skalách z vlastnictví České republiky, s právem hospodařit  

s majetkem státu pro Českou poštu, s.p., do vlastnictví Karlovarského kraje  

ZK 179/06/19 

16. Informace o aktuálním stavu přípravy strategických projektů s významným 

dopadem na hospodářskou transformaci Karlovarského kraje 

ZK 180/06/19 

17. Projekt zaměřený na technickou pomoc řešení transformace regionu Sokolovska 

– schválení přípravy, finančního krytí a realizace projektu 

ZK 181/06/19 

18. Informace o činnosti Hnědouhelné platformy Karlovarského kraje ZK 182/06/19 

19. Informace o schváleném memorandu o spolupráci mezi Svazem měst a obcí ČR, 

obcí Bublava a Karlovarským krajem a o poskytnutém daru obci Bublava 

ZK 183/06/19 

20. Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6 ZK 184/06/19 

21. Informace o smlouvě o zajištění veřejných služeb v přepravě veřejnou drážní 

dopravou v územním obvodu Karlovarského kraje uzavírané s dopravcem  

České dráhy, a.s., pro období let 2019 – 2029 

ZK 185/06/19 

22. Revokace usnesení ke schválení závazného finančního příslibu projektu  

„II/210 Modernizace silnice lom – Podstrání“ 

ZK 186/06/19 

23. Revokace usnesení ke schválení závazného finančního příslibu projektu  

„II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“ 

ZK 187/06/19 

24. Schválení ručitelského závazku k dodatku č. 35S/2019/1 ke smlouvě o poskytnutí 

finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury  

na rok 2019 

ZK 188/06/19 

25. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o příspěvku na zajištění dopravní 

obslužnosti veřejnou linkovou dopravou území Karlovarského kraje, uzavřené 

mezi Karlovarským a Plzeňským krajem 

ZK 189/06/19 

26. Nesouhlas Karlovarského kraje s výstavbou dálnice D6 mezi Olšovými Vraty  

a Bošovem s maximální rychlostí 110 km/hod.  

ZK 190/06/19 

27. Závěrečná zpráva k závazku veřejné služby v oblasti údržby silnic II. a III. třídy  

ve vlastnictví Karlovarského kraje za rok 2018 

ZK 191/06/19 

28. Rozvojové plány příspěvkových organizací Karlovarského kraje v sociální oblasti 

na období 2018 - 2023 

ZK 192/06/19 

29. Dodatek č. 15 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro osoby  

se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace   

ZK 193/06/19 

30. Dodatek č. 15 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory 

„SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace   

ZK 194/06/19 

31. Výstavba novostavby pobytového zařízení v Sokolově, sociální služby domovy  

se zvláštním režimem - Schválení postupu přípravy realizace akce 

staženo 

32. Výzva č. 03_19_098 v rámci Operačního programu Zaměstnanost ZK 195/06/19 

33. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

na pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města 

Chodov v roce 2019 

ZK 196/06/19 

34. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti  

MHZ Hachtel Czech s.r.o. – část pozemku p.p.č. 6768/2 v k.ú. Kraslice 

ZK 197/06/19 

35. Směna a prodej nemovitých věcí - pozemků v k.ú. a obci Cheb, z vlastnictví 

Karlovarského kraje do vlastnictví fyzických osob, a uzavření dohody o zrušení 

předkupního práva 

ZK 198/06/19 

36. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti Jekaset Buštěhrad s.r.o., 

do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 47/7 a 84/2  

v k.ú. Horní Kramolín 

ZK 199/06/19 

37. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví města Nové Sedlo do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemek p.č. 1315/7 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte 

 

ZK 200/06/19 
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38. Bezúplatný převod částí pozemků p.p.č. 2137/5, 2137/58, 3470/50, 3571/7  

a 3571/64  v k.ú. Aš z majetku Karlovarského kraje do majetku města Aš  

a bezúplatné nabytí částí pozemků 2126/9, 2137/50, 2137/60, 2137/86, 2146/3, 

2169/19, 2169/20 a 3571/2 v k.ú. Aš z majetku města Aš do majetku 

Karlovarského kraje  

ZK 201/06/19 

39. Bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 302/1 v k.ú. Rosnice u Staré Role  

z majetku Karlovarského kraje do majetku statutárního města Karlovy Vary  

a bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 302/3 v k.ú. Rosnice u Staré Role  

z majetku statutárního města Karlovy Vary do majetku Karlovarského kraje  

ZK 202/06/19 

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

Pila – část pozemku p.č. 693/1 v k.ú. Pila 

ZK 203/06/19 

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

města Františkovy Lázně – části pozemku p.p.č. 1028/2 v k.ú. Žírovice 

ZK 204/06/19 

42. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku kraje do majetku České republiky 

s právem hospodařit s majetkem státu pro DIAMO, státní podnik 

ZK 205/06/19 

43. Schválení darování movitého majetku pořízeného v rámci úpravy pohřebiště 

bývalého zajateckého tábora v Jindřichovicích, ve vlastnictví Karlovarského kraje, 

do vlastnictví státnímu podniku Lesy České republiky s. p. 

ZK 206/06/19 

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

povodněmi v roce 2019 

ZK 207/06/19 

45. Žádost o poskytnutí individuální dotace obci Dalovice na obnovu naučné stezky  

v zámeckém parku v obci Dalovice 

ZK 208/06/19 

46. Karlovarská krajská nemocnice a.s. – poskytování energetických služeb metodou 

EPC ve vybraných objektech v karlovarské nemocnici; informace o stavu projektu 

a zákonné požadavky pro zahájení provozu 

ZK 209/06/19 

47. Služba obecného hospodářského zájmu: Karlovarská krajská nemocnice a.s.  

– rok 2019 

ZK 210/06/19 

48. Služba obecného hospodářského zájmu: NEMOS PLUS s.r.o. – rok 2019 ZK 211/06/19 

49. Služba obecného hospodářského zájmu: NEMOS SOKOLOV s.r.o. – rok 2019 ZK 212/06/19 

50. Aktuální informace o poskytnutých náborových příspěvcích Karlovarským krajem 

zaměstnancům nemocnic 

ZK 213/06/19 

51. Poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování 

následků onemocnění pro rok 2019 

ZK 214/06/19 

52. Schválení peněžitého vkladu formou příplatku do vlastního kapitálu mimo 

základní kapitál Letišti Karlovy Vary s.r.o. 

ZK 215/06/19 

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

péče, lázeňství a cestovního ruchu, podléhající schválení Zastupitelstvem 

Karlovarského kraje  

ZK 216/06/19 

54. Projekt Smart Akcelerátor 2.0 – schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

návratné finanční výpomoci, schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

na spolufinancování projektu a schválení uzavření Smlouvy o partnerství  

s finančním příspěvkem 

ZK 217/06/19 

55. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu ZK 218/06/19 

56. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje  

na rok 2019 

ZK 219/06/19 

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

od 1. ledna 2019 do 15. května 2019 

ZK 220/06/19 

58. Informace o ukončení projektu "Modernizace chemické laboratoře" Gymnázia 

Ostrov, příspěvková organizace 

ZK 221/06/19 

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

sportovní infrastruktury profesionálního sportu - rozhodnutí o žádostech 

ZK 222/06/19 

60. Projekt „Učíme moderně“ Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, 

příspěvková organizace 

ZK 223/06/19 

61. Projekt „Šablony II pro SZŠ a VOŠ Cheb“ Střední zdravotnické školy a vyšší 

odborné školy Cheb, příspěvková organizace 

ZK 224/06/19 
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62. Projekt „Šablony II - Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázních 

Lázně Kynžvart“ Základní školy a mateřské školy při Léčebných lázních  

Lázně Kynžvart, příspěvková organizace 

ZK 225/06/19 

63. Projekt „Šablony II Chodov“ Gymnázia a střední odborné školy Chodov, 

příspěvková organizace 

ZK 226/06/19 

64. Projekt „Šablony III“ Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, 

příspěvková organizace  

ZK 227/06/19 

65. Projekt „Šablony 19“ Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu  

a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková 

organizace 

ZK 228/06/19 

66. Projekt „Inovace ve výuce 2“ Základní školy a mateřské školy při zdravotnických 

zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace  

ZK 229/06/19 

67. Projekt „Podpora výuky na Gymnáziu Aš 2“ Gymnázia Aš, příspěvková 

organizace  

ZK 230/06/19 

68. Projekt „Aktivní škola 2“ Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, 

příspěvková organizace  

ZK 231/06/19 

69. Projekt „ŠKOLA PRO PRAXI II.“ Střední zdravotnické školy a vyšší odborné 

školy zdravotnické Karlovy Vary, příspěvková organizace  

ZK 232/06/19 

70. Projekt „Be the change you want to see in the environment“ Prvního českého 

gymnázia v Karlových Varech, příspěvková organizace  

ZK 233/06/19 

71. Projekt „Češi a Slováci - minulost spojuje, budoucnost jako výzva“ Prvního 

českého gymnázia v Karlových Varech, příspěvková organizace  

ZK 234/06/19 

72. Projekt „Rozvoj odborných kompetencí pedagogů SŠŽ Sokolov“ Střední školy 

živnostenské Sokolov, příspěvková organizace 

ZK 235/06/19 

73. Projekt „Zvyšujeme kvalitu výuky II“ Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková 

organizace 

ZK 236/06/19 

74. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje k zabezpečení organizace 

soutěží v rámci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 

ZK 237/06/19 

75. Poskytnutí individuální dotace na rekonstrukci biatlonového areálu Eduard v rámci 

konání IX. Olympiády dětí a mládeže 

ZK 238/06/19 

76. Žádost Klubu Krušných hor, z.s., o individuální dotaci z rozpočtu kraje na pořízení 

startovacího zařízení pro IX. zimní olympiádu dětí a mládeže ČR 

ZK 239/06/19 

77. Žádost města Boží Dar o individuální dotaci z rozpočtu kraje na repasi rolby  

pro IX. zimní olympiádu dětí a mládeže ČR 

ZK 240/06/19 

78. Změna usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 439/12/18  

ze dne 13. 12. 2018 

ZK 241/06/19 

79. Záměr zřízení konzervatoře v Karlovarském kraji ZK 242/06/19 

80. Změny zřizovacích listin Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace 

a Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace 

ZK 243/06/19 

81. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. – aktuální informace ZK 244/06/19 

82. Schválení kupní smlouvy - Úplatné nabytí movitých věcí z vlastnictví společnosti 

Strunal Schönbach s.r.o., do vlastnictví Karlovarského kraje – muzejní sbírka 

mistrovských hudebních nástrojů 

ZK 245/06/19 

83. Schválení darovací smlouvy pro vítěze krajského kola soutěže Vesnice roku 2019 ZK 246/06/19 

84. Program rozvoje Karlovarského kraje - monitorovací zpráva 2018 ZK 247/06/19 

85. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2019 ZK 248/06/19 

86. Informace o ukončení projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference 

Karlovarského kraje 2018–2019“, registrační číslo projektu 

CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000108 

ZK 249/06/19 

87. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Krajská 

hospodářská komora Karlovarského kraje 

ZK 250/06/19 

88. Poskytnutí individuální dotace pro Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s. ZK 251/06/19 

89. Revokace usnesení č. ZK 82/04/19 ze dne 25. 4. 2019 - 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 252/06/19 
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90. Roční zpráva o stavu požární ochrany Karlovarského kraje za rok 2018 ZK 253/06/19 

91. Změny ve složení Výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje ZK 254/06/19 

92. Doplatek vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského 

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

ZK 255/06/19 

93. Doplatek vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského 

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

ZK 256/06/19 

94. Informace o kritické personální situaci v oblasti zajištění lékařských 

pohotovostních služeb v Karlovarském kraji  

ZK 257/06/19 

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

- navýšení celkových nákladů projektu   

ZK 258/06/19 

96. Nesouhlas Karlovarského kraje s vyřazením financování a dalším odkladem 

výstavby dálničního napojení německé dálniční sítě na českou dálniční síť 

propojením A93 a D6 

 

ZK 259/06/19 

97. Různé  
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A. Volba návrhové komise 

 

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

 

- Ing. Evu Valjentovou 

- pí Markétu Monsportovou 

- Mgr. Bc. Hanu Žákovou 

 

Hlasování 

 

 
B. Volba ověřovatelů zápisu 

 

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

 

- Ing. Josefa Janů 

- Mgr. Bc. Helenu Hejnovou 

 

Hlasování 

 

 
C. Schválení programu jednání 

 

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

a doplněními: 

 

Rozšíření programu o: 

 

bod č. 91) Změny ve složení Výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje  

 

bod č. 92) Doplatek vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu  

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

 

bod č. 93) Doplatek vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu  

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

 

bod č. 94) Informace o kritické personální situaci v oblasti zajištění lékařských pohotovostních 

služeb v Karlovarském kraji  

 

bod č. 95) Projekt „Zvládnu to sám“ Základní školy Ostrov, příspěvková organizace - navýšení 

celkových nákladů projektu  

 

bod č. 96) Nesouhlas Karlovarského kraje s vyřazením financování a dalším odkladem výstavby 

dálničního napojení německé dálniční sítě na českou dálniční síť propojením A93 a D6 

 

Staženo z programu: 

 

bod č. 31) Výstavba novostavby pobytového zařízení v Sokolově, sociální služby domovy  

se zvláštním režimem - Schválení postupu přípravy realizace akce 

 

 

Hlasování 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_NK.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_VO.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_SCH.html
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1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 24.06.2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 165/06/19 
 

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

k datu 24.06.2019 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

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

24.06.2019 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 166/06/19 
 

- 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 167/06/19 
 

- bere na vědomí usnesení z 24. a 25. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: JUDr. Václav Sloup, předseda Kontrolního výboru 

 

Hlasování 

 

 
4. Zpráva Finančního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 168/06/19 
 

- bere na vědomí usnesení z 20. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 

konaného dne 05.06.2019 

 

Zodpovídá: Ing. Eva Valjentová, předsedkyně Finančního výboru 

 

Hlasování 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b1.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b2.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b3.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b4.html
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5. Zpráva Výboru pro zdravotnictví  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 169/06/19 
 

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

ze dne 03.06.2019 

 

 

 

Zodpovídá: MUDr. Věra Procházková, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví 

 

Hlasování 

 

 
6. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 170/06/19 
 

- bere na vědomí usnesení z 25. jednání Výboru pro regionální rozvoj 

 

- bere na vědomí usnesení z 26. 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 171/06/19 
 

- bere na vědomí usnesení z 13. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci 

nepotřebného majetku konaného dne 20.05.2019 

 

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 172/06/19 
 

- bere na vědomí usnesení ze 17. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. 194/05/19 – 216/05/19 

 

- bere na vědomí usnesení z 18. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. 217/06/19 – 219/06/19 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b5.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b6.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b7.html
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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 173/06/19 
 

- bere na vědomí zprávu Výboru pro národnostní menšiny z 6. května 2019 

 

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

 

Hlasování 

 

 
10. Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2018 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 174/06/19 
 

- schvaluje účetní závěrku Karlovarského kraje za rok 2018 

 

- schvaluje závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2018, a to v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 

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

 

- schvaluje výsledek rozpočtového hospodaření Karlovarského kraje za rok 2018 takto: 

 Příjmy po konsolidaci (tab. č. 1, řádek 5, sl. 5) 7.152.455.327,04 Kč 

 Výdaje po konsolidaci (tab. č. 1, řádek 8, sl. 5) 7.122.871.823,07 Kč 

 Saldo příjmů a výdajů (tab. č. 1, řádek 9, sl. 5)           + 29.583.503,97 Kč 

 Finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 10)               1.625.734.834,87 Kč 

 Z toho:  

 Vázané finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 11)       1.082.446.750,27 Kč 

 Volné finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 51)     543.288.084,60 Kč 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

Hlasování 

 

 
11. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 175/06/19 
 

- bere na vědomí Informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2019 až  225/2019 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

Hlasování 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b8.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b9.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b10.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b11.html
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12. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje  

k 31.03.2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 176/06/19 
 

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

k 31.03.2019 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

Hlasování 

 

 
13. Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných z EU  

od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského 

kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 177/06/19 
 

 

- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 1. 5. 2019 u projektů spolufinancovaných z EU 

od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje 

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

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

Hlasování 

 

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

spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými 

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

Karlovarského kraje v období od 25. 3. 2019 do 20. 5. 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 178/06/19 
 

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

spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými 

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

Karlovarského kraje v období od 25. 3. 2019 do 20. 5. 2019 dle přílohy 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

Hlasování 

 

 
15. Bezúplatné nabytí souboru nemovitých věcí - Areálu rekreačního zařízení ve Svatošských 

skalách z vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Českou poštu, s.p., 

do vlastnictví Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 179/06/19 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b12.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b13.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b14.html
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- ruší přijaté usnesení s č. ZK 382/09/17 ze dne 07.09.2017 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí nemovitých věcí: 

parc. č. st. 81 o výměře 125 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba – budova č.e. 89, 

stavba ubytovacího zařízení;  

parc. č. st. 82 o výměře 84 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba – budova č.e. 90, 

stavba ubytovacího zařízení; 

parc. č. st. 83 o výměře 122 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba – budova č.e. 91, 

stavba ubytovacího zařízení; 

parc. č. st. 84 o výměře 133 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba – budova č.e. 92, 

stavba ubytovacího zařízení; 

parc. č. st. 85 o výměře 58 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba – budova č.e. 93, 

stavba ubytovacího zařízení; 

parc. č. st. 86 o výměře 142 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba – budova č.e. 94, 

stavba ubytovacího zařízení; 

parc. č. st. 87 o výměře 47 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba – budova č.e. 95, 

stavba ubytovacího zařízení; 

parc. č. st. 88 o výměře 78 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba – budova č.e. 96, 

stavba ubytovacího zařízení; 

parc. č. st. 89 o výměře 88 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba – budova č.e. 97, 

stavba ubytovacího zařízení; 

parc. č. st. 90 o výměře 89 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba – budova č.e. 98, 

stavba ubytovacího zařízení; 

parc. č. st. 91 o výměře 99 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba – budova č.e. 99, 

stavba ubytovacího zařízení; 

parc. č. st. 92 o výměře 104 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba – budova č.e. 100, 

stavba ubytovacího zařízení; 

parc. č. st. 93 o výměře 68 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba – budova č.e. 101, 

stavba ubytovacího zařízení; 

parc. č. st. 94 o výměře 191 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba – budova č.e. 102, 

stavba ubytovacího zařízení; 

parc. č. st. 95 o výměře 122 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba – budova č.e. 103, 

stavba ubytovacího zařízení; 

parc. č. st. 96 o výměře 57 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba – budova bez 

č.p./č.e., jiná stavba; 

parc. č. st. 97 o výměře 44 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba – budova č.e. 104, 

stavba ubytovacího zařízení; 

parc. č. st. 98 o výměře 574 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba – budova č.e. 105, 

stavba ubytovacího zařízení; 

parc. č. st. 99 o výměře 30 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba – budova č.e. 106, 

stavba ubytovacího zařízení; 

parc. č. st. 100 o výměře 7 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba – budova bez 

č.p./č.e., jiná stavba; 

parc. č. st. 101 o výměře 30 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba – budova č.e. 107, 

stavba ubytovacího zařízení; 

parc. č. st. 109 o výměře 62 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba – budova  

bez č.p./č.e., stavba technického vybavení; 

parc. č. 402/1 o výměře 44 798 m2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha; 

parc. č. 402/2 o výměře 407 m2, ostatní plocha, neplodná půda; 

dále je předmětem převodu stavba "vodojem a vodovod pro rekreační středisko Pionýrské nad Ohří,  

která není evidována v katastru nemovitostí 

 

vše v k.ú. Údolí u Lokte, nemovité věci jsou evidovány na listu vlastnictví č. 407, vedeném  

u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov pro k.ú. Údolí u Lokte, obec 

Loket, a to formou smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí uzavřené mezi Českou poštou, s.p., 
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se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, PSČ 225 99, IČO 47114983 (jako převodce na straně jedné)  

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

(jako nabyvatel na straně druhé), a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví České republiky  

s právem hospodařit pro Českou poštu, s.p., do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

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

25.05.2015, podpisem smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle návrhu 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

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

 

Hlasování 

 

 
16. Informace o aktuálním stavu přípravy strategických projektů s významným dopadem  

na hospodářskou transformaci Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 180/06/19 
 

- bere na vědomí informace o aktuálním stavu přípravy strategických projektů s významným dopadem 

na hospodářskou transformaci Karlovarského kraje 

 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

Hlasování 

 

 
17. Projekt zaměřený na technickou pomoc řešení transformace regionu Sokolovska – schválení 

přípravy, finančního krytí a realizace projektu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 181/06/19 
 

- schvaluje přípravu projektového záměru a následně žádosti o technickou pomoc na realizaci projektu 

zaměřeného na řešení transformace regionu Sokolovska z výzvy Evropské komise, Platformy pro uhelné 

regiony 

 

- souhlasí se zařazením projektu zaměřeného na technickou pomoc řešení transformace regionu 

Sokolovska do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování projektu zaměřeného na technickou pomoc řešení transformace 

regionu Sokolovska z výzvy Evropské komise, Platformy pro uhelné regiony v transformaci na technickou 

asistenci ve výši max. 2.000.000 Kč, na případné náklady spojené s expertní podporou 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 319/2019 - zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 

1.000.000 Kč do rozpočtu výdajů Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje  

na financování výdajů projektu technické pomoci řešení transformace regionu Sokolovska 

 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

 

Termín kontroly: 23.09.2019 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b15.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b16.html
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Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

Hlasování 

 

 
18. Informace o činnosti Hnědouhelné platformy Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 182/06/19 
 

- bere na vědomí Informace o činnosti Hnědouhelné platformy Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

Hlasování 

 

 
19. Informace o schváleném memorandu o spolupráci mezi Svazem měst a obcí ČR, obcí Bublava  

a Karlovarským krajem a o poskytnutém daru obci Bublava 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 183/06/19 
 

- bere na vědomí Rada Karlovarského kraje svým usnesením č. RK 716/06/19 ze dne 03.06.2019 

schválila jako jedna ze smluvních stran Memorandum o spolupráci mezi Karlovarským krajem, Svazem 

měst a obcí České republiky a obcí Bublava dle návrhu 

 

- bere na vědomí Rada Karlovarského kraje svým usnesením č. RK 716/06/19 ze dne 03.06.2019 

schválila poskytnutí finančního daru obci Bublava ve výši 50.000 Kč, a to formou vložení daru na zvláštní 

účet založený pro veřejnou sbírku 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

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

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

Hlasování 

 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 184/06/19 
 

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

 

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

 

Hlasování 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b17.html
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21. Informace o smlouvě o zajištění veřejných služeb v přepravě veřejnou drážní dopravou  

v územním obvodu Karlovarského kraje uzavírané s dopravcem České dráhy, a.s., pro období  

let 2019 – 2029 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 185/06/19 
 

- bere na vědomí informaci o rámci finančního krytí smlouvy o zajištění veřejných služeb v přepravě 

veřejnou drážní dopravou v územním obvodu Karlovarského kraje dopravcem České dráhy, a.s.,  

pro období prosinec 2020 - prosinec 2029, jejíž uzavření schválila Rada Karlovarského kraje  

dne 10.06.2019 usnesením č. RK 769/06/19 

 

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

 

Hlasování 

 

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

silnice lom - Podstrání“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 186/06/19 
 

- ruší své usnesení č. ZK 379/12/18 ze dne 13.12.2018 

 

- schvaluje 

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

„II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání“ ve výši max. 181.000.000 Kč, tzn. 100 % předpokládaných 

celkových výdajů projektu, z toho 180.000.000 Kč jako způsobilých výdajů a 1.000.000 Kč jako 

nezpůsobilých výdajů  

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

max. 19.000.000 Kč, tzn. 10 % celkových způsobilých výdajů projektu a 100 % celkových nezpůsobilých 

výdajů projektu 

 

Termín kontroly: 23.09.2019 
 

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

příspěvková organizace 

 

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

křižovatky Anenské údolí“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 187/06/19 
 

- ruší své usnesení č. ZK 380/12/18 ze dne 13.12.2018 

 

- schvaluje 

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

„II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“ ve výši max. 122.000.000 Kč, tzn. 100 % 

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

a 77.000.000 Kč jako nezpůsobilých výdajů  

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b21.html
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b) vlastní spolufinancování projektu „II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“ ve výši  

max. 81.500.000 Kč, tzn. 10 % celkových způsobilých výdajů projektu a 100 % celkových nezpůsobilých 

výdajů projektu 

 

Termín kontroly: 23.09.2019 
 

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

příspěvková organizace 

Hlasování 

 

 
24. Schválení ručitelského závazku k dodatku č. 35S/2019/1 ke smlouvě o poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 188/06/19 
 

- schvaluje převzetí ručitelského závazku Karlovarského kraje ve výši max. 94.991.647 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: 23.09.2019 
 

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

příspěvková organizace 

 

Hlasování 

 

 
25. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou 

linkovou dopravou území Karlovarského kraje, uzavřené mezi Karlovarským a Plzeňským krajem 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 189/06/19 
 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti 

veřejnou linkovou dopravou území Karlovarského kraje dle návrhu 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky, Martina Hurajčíka, uzavřením a podpisem předmětného dodatku č. 1  

k veřejnoprávní smlouvě o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou území 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 23.09.2019 
 

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

 

Hlasování 

 

 
26. Nesouhlas Karlovarského kraje s výstavbou dálnice D6 mezi Olšovými Vraty a Bošovem  

s maximální rychlostí 110 km/hod.  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 190/06/19 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b22_23.html
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- schvaluje nesouhlas Karlovarského kraje s výstavbou dálnice D6 mezi Olšovými Vraty a Bošovem  

s maximální rychlostí 110 km/hod. 

 

- vyzývá Ministerstvo dopravy ČR k přehodnocení výstavby D6 dle nového pojetí vysokokapacitních 

komunikací, které Ministerstvo dopravy ČR přijalo k 1. 1. 2016, a aby Ministerstvo dopravy ČR 

zohlednilo studie dopadu na životní prostředí EIA zpracované pro úseky mezi Olšovými Vraty a Bošovem 

pro šířkové uspořádání kategorie 25,5/100, tedy pro realizaci čtyřproudé dělené dálnice D6 s maximální 

rychlostí 130 km/hod. 

 

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

nesouhlasu Karlovarského kraje s výstavbou dálnice D6 mezi Olšovými Vraty a Bošovem s maximální 

rychlostí 110 km/hod., a přípravou a podpisem výzvy Ministerstvu dopravy ČR 

 

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

 

Hlasování 

 

 
27. Závěrečná zpráva k závazku veřejné služby v oblasti údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví 

Karlovarského kraje za rok 2018 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 191/06/19 
 

- schvaluje předloženou Závěrečnou zprávu k závazku veřejné služby v oblasti údržby silnic II. a III. třídy 

ve vlastnictví Karlovarského kraje za rok 2018 

 

- schvaluje přidělení přiměřeného zisku ve výši 8.344.727,23 (včetně DPH) společnosti Údržba silnic 

Karlovarského kraje, a.s., IČO 26402068, se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, zapsané  

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197, dle smlouvy  

o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 

 

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

 

Hlasování 

 

 
28. Rozvojové plány příspěvkových organizací Karlovarského kraje v sociální oblasti  

na období 2018 - 2023 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 192/06/19 
 

- schvaluje rozvojové plány příspěvkových organizací Karlovarského kraje v sociální oblasti  

na období 2018-2023: 

Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace 

 domov pro osoby se zdravotním postižením 

 chráněné bydlení 

Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, příspěvková organizace 

 domov pro osoby se zdravotním postižením 

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

 domov pro osoby se zdravotním postižením 

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace  

 domov pro seniory 

 domov pro osoby se zdravotním postižením 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b20_b26.html
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Usnesení ze 17. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 24.06.2019 

24.06.2019  Strana 17 (celkem 48) 

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace  

 domovy pro osoby se zdravotním postižením 

Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace  

 domov pro osoby se zdravotním postižením 

 domov pro seniory 

 domov se zvláštním režimem 

 odborné sociální poradenství 

Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace  

 domov pro seniory 

 domov se zvláštním režimem 

Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace  

 domov pro seniory 

Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace 

 domov pro seniory 

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace  

 domov pro seniory 

 domov se zvláštním režimem 

Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace  

 domov pro seniory 

Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace  

 domov se zvláštním režimem 

 

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací Karlovarského kraje v sociální oblasti plnit cíle a úkoly 

vyplývající z předmětných rozvojových plánů 

 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

Hlasování 

 

 
29. Dodatek č. 15 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním 

postižením v Mariánské, příspěvková organizace   

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 193/06/19 
 

- schvaluje dodatek č. 15 ke zřizovací listině Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, 

příspěvková organizace, s účinností od 01.07.2019, dle návrhu 

 

- vydává dodatek č. 15 ke zřizovací listině Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, 

příspěvková organizace, s účinností od 01.07.2019, dle návrhu 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky, Mgr. Petra Kubise, podpisem dodatku č. 15 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace 

 

Termín kontroly: 23.09.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
30. Dodatek č. 15 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory „SKALKA“  

v Chebu, příspěvková organizace   

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 194/06/19 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b28.html


Usnesení ze 17. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 24.06.2019 

24.06.2019  Strana 18 (celkem 48) 

 

- schvaluje Dodatek č. 15 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory „SKALKA“  

v Chebu, příspěvková organizace, který nabývá účinnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem 

Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

- vydává Dodatek č. 15 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory „SKALKA“  

v Chebu, příspěvková organizace, který nabývá účinnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem 

Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky, Mgr. Petra Kubise, podpisem dodatku č. 15 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace 

 

Termín kontroly: 23.09.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

Hlasování 

 

 
31. Výstavba novostavby pobytového zařízení v Sokolově, sociální služby domovy se zvláštním 

režimem - Schválení postupu přípravy realizace akce 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání. 

 

 
32. Výzva č. 03_19_098 v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 195/06/19 
 

- bere na vědomí informaci o vyhlášení výzvy č. 03_19_098 Podpora procesů ve službách a podpora 

rozvoje sociální práce v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

 

- pověřuje vedoucí odboru sociálních věcí posouzením žádostí o vydání Vyjádření objednatele sociální 

služby k projektu a podpisem Vyjádření objednatele sociální služby k projektu 

 

Termín kontroly: 23.09.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

Hlasování 

 
 

33. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na pořízení dopravního 

automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města Chodov v roce 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 196/06/19 
 

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

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

450.000 Kč 
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- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu 

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

města Chodov v roce 2019 ve výši 450.000 Kč 

 

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

 

Hlasování 

 

 
34. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti MHZ Hachtel 

Czech s.r.o. – část pozemku p.p.č. 6768/2 v k.ú. Kraslice 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 197/06/19 
 

- schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 6768/2, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 2561-33/2017 z původního pozemku p.p.č. 6768/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

p.p.č. 6768/15 o výměře 109 m2 v k.ú. a obci Kraslice 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 společností MHZ Hachtel Czech s.r.o.,  

se sídlem Svatavská cesta 1997, PSČ 358 01 Kraslice, IČO 26398079, zastoupenou na základě plné moci 

Ing. Pavlem Raszykem, ředitelem závodu (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu  

ve výši 49.050 Kč + DPH, tj. celkem 59.350,50 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví 

Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti MHZ Hachtel Czech s.r.o. 

 

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

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

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

předmětné kupní smlouvy 

 

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

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

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

povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smlouvy 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

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

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

příspěvková organizace 

 

 
35. Směna a prodej nemovitých věcí - pozemků v k.ú. a obci Cheb, z vlastnictví Karlovarského kraje 

do vlastnictví fyzických osob, a uzavření dohody o zrušení předkupního práva 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 198/06/19 
 

- schvaluje směnu pozemků - p.č. 171/4 o výměře 2 m2 a p.č. 171/8 o výměře 14 m2, oba zapsané  

na LV č. 5227 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb, za pozemek  

p.č. 2175/10 o výměře 17 m2 v k.ú., obci a okrese Cheb, zapsán na LV č. 74 u Katastrálního úřadu  

pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb, formou směnné smlouvy uzavřené mezi Karlovarským 

krajem, IČO 70891168, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory, zastoupeným Gymnáziem Cheb, 

příspěvková organizace, IČO 47723386, se sídlem Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb (jako druhý směňující) 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b33.html
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a fyzickými osobami (jako první směňující): 

- panem Alešem Kadlecem, trvale bytem xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx, spoluvlastnický podíl 6/16 

- panem Ing. Vítem Sloupem, trvale bytem xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx, spoluvlastnický podíl 1/12   

- manželi panem Ing. Vítem Sloupem a paní Ivanou Sloupovou, oba trvale bytem xxxxxxxxx xxxxxxx,  

xxx xx xxxx, spoluvlastnický podíl 2/12 

- paní Ludmilou Šatrovou, trvale bytem xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx, spoluvlastnický podíl 6/16, 

kdy cena v místě a čase obvyklá za směňované pozemky byla stanovena znaleckými posudky ve výši  

200 Kč / m2 s tím, že smluvní strany se dohodly, že rozdíl doplatku kupních cen bude ponechán  

ve prospěch strany druhé směňující, a tím směnit uvedené nemovité věci mezi vlastnictvími 

Karlovarského kraje a fyzických osob 

 

- ukládá Gymnáziu Cheb, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření směnné smlouvy  

dle návrhu 

 

- zmocňuje Gymnázium Cheb, příspěvková organizace, podpisem směnné smlouvy dle návrhu 

 

- schvaluje prodej části pozemku p.č. 2178/2 o výměře 181 m2, která byla oddělena geometrickým 

plánem č. 5894-121/2017 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 2178/8, v k.ú. a obci 

Cheb, formou kupní smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, IČO 70891168, Závodní 353/88,  

360 06 Karlovy Vary - Dvory, zastoupeným Gymnáziem Cheb, příspěvková organizace, IČO 47723386, 

se sídlem Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb a fyzickou osobou paní Ludmilou Šatrovou, trvale bytem 

xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 36.200 Kč, která byla stanovena 

na základě znaleckého posudku, a tím převést uvedenou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje 

do majetku fyzické osoby paní Ludmily Šatrové 

 

- ukládá Gymnáziu Cheb, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření kupní smlouvy dle návrhu 

 

- zmocňuje Gymnázium Cheb, příspěvková organizace, podpisem kupní smlouvy dle návrhu 

 

- souhlasí se zrušením předkupního práva pro město Cheb k části pozemku p.č. 2178/2 o výměře 181 m2 

(nově označenou dle geometrického plánu č. 5894-121/2017 jako pozemek p.č. 2178/8) v k.ú. a obci 

Cheb, na základě dohody o zrušení předkupního práva uzavřené mezi Karlovarským krajem,  

IČO 70891168, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, zastoupeným Gymnáziem Cheb, 

příspěvková organizace, IČO 47723386, se sídlem Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb (jako povinný  

z předkupního práva) a městem Cheb, IČO 00253979, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,  

350 20 Cheb (jako oprávněný z předkupního práva) 

 

- ukládá Gymnáziu Cheb, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření dohody o zrušení 

předkupního práva dle návrhu 

 

- zmocňuje Gymnázium Cheb, příspěvkovou organizaci, podpisem dohody o zrušení předkupního práva 

dle návrhu 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

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

RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel příspěvkové organizace Gymnázia Cheb 

 

 
36. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti Jekaset Buštěhrad s.r.o., do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 47/7 a 84/2 v k.ú. Horní Kramolín 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 199/06/19 
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- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.p.č. 47/7 o výměře 1685 m2 a 84/2 o výměře 895 m2  

v k.ú. Horní Kramolín a obci Teplá formou kupní smlouvy mezi společností Jekaset Buštěhrad s.r.o.,  

se sídlem Velké Přítočno č.p. 220, Velké Přítočno, PSČ 273 51, IČO 04254309, zastoupenou Janem 

Tučkem, jednatelem (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou 

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

za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 361-17/2019 ze dne 19.03.2019, 

ve výši 134.160 Kč, a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví společnosti Jekaset Buštěhrad 

s.r.o., do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

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

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

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

předmětné kupní smlouvy 

 

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

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

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

povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smlouvy 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

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

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

příspěvková organizace 

 

Hlasování 

 

 
37. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví města Nové Sedlo do vlastnictví Karlovarského 

kraje – pozemek p.č. 1315/7 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 200/06/19 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1315/7 o výměře 25 m2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte a obci 

Nové Sedlo formou darovací smlouvy mezi městem Nové Sedlo, se sídlem Masarykova 502, Nové Sedlo, 

PSČ 357 34, IČO 00259527, zastoupeným Ing. Věrou Baumanovou, starostkou města (jako dárce  

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

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

věc z vlastnictví města Nové Sedlo 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: 16.12.2019 
 

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

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

příspěvková organizace 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b34_35_36.html
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38. Bezúplatný převod částí pozemků p.p.č. 2137/5, 2137/58, 3470/50, 3571/7 a 3571/64  v k.ú. Aš 

z majetku Karlovarského kraje do majetku města Aš a bezúplatné nabytí částí pozemků 2126/9, 

2137/50, 2137/60, 2137/86, 2146/3, 2169/19, 2169/20 a 3571/2 v k.ú. Aš z majetku města Aš  

do majetku Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 201/06/19 
 

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemků p.p.č. 2137/5, 2137/58, 3470/50, 3571/7 a 3571/64,  

které byly odděleny geometrickým plánem č. 4073-58/2017 z původních pozemků p.p.č. 2137/5, 2137/58, 

3470/50, 3571/7 a 3571/64 a označeny jako pozemky p.p.č. 2137/5 díl "l" o výměře 23 m2, 2137/5 díl "n" 

o výměře 57 m2, 2137/5 díl "m" o výměře 83 m2, 2137/5 díl "s" o výměře 44 m2, 2137/5 díl "t" o výměře 

32 m2, 2137/5 díl "u" o výměře 22 m2, 2137/5 díl "v" o výměře 232 m2, 4243 o výměře 27 m2, 4244  

o výměře 45 m2, 4245 o výměře 14 m2, 2137/5 díl "y" o výměře 33 m2, 2137/5 díl "p" o výměře 35 m2, 

2137/5 díl "q" o výměře 11 m2, 2137/5 díl "r" o výměře 41 m2, 2137/5 díl "w" o výměře 2 m2, 2137/5 díl 

"o" o výměře 29 m2, 2137/5 díl "k" o výměře 2 m2, 2137/58 díl "d1" o výměře 9 m2, 2137/58 díl "e1"  

o výměře 1 m2, 3470/50 díl "b3" o výměře 23 m2, 3470/50 díl "t2" o výměře 21 m2, 3470/50 díl "w2"  

o výměře 208 m2, 3470/50 díl "x2" o výměře 4 m2, 3470/50 díl "v2" o výměře 7 m2, 3470/50 díl "u2"  

o výměře 83 m2, 3470/50 díl "y2" o výměře 38 m2, 3470/50 díl "z2" o výměře 9 m2, 3470/50 díl "d3"  

o výměře 67 m2, 3470/50 díl "a3" o výměře 169 m2, 3470/50 díl "c3" o výměře 43 m2, 3470/50 díl "f3"  

o výměře 32 m2, 4256 o výměře 79 m2, 3470/50 díl "e3" o výměře 4 m2, 3571/7 díl "t3" o výměře 7 m2, 

3571/7 díl "u3" o výměře 5 m2, 3571/7 díl "v3" o výměře 4 m2, 3571/7 díl "w3" o výměře 12 m2  

a 3571/64 díl "y3" o výměře 1 m2 v k.ú. a obci Aš 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 Aš, se sídlem Aš, Kamenná 52,  

PSČ 352 01, IČO 00253901, zastoupeným Mgr. Daliborem Blažkem, starostou města (jako obdarovaný  

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

města Aš 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 2126/9, 2137/50, 2137/60, 2137/86, 2146/3, 2169/19, 

2169/20 a 3571/2, které byly odděleny geometrickým plánem č. 4073-58/2017 z původních pozemků 

p.p.č. 2126/9, 2137/50, 2137/60, 2137/86, 2146/3, 2169/19, 2169/20 a 3571/2 a označeny jako pozemky 

2126/9 díl "h" o výměře 10 m2, 2137/50 díl "b1" o výměře 70 m2, 2137/60 díl "j1" o výměře 6 m2, 

2137/60 díl "i1" o výměře 82 m2, 2137/86 díl "m1" o výměře 113 m2, 2137/86 díl "k1" o výměře 26 m2, 

3571/2 díl "r3" o výměře 5  m2, 2146/3 díl "c2" o výměře 165 m2, 2169/19 díl "i2" o výměře 4 m2  

a 2169/20 díl "k2" o výměře 27 m2 v k.ú. a obci Aš formou darovací smlouvy mezi městem Aš, se sídlem 

Aš, Kamenná 52, PSČ 352 01, IČO 00253901, zastoupeným Mgr. Daliborem Blažkem, 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 Aš do majetku Karlovarského kraje 

 

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

k uzavření předmětných darovacích smluv 

 

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

předmětných darovacích smluv 

 

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

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

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

povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smluv 
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Termín kontroly: 16.12.2019 
 

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

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

příspěvková organizace 

 

 
39. Bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 302/1 v k.ú. Rosnice u Staré Role z majetku 

Karlovarského kraje do majetku statutárního města Karlovy Vary a bezúplatné nabytí části 

pozemku p.p.č. 302/3 v k.ú. Rosnice u Staré Role z majetku statutárního města Karlovy Vary  

do majetku Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 202/06/19 
 

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 302/1, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 310-147/2018 z původního pozemku p.p.č. 302/1 a označeny jako pozemky p.p.č. 302/1 díl "h"  

o výměře 1 m2, 302/1 díl "k" o výměře 1 m2 a 302/4 o výměře 61 m2 v k.ú. Rosnice u Staré Role a obci 

Karlovy Vary 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 statutárním městem Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 21, PSČ 361 20 Karlovy Vary, 

IČO 00254657, zastoupeným Ing. Jaroslavem Cíchou, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města 

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

Karlovarského kraje do majetku statutárního města Karlovy Vary 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 302/3, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 310-147/2018 z původního pozemku p.p.č. 302/3 a označena jako pozemek p.p.č. 302/3 díl "e"  

o výměře 265 m2 v k.ú. Rosnice u Staré Role a obci Karlovy Vary formou darovací smlouvy  

mezi statutárním městem Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 21, PSČ 361 20 Karlovy Vary,  

IČO 00254657, zastoupeným Ing. Jaroslavem Cíchou, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města 

Karlovy Vary (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

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

převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví statutárního města Karlovy Vary do majetku 

Karlovarského kraje 

 

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

k uzavření předmětných darovacích smluv 

 

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

předmětných darovacích smluv 

 

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

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

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

povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smluv 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

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

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

příspěvková organizace 
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40. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Pila – část 

pozemku p.č. 693/1 v k.ú. Pila 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 203/06/19 
 

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 693/1, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 578-60/2018 z původního pozemku p.č. 693/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek  

p.č. 693/5 o výměře 344 m2 v k.ú. a obci Pila 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 Pila, se sídlem Pila, č.p. 97, PSČ 360 01 

Karlovy Vary, IČO 69981264, zastoupenou Mgr. Stanislavem Hoffmanem, starostou obce  

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

kraje do vlastnictví obce Pila 

 

- 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: 16.12.2019 
 

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

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

příspěvková organizace 

 

 
41. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města 

Františkovy Lázně – části pozemku p.p.č. 1028/2 v k.ú. Žírovice 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 204/06/19 
 

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 1028/2, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 562-331/2018 z původního pozemku p.p.č. 1028/2 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky 

p.p.č. 1028/5 o výměře 831 m2, 1028/6 o výměře 184 m2, 1028/7 o výměře 47 m2, 1028/8 o výměře  

64 m2, 1028/9 o výměře 293 m2, 1028/10 o výměře 165 m2 a 1028/11 o výměře 53 m2 v k.ú. Žírovice a 

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

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

na straně jedné) a městem Františkovy Lázně, se sídlem Nádražní 208/5, Františkovy Lázně, PSČ 351 01, 

IČO 00253936, zastoupeným panem Janem Kuchařem, starostou města (jako obdarovaný na straně 

druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města 

Františkovy Lázně 

 

- 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: 16.12.2019 
 

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

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

příspěvková organizace 
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42. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku kraje do majetku České republiky s právem 

hospodařit s majetkem státu pro DIAMO, státní podnik 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 205/06/19 
 

- schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí: 

- pozemku p.č. 789/2 o výměře 1.863 m2, druh pozemku: ostatní plocha 

- pozemku p.č. 789/3 o výměře 3.695 m2, druh pozemku: ostatní plocha 

- pozemku p.č. 789/4 o výměře 80 m2, druh pozemku: ostatní plocha 

- pozemku p.č. st. 590 o výměře 127 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba  

bez č.p./č.e. (stavba technického vybavení) 

- pozemku p.č. st. 591 o výměře 123 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba  

bez č.p./č.e. (stavba technického vybavení) 

- pozemku p.č. st. 649 o výměře 122 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí  

je stavba bez č.p./č.e. (stavba pro výrobu a skladování) 

- pozemku p.č. st. 650 o výměře 49 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí  

je stavba bez č.p./č.e. (stavba pro výrobu a skladování) 

- pozemek p.č. st. 651 o výměře 512 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí  

je stavba bez č.p./č.e. (stavba pro výrobu a skladování), 

vše v k.ú. Krásno nad Teplou, obec Krásno, zapsané na LV. č. 269 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský 

kraj, Katastrální pracoviště Sokolov, z majetku Karlovarského kraje, IČO 70891168, se sídlem  

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, zastoupeným Muzeem Sokolov, příspěvková organizace,  

IČO 72053801, se sídlem Zámecká 1, 356 00 Sokolov, formou darovací smlouvy, do majetku České 

republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro DIAMO, státní podnik, IČO 00002739, se sídlem 

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru 

Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce, nepředloží jiný zájemce 

svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku České 

republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro státní podnik DIAMO 

 

- ukládá Muzeu Sokolov, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací 

smlouvy 

 

- zmocňuje Muzeum Sokolov, příspěvková organizace, k podpisu předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

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

Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvková organizace 

 

Hlasování 

 

 
43. Schválení darování movitého majetku pořízeného v rámci úpravy pohřebiště bývalého 

zajateckého tábora v Jindřichovicích, ve vlastnictví Karlovarského kraje, do vlastnictví státnímu 

podniku Lesy České republiky s. p. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 206/06/19 
 

- schvaluje darování movitého majetku v pořizovací hodnotě 135.457,85 Kč, zůstatkové účetní hodnotě 

135.245, 85 Kč, rok pořízení 2018, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem (jako dárce  

na straně jedné) a státním podnikem Lesy České republiky, s. p., IČO 42196451, se sídlem Přemyslova 

1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést 

vlastnické právo, dle návrhu 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b37_38_39_40_41_42.html
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- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmanky, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15, ze dne 

25.05.2015 podpisem předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: 23.09.2019 
 

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

Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 

Hlasování 

 

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

v roce 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 207/06/19 
 

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

realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi v roce 2019 ve výši 

342.928 Kč dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací 

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

povodněmi v roce 2019 ve výši 342.928 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 v rámci Programu  

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi  

v územích ohrožených povodněmi v roce 2019 dle přílohy č. 1 

 

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

stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

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

 

Hlasování 
 

 

45. Žádost o poskytnutí individuální dotace obci Dalovice na obnovu naučné stezky v zámeckém 

parku v obci Dalovice 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 208/06/19 
 

- schvaluje neposkytnutí dotace obci Dalovice na obnovu naučné stezky v zámeckém parku v obci 

Dalovice 

 

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

 

Hlasování 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b43.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b44.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b45.html
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46. Karlovarská krajská nemocnice a.s. – poskytování energetických služeb metodou EPC  

ve vybraných objektech v karlovarské nemocnici; informace o stavu projektu a zákonné požadavky 

pro zahájení provozu  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 209/06/19 
 

- bere na vědomí současný stav projektu EPC v Karlovarské krajské nemocnici a.s., postupové kroky  

a plánovaný harmonogram do konce roku 2019, dle důvodové zprávy 

 

- schvaluje změny stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s., zapsání změny předmětu podnikání  

v obchodním rejstříku Karlovarské krajské nemocnice a.s., ve smyslu rozšíření činnosti předmětu 

podnikání Karlovarské krajské nemocnice a.s., a to výroba elektrické energie, výroba tepelné energie 

a rozvod tepelné energie, dle důvodové zprávy 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

 

Hlasování 

 

 
47. Služba obecného hospodářského zájmu: Karlovarská krajská nemocnice a.s. – rok 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 210/06/19 
 

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

hospodářského zájmu (dále také jen „SOHZ“) předloženou společností Karlovarská krajská nemocnice 

a.s., dle návrhu 

 

- pověřuje obchodní společnost Karlovarská krajská nemocnice a.s., se sídlem Bezručova 1190/19,  

360 01 Karlovy Vary, IČO 26365804, provozující nemocnici Karlovy Vary a Cheb, poskytováním níže 

uvedených zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím 

Komise 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 

unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům 

pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu: 

1. Zdravotní služby poskytované v rámci interního oddělení nemocnice Karlovy Vary 

2. Zdravotní služby poskytované v rámci infekčního oddělení nemocnice Karlovy Vary 

3. Zdravotní služby poskytované v rámci plicního oddělení nemocnice (TRN) Karlovy Vary 

4. Zdravotní služby poskytované v rámci kožního oddělení nemocnice Karlovy Vary 

5. Zdravotní služby poskytované v rámci anesteziologicko-resuscitačního oddělení  nemocnice Cheb, 

a to v rozsahu bližší specifikace těchto zdravotních služeb, která je obsažena v příloze č. 1 smlouvy  

o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, na dobu od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019  

a pro území Karlovarského kraje, zejména pak pro území správních obvodů těchto obcí s rozšířenou 

působností: Karlovy Vary, Ostrov, Cheb, Aš, Mariánské Lázně 

 

- stanovuje výši předběžné vyrovnávací platby pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., na rok 2019  

ve výši 71.290.695 Kč (z toho pro nemocnici Karlovy Vary ve výši 44.446.786 Kč a pro nemocnici Cheb 

ve výši 26.843.909 Kč) 

 

- schvaluje smlouvu o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu  

s obchodní společností Karlovarská krajská nemocnice a.s., se sídlem Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy 

Vary, IČO 26365804, pro rok 2019 dle návrhu 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b46.html
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Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

Hlasování 

 

 
48. Služba obecného hospodářského zájmu: NEMOS PLUS s.r.o. – rok 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 211/06/19 
 

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

hospodářského zájmu (dále také jen „SOHZ“) předloženou společností NEMOS PLUS s.r.o., pro rok 2019 

dle návrhu 

 

- pověřuje obchodní společnost NEMOS PLUS s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nově Město,  

110 00 Praha 1, IČO 47714913, provozující nemocnici Ostrov s místem poskytování zdravotních služeb  

U Nemocnice 1161, 363 01 Ostrov, poskytováním níže uvedených zdravotních služeb jako služeb 

obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011  

o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací 

platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 

hospodářského zájmu: 

     - Zdravotní služby poskytované v rámci oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče 

nemocnice Ostrov, 

a to v rozsahu bližší specifikace těchto zdravotních služeb, která je obsažena v příloze č. 1 smlouvy  

o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, na dobu od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019  

a pro území Karlovarského kraje, zejména pak pro území správních obvodů těchto obcí s rozšířenou 

působností: Karlovy Vary, Ostrov 

 

- stanovuje výši předběžné vyrovnávací platby pro NEMOS PLUS s.r.o., na rok 2019 ve výši  

13.641.653 Kč 

 

- schvaluje smlouvu o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu  

s obchodní společností NEMOS PLUS s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1,  

IČO 47714913, pro rok 2019 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
49. Služba obecného hospodářského zájmu: NEMOS SOKOLOV s.r.o. – rok 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 212/06/19 
 

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

hospodářského zájmu (dále také jen „SOHZ“) předloženou společností NEMOS SOKOLOV s.r.o.,  

pro rok 2019 dle návrhu 

 

- pověřuje obchodní společnost NEMOS SOKOLOV s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 

110 00 Praha 1, IČO 24747246, provozující nemocnici Sokolov s místem poskytování zdravotních služeb 

Slovenská 545, 356 01 Sokolov, poskytováním níže uvedených zdravotních služeb jako služeb obecného 

hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití 

čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby  

za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 

hospodářského zájmu: 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b47.html
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1. Zdravotní služby poskytované v rámci očního oddělení nemocnice Sokolov 

2. Zdravotní služby poskytované v rámci oddělení toxikologie a soudního lékařství nemocnice Sokolov,  

a to v rozsahu bližší specifikace těchto zdravotních služeb, která je obsažena v příloze č. 1 smlouvy  

o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, na dobu od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019  

a pro území Karlovarského kraje, zejména pak pro území správních obvodů těchto obcí s rozšířenou 

působností: Sokolov, Kraslice 

 

- stanovuje výši předběžné vyrovnávací platby pro NEMOS SOKOLOV s.r.o., na rok 2019 ve výši 

25.067.652 Kč 

 

- schvaluje smlouvu o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu  

s obchodní společností NEMOS SOKOLOV s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, 

IČO 24747246, pro rok 2019 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

Hlasování 

 

 
50. Aktuální informace o poskytnutých náborových příspěvcích Karlovarským krajem 

zaměstnancům nemocnic 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 213/06/19 
 

- bere na vědomí aktuální informaci o Radou Karlovarského kraje schválených smlouvách o poskytnutí 

náborového příspěvku zaměstnancům nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči na území 

Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

Hlasování 

 

 
51. Poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následků onemocnění pro rok 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 214/06/19 
 

- schvaluje poskytnutí dotace v oblasti zdravotnictví z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2019 v rámci 

dotačního titulu „Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následků onemocnění“ subjektu ve výši dle přílohy 1 

 

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

 

Hlasování 

 

 
52. Schválení peněžitého vkladu formou příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál 

Letišti Karlovy Vary s.r.o. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 215/06/19 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b48_49.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b50.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b51.html
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- schvaluje v souladu s ustanovením § 36 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů, peněžitý vklad formou příplatku do vlastního kapitálu mimo základní 

kapitál do obchodní společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., IČO 26367858, se sídlem K Letišti 132, 

Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary, ve výši 8.000.000 Kč 

 

- ukládá Martinu Hurajčíkovi, náměstku hejtmanky Karlovarského kraje, zajistit všechny potřebné kroky 

k naplnění usnesení zastupitelstva kraje po schválení peněžitého vkladu formou příplatku do vlastního 

kapitálu mimo základní kapitál v zastupitelstvu kraje jediným společníkem společnosti 

 

Termín kontroly: 23.09.2019 
 

Zodpovídá: Martin Hurajčík, náměstek hejtmanky 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

Hlasování 

 

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

a cestovního ruchu, podléhající schválení Zastupitelstvem Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 216/06/19 
 

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

 

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

s připomínkou uvedenou v zápise 

 

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

pro rok 2019 dle přílohy č. 1 

 

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

podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, v případě schválení 

Zastupitelstvem Karlovarského kraje poskytnutí žádostí o individuální dotace dle přílohy č. 1 

 

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

pro rok 2019 mezi Nadací FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY a Karlovarským krajem dle přílohy č. 3 

v celkové finanční výši 8.000.000 Kč 

 

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

podpisem veřejnoprávní smlouvy se subjektem Nadace FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY dle přílohy 

č. 3 

 

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

o poskytnutí dotací náměstkyni hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče k podpisu a zajistit 

veškeré úkony ze smluv vyplývající 

 

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

a cestovního ruchu 

 

Hlasování 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b52.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b53.html
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54. Projekt Smart Akcelerátor 2.0 – schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné 

finanční výpomoci, schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na spolufinancování 

projektu a schválení uzavření Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 217/06/19 
 

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci Karlovarské agentuře rozvoje podnikání, příspěvkové 

organizaci, na předfinancování realizace projektu „Smart Akcelerátor 2.0.“, registrační číslo projektu 

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938, ve výši 6.000.000 Kč včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle návrhu 

 

- schvaluje poskytnutí dotace Karlovarské agentuře rozvoje podnikání, příspěvkové organizaci,  

jako partnerovi projektu, na spolufinancování realizace projektu „Smart Akcelerátor 2.0.“, registrační číslo 

projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938, ve výši  6.257.181,24 Kč včetně uzavření veřejnoprávní 

smlouvy dle návrhu 

 

- schvaluje „Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem“, uzavíranou mezi Karlovarským krajem 

(příjemce podpory) a Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, příspěvková organizace (partner 

projektu), na realizaci projektu „Smart Akcelerátor 2.0“, financovaného v rámci Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání dle návrhu 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková 

organizace 

 

Hlasování 

 

 
55. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 218/06/19 
 

- schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v celkové výši 1.600.000 Kč 

dle přílohy č. 1 

 

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

výši 1.600.000 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: 23.09.2019 
 

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

 

Hlasování 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b54.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b55.html
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56. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 219/06/19 
 

- bere na vědomí rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2019 

 

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

 

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

od 1. ledna 2019 do 15. května 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 220/06/19 
 

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

zařízení v Karlovarském kraji za období od 1. ledna 2019 do 15. května 2019 

 

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

 

Hlasování 

 

 
58. Informace o ukončení projektu "Modernizace chemické laboratoře" Gymnázia Ostrov, 

příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 221/06/19 
 

- bere na vědomí informaci o ukončení a vyúčtování projektu "Modernizace chemické laboratoře" 

Gymnázia Ostrov, příspěvková organizace 

 

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

usnesení 

 

Termín kontroly: 23.09.2019 
 

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

 

Hlasování 

 

 
59. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní 

infrastruktury profesionálního sportu - rozhodnutí o žádostech  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 222/06/19 
 

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

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu ve výši 

3.000.000 Kč dle přílohy č. 1 

 

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

3.000.000 Kč se subjektem uvedeným v příloze č. 1 dle vzoru v příloze č. 2 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b56_57.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b58.html
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- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže  

a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

 

Termín kontroly: 23.09.2019 
 

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

 

Hlasování 

 

 
60. Projekt „Učíme moderně“ Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, příspěvková 

organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 223/06/19 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Učíme moderně“ Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací 

centrum, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Učíme moderně“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Učíme moderně“ ve výši 2.064.000 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: 23.09.2019 
 

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

 

 
61. Projekt „Šablony II pro SZŠ a VOŠ Cheb“ Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy 

Cheb, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 224/06/19 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Šablony II pro SZŠ a VOŠ Cheb“ Střední zdravotnickou 

školu a vyšší odbornou školu Cheb, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Šablony II pro SZŠ a VOŠ Cheb“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Šablony II pro SZŠ a VOŠ Cheb“ ve výši 1.153.019 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: 23.09.2019 
 

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

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b59.html
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62. Projekt „Šablony II - Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně Kynžvart“ 

Základní školy a mateřské školy při Léčebných lázních Lázně Kynžvart, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 225/06/19 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Šablony II - Základní škola a mateřská škola při Léčebných 

lázních Lázně Kynžvart“ Základní školu a mateřskou školu při Léčebných lázních Lázně Kynžvart, 

příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Šablony II - Základní škola a mateřská škola  

při Léčebných lázních Lázně Kynžvart“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Šablony II - Základní škola a mateřská škola při Léčebných 

lázních Lázně Kynžvart“ ve výši 546.679 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: 23.09.2019 
 

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

 

 
63. Projekt „Šablony II Chodov“ Gymnázia a střední odborné školy Chodov, příspěvková 

organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 226/06/19 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Šablony II Chodov“ Gymnázium a střední odbornou školu 

Chodov, příspěvková organizace 

 

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

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Šablony II Chodov“ ve výši 831.000 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: 23.09.2019 
 

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

 

 
64. Projekt „Šablony III“ Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková 

organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 227/06/19 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Šablony III“ Integrovanou střední školu technickou  

a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Šablony III“ 
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- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Šablony III“ ve výši 2.827.309 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: 23.09.2019 
 

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

 

 
65. Projekt „Šablony 19“ Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové 

školy s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 228/06/19 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Šablony 19“ Obchodní akademii, vyšší odbornou školu 

cestovního ruchu a jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková 

organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Šablony 19“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Šablony 19“ ve výši 1.815.000 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: 16.12.2019 
 

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

 

 
66. Projekt „Inovace ve výuce 2“ Základní školy a mateřské školy při zdravotnických zařízeních 

Karlovy Vary, příspěvková organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 229/06/19 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Inovace ve výuce 2“ Základní školu a mateřskou školu  

při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Inovace ve výuce 2“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Inovace ve výuce 2“ ve výši 936.614 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: 23.09.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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67. Projekt „Podpora výuky na Gymnáziu Aš 2“ Gymnázia Aš, příspěvková organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 230/06/19 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Podpora výuky na Gymnáziu Aš 2“ Gymnázium Aš, 

příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Podpora výuky na Gymnáziu Aš 2“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Podpora výuky na Gymnáziu Aš 2“ ve výši 942.000 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: 23.09.2019 
 

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

 

 
68. Projekt „Aktivní škola 2“ Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková 

organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 231/06/19 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Aktivní škola 2“ Střední uměleckoprůmyslovou školu 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Aktivní škola 2“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Aktivní škola 2“ ve výši 1.124.714 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: 23.09.2019 
 

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

 

 
69. Projekt „ŠKOLA PRO PRAXI II.“ Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy 

zdravotnické Karlovy Vary, příspěvková organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 232/06/19 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „ŠKOLA PRO PRAXI II.“ Střední zdravotnickou školu  

a vyšší odbornou školu zdravotnickou Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „ŠKOLA PRO PRAXI II.“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „ŠKOLA PRO PRAXI II.“ ve výši 1.952.133 Kč,  

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

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

 

Termín kontroly: 23.09.2019 
 

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

 

Hlasování 

 

 
70. Projekt „Be the change you want to see in the environment“ Prvního českého gymnázia  

v Karlových Varech, příspěvková organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 233/06/19 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Be the change you want to see in the environment“ První 

české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Be the change you want to see in the environment“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Be the change you want to see in the environment“ ve výši 

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

 

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

76.800 Kč (20 % z celkových výdajů projektu) a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle návrhu  

za podmínky, že projektová žádost bude schválena 

 

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

 

Termín kontroly: 23.09.2019 
 

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

 

 
71. Projekt „Češi a Slováci - minulost spojuje, budoucnost jako výzva“ Prvního českého gymnázia  

v Karlových Varech, příspěvková organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 234/06/19 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Češi a Slováci - minulost spojuje, budoucnost jako výzva“ 

První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Češi a Slováci - minulost spojuje, budoucnost jako výzva“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Češi a Slováci - minulost spojuje, budoucnost jako výzva“ 

ve výši 435.200 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků programu Erasmus+ 

 

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

87.040 Kč (20 % z celkových výdajů projektu) a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle návrhu  

za podmínky, že projektová žádost bude schválena 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b60_61_62_63_64_65_66_67_68_69.html
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- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 23.09.2019 
 

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

 

Hlasování 

 

 
72. Projekt „Rozvoj odborných kompetencí pedagogů SŠŽ Sokolov“ Střední školy živnostenské 

Sokolov, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 235/06/19 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Rozvoj odborných kompetencí pedagogů SŠŽ Sokolov“ 

Střední školu živnostenskou Sokolov, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Rozvoj odborných kompetencí pedagogů SŠŽ Sokolov“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Rozvoj odborných kompetencí pedagogů SŠŽ Sokolov“  

ve výši 2.240.281 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: 16.12.2019 
 

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

 

 
73. Projekt „Zvyšujeme kvalitu výuky II“ Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 236/06/19 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Zvyšujeme kvalitu výuky II“ Střední lesnickou školu 

Žlutice, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Zvyšujeme kvalitu výuky II“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Zvyšujeme kvalitu výuky II“ ve výši 1.124.150 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: 16.12.2019 
 

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

 

Hlasování 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b70_71.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b72_73.html
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74. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje k zabezpečení organizace soutěží v rámci 

Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 237/06/19 
 

- schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 1.769.883 Kč  

dle přílohy č. 1 

 

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

1.769.883 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: 23.09.2019 
 

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

 

Hlasování 

 

 
75. Poskytnutí individuální dotace na rekonstrukci biatlonového areálu Eduard v rámci konání  

IX. Olympiády dětí a mládeže 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 238/06/19 
 

- souhlasí neschválit spolku Biatlonový spolek Eduard, sídlem Jáchymov 103, 363 01 Jáchymov, žádost  

na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje na rekonstrukci objektu v areálu Eduard pro zázemí 

závodníků v rámci IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 

 

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

 

Hlasování 

 

 
76. Žádost Klubu Krušných hor, z.s., o individuální dotaci z rozpočtu kraje na pořízení startovacího 

zařízení pro IX. zimní olympiádu dětí a mládeže ČR 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 239/06/19 
 

- schvaluje 

- poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje žadateli Klub Krušných hor, 

z.s., IČO 26643880, na pořízení startovacího zařízení ve výši 525.000 Kč, dle návrhu 

 

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

ve znění dle přílohy č. 7 

 

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

kraje s žadatelem Klub Krušných hor, z.s., IČO 26643880, na pořízení startovacího zařízení ve výši 

525.000 Kč 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b74.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b75.html
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- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje, Ing. Jaroslava Bradáče, podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí individuální investiční dotace 

 

Termín kontroly: 23.09.2019 
 

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

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

 

Hlasování 

 

 
77. Žádost města Boží Dar o individuální dotaci z rozpočtu kraje na repasi rolby pro IX. zimní 

olympiádu dětí a mládeže ČR 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 240/06/19 
 

- souhlasí a schvaluje neposkytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje žadateli 

městu Boží Dar, IČO 00479705, na repasi rolby ve výši 1.279.833,94 Kč, dle návrhu 

 

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

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

 

Hlasování 

 

 

78. Změna usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 439/12/18 ze dne 13. 12. 2018 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 241/06/19 
 

- ruší část usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 439/12/18 ze dne 13. 12. 2018 ve znění: 

"ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy pokračovat v úkolu uloženém Zastupitelstvem 

Karlovarského kraje ve věci přípravy zákonodárné iniciativy (usnesení č. ZK 326/09/18) v tom smyslu,  

že všechny výše uvedené jevy budou prostřednictvím dopisu hejtmanky Karlovarského kraje předloženy 

kompetentním ministerstvům jako podnět ke změnám příslušné legislativy", a to z důvodů uvedených  

v důvodové zprávě 

 

- schvaluje připojení se k Memorandu ke kvalitě a budoucnosti středního školství uzavřenému  

dne 5. března 2019, kdy jedním ze signatářů je Asociace krajů ČR, dle návrhu 

 

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

 

Hlasování 

 

 
79. Záměr zřízení konzervatoře v Karlovarském kraji  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 242/06/19 
 

- bere na vědomí podkladové materiály k rozhodnutí Zastupitelstva Karlovarského kraje o zřízení  

či nezřízení konzervatoře v Karlovarském kraji dle důvodové zprávy a příloh dle návrhu 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b76.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b77.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b78.html
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- schvaluje zřízení Konzervatoře Loket, příspěvková organizace, se sídlem Loket, T. G. Masaryka 3/73,  

s účinností od 1. 9. 2020 

 

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

členem Zastupitelstva Karlovarského kraje, formou uzavření dohody o pracovní činnosti na pozici 

odborného garanta projektu zřízení konzervatoře v Karlovarském kraji na období od 1. července 2019  

do 31. prosince 2019 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy předložit 

 na jednání zastupitelstva kraje v září 2019 ke schválení zřizovací listinu Konzervatoře Loket, 

příspěvková organizace 

 radě kraje ke schválení nejvyšší povolený počet žáků konzervatoře a zřízení příslušných oborů 

vzdělání včetně nejvyššího povoleného počtu žáků 

 zapracovat zřízení a další rozvoj Konzervatoře Loket, příspěvková organizace, do strategických 

dokumentů v oblasti školství (zejména Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy v Karlovarském kraji, Krajský akční plán Karlovarského kraje) 

 zpracovat projektový záměr ke zřízení a dalšímu rozvoji Konzervatoře Loket, příspěvková 

organizace, v rámci Hnědouhelné platformy Karlovarského kraje, tematická skupina D  

– Vzdělávací projekty související s transformací uhelných regionů 

 realizovat veškeré další úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

- ukládá odboru regionálního rozvoje zapracovat zřízení a další rozvoj Konzervatoře Loket, příspěvková 

organizace, do strategických dokumentů Karlovarského kraje (zejména Program rozvoje Karlovarského 

kraje) 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

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

 

Hlasování 
 

 

80. Změny zřizovacích listin Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace a Dětského 

domova Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 243/06/19 
 

- schvaluje s účinností od 1. srpna 2019 změnu zřizovací listiny Integrované střední školy Cheb, 

příspěvková organizace, spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele,  

který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření, včetně vydání dodatku dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje s účinností od 1. srpna 2019 změnu zřizovací listiny Dětského domova Karlovy Vary  

a Ostrov, příspěvková organizace, spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele,  

který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření, včetně vydání dodatku dle přílohy č. 2 

 

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

 

Termín kontroly: 23.09.2019 
 

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

 

Hlasování 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b79.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b80.html


Usnesení ze 17. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 24.06.2019 

24.06.2019  Strana 42 (celkem 48) 

81. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. – aktuální informace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 244/06/19 
 

- bere na vědomí informace o činnostech vztahujících se k Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., 

uvedené v důvodové zprávě 

 

- bere na vědomí informaci, že Institut lázeňství a balneologie, v.v.i., bude mít své sídlo v Karlových 

Varech 

 

- ukládá Ing. arch. Vojtěchu Frantovi ve spolupráci s odborem kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu pokračovat v jednání ve věci sídla Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., 

se statutárním městem Karlovy Vary 

 

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

a cestovního ruchu 

 

Hlasování 

 

 
82. Schválení kupní smlouvy - Úplatné nabytí movitých věcí z vlastnictví společnosti Strunal 

Schönbach s.r.o., do vlastnictví Karlovarského kraje – muzejní sbírka mistrovských hudebních 

nástrojů 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 245/06/19 
 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 313/2019 - navýšení kapitálových výdajů Odboru kultury, památkové 

péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši 4.704.117 Kč  

na pořízení muzejní sbírky mistrovských hudebních nástrojů, a to: 

• zapojením volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2018  

ve výši 1.000.000 Kč určených pro akviziční fond Karlovarského kraje. Tuto alokaci volných finančních 

prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2018 schválilo Zastupitelstvo 

Karlovarského kraje dne 25. 4. 2019 usnesením č. ZK 86/04/19. 

 

• zapojením volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2018  

ve výši 2.000.000 Kč, které byly dle usnesení č. ZK 86/04/19 ze dne 25. 4. 2019 určené na druhé kolo 

výzvy na dotační program Obnova a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů  

a movitých věcí a kulturních objektů (změna účelu použití) 

• přesunem rozpočtových prostředků ve výši ± 1.704.117 Kč z kapitálové rezervy Odboru finančního 

Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

- schvaluje kupní smlouvu mezi společností Strunal Schönbach s.r.o., IČO 04323696, se sídlem  

Petra Bezruče 730, 351 37 Luby, jakožto prodávajícím a Karlovarským krajem, IČO 70891168, se sídlem 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, jakožto kupujícím, jejímž předmětem je koupě muzejní sbírky 

mistrovských hudebních nástrojů v maximální finanční výši 3.887.700 Kč bez DPH, tj. 4.704.117 Kč 

včetně DPH dle návrhu 

 

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

a památkové péče, podpisem kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b81.html
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Zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu 

 

Hlasování 

 

 
83. Schválení darovací smlouvy pro vítěze krajského kola soutěže Vesnice roku 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 246/06/19 
 

- bere na vědomí informaci o rozdělení finančních darů pro jednotlivá ocenění udělených krajskou 

hodnotitelskou komisí a použití finančních prostředků na organizace krajského kola včetně podílu kraje  

na cenách a odměnách pro oceněné obce na slavnostním vyhlášení výsledků 

 

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 220.000 Kč obci Hazlov, vítězi krajského kola soutěže 

Vesnice roku 2019 

 

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

a informatiky, podpisem darovací smlouvy 

 

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

 

Hlasování 

 

 
84. Program rozvoje Karlovarského kraje - monitorovací zpráva 2018 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 247/06/19 
 

- bere na vědomí průběžnou monitorovací zprávu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2020  

za rok 2018 

 

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

 

Hlasování 

 

 
85. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 248/06/19 
 

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

rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji" v celkové výši 3.759.000 Kč dle přílohy 

 

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

dotačního programu "Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji" dle přílohy 

 

- 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 rozvoje cyklistické infrastruktury  

v Karlovarském kraji" 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b82.html
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- ukládá odboru regionálního rozvoje zveřejnit přehled schválených dotací na internetových stránkách 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 23.09.2019 
 

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

 

Hlasování 

 

 
86. Informace o ukončení projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského 

kraje 2018–2019“, registrační číslo projektu CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000108 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 249/06/19 
 

- bere na vědomí Informaci o ukončení realizace projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference 

Karlovarského kraje 2018–2019“ 

 

Zodpovídá: Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková 

organizace 

 

Hlasování 

 

 
87. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Krajská hospodářská komora 

Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 250/06/19 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Krajské hospodářské komoře 

Karlovarského kraje, IČO 48365513, na aktivity zaměřené na stabilizaci a rozvoj podnikatelského 

prostředí v kraji ve výši 1.000.000 Kč vč. DPH 

 

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

kraje s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje, IČO 48365513, na aktivity zaměřené  

na stabilizaci a rozvoj podnikatelského prostředí v kraji ve výši 1.000.000 Kč vč. DPH dle návrhu 

 

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

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

Karlovarského kraje 

 

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

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 23.09.2019 
 

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

 

Hlasování 
 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b85.html
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88. Poskytnutí individuální dotace pro Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 251/06/19 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2019 ve výši  

500.000 Kč pro Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., na projekt "Hornický region Krušnohoří - 

nominace do UNESCO" 

 

- pověřuje Ing. arch. Vojtěcha Frantu, uvolněného člena zastupitelstva, předsedu Komise pro UNESCO 

podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

pro rok 2019 pro Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., na projekt "Hornický region Krušnohoří 

- nominace do UNESCO" 

 

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

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje a předložit smlouvy o poskytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje uvolněnému členovi zastupitelstva a předsedy Komise pro UNESCO  

Ing. arch. Vojtěchu Frantovi 

 

Termín kontroly: 23.09.2019 
 

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

a cestovního ruchu 

 

Hlasování 

 

 
89. Revokace usnesení č. ZK 82/04/19 ze dne 25. 4. 2019 - 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 252/06/19 
 

- revokuje usnesení č. ZK 82/04/19 ze dne 25. 4. 2019 týkající se žádosti daňového subjektu Západočeský 

symfonický orchestr Mariánské Lázně, o.p.s., IČO 26320053, se sídlem Hlavní 47, 353 01 Mariánské 

Lázně, o částečném prominutí povinnosti 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 

 

- schvaluje nové znění návrhu usnesení, a to: 

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 30.080 Kč, což činí 18.048 Kč 

 

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

Hlasování 

 

 
90. Roční zpráva o stavu požární ochrany Karlovarského kraje za rok 2018 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 253/06/19 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b88.html
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- projednalo a bere na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Karlovarského kraje za rok 2018 

 

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

 

Hlasování 

 

 
91. Změny ve složení Výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 254/06/19 
 

- odvolává dnem 24.06.2019 v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb.,  

o krajích (krajské zřízení), v platném znění, pana Jakuba Pánika, z pozice člena Výboru pro zdravotnictví 

a pana Ing. Petra Navrátila z pozice člena Výboru pro regionální rozvoj 

 

- volí dnem 25.06.2019 v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 

(krajské zřízení), v platném znění, paní Mgr. Vladimíru Břeňovou, členkou Výboru pro zdravotnictví, 

 paní Jiřinu Vrábelovou, členkou Výboru pro regionální rozvoj a paní Věru Vaňousovou, členkou Výboru 

pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

 

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

 

Termín kontroly: 23.09.2019 
 

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

Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

Hlasování 

 

 
92. Doplatek vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v nemocnici 

Ostrov – NEMOS PLUS s.r.o., za rok 2018 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 255/06/19 
 

- schvaluje poskytnutí doplatku vyrovnávací platby za rok 2018 ve výši 5.949.784,50 Kč společnosti 

NEMOS PLUS s.r.o. 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
93. Doplatek vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v nemocnici 

Sokolov – NEMOS SOKOLOV s.r.o., za rok 2018 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 256/06/19 
 

- schvaluje poskytnutí doplatku vyrovnávací platby za rok 2018 ve výši 9.740.072,50 Kč společnosti 

NEMOS SOKOLOV s.r.o. 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

Hlasování 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2019/zast17/hl_17_06_b90.html
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94. Informace o kritické personální situaci v oblasti zajištění lékařských pohotovostních služeb  

v Karlovarském kraji  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 257/06/19 
 

- bere na vědomí informaci o kritické personální situaci v oblasti zajištění lékařské pohotovostní služby  

v oboru všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost a zubní lékařství  

v Karlovarském kraji, spočívající v tom, že se lékaři odmítají podílet na zabezpečení této služby  

v nemocnici v Karlových Varech a v Chebu a další fungování lékařské pohotovostní služby  

v Karlovarském kraji je vážně ohroženo 

 

- bere na vědomí žádosti a dopisy lékařů o nutnosti zvýšení hodinové sazby na zajištění lékařské 

pohotovostní služby uvedené v návrhu 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o spolupráci na zajištění pohotovostních 

služeb a dalších činností mezi Karlovarským krajem a společností NEMOS SOKOLOV s.r.o., se sídlem 

Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, s účinností od 01.07.2019 dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o spolupráci na zajištění pohotovostních 

služeb a dalších činností mezi Karlovarským krajem a společností Karlovarská krajská nemocnice a.s.,  

se sídlem Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary, s účinností od 01.07.2019 dle návrhu 

 

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

uvedených dodatků č. 2 k veřejnoprávním smlouvám o spolupráci na zajištění pohotovostních služeb  

a dalších činností 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

Hlasování 

 

 
95. Projekt „Zvládnu to sám“ Základní školy Ostrov, příspěvková organizace - navýšení celkových 

nákladů projektu   

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 258/06/19 
 

- schvaluje navýšení celkových výdajů projektu "Zvládnu to sám" o 651.584,97 Kč na úhradu 

nezpůsobilých nákladů projektu 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 322/2019 - zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 

651.584,97 Kč do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 

na navýšení nezpůsobilých nákladů nad rámec schváleného příslibu u předfinancovaného projektu akce  

č. 7040 – Zvládnu to sám, realizovaného příspěvkovou organizací Karlovarského kraje Základní školou 

Ostrov, příspěvková organizace, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

 

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace vrátit nevyužitou část investiční dotace ve výši 461.110 Kč  

na pořízení vertikální plošiny zpět do rozpočtu kraje 

 

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

usnesení 
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Termín kontroly: 16.12.2019 
 

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

 

Hlasování 

 

 
96. Nesouhlas Karlovarského kraje s vyřazením financování a dalším odkladem výstavby dálničního 

napojení německé dálniční sítě na českou dálniční síť propojením A93 a D6 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 259/06/19 
 

- schvaluje nesouhlas Karlovarského kraje s vyřazením financování a dalším odkladem výstavby 

dálničního napojení německé dálniční sítě na českou dálniční síť propojením A93 a D6 

 

- žádá Vládu ČR, aby zahájila jednání s vládou Spolkové republiky Německo a spolkovou zemí Bavorsko 

ve věci zajištění výstavby dálničního napojení německé dálniční sítě na českou dálniční síť propojením 

A93 a D6 a k tomuto jednání využila Rezoluci o apelu vládě Spolkové republiky Německo a spolkové 

zemí Bavorsko 

 

- souhlasí s textem Rezoluce o apelu vládě Spolkové republiky Německo, spolkové zemi Bavorsko  

a Ministerstvu dopravy ČR, aby zajistily výstavbu dálničního napojení německé dálniční sítě na českou 

dálniční síť propojením A93 a D6 dle přílohy 

 

Termín kontroly: 23.09.2019 
 

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

 

Hlasování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová v. r. 

hejtmanka  

Karlovarského kraje 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Petr Kubis v. r.  

náměstek hejtmanky 

Ing. Josef Janů v. r. 

ověřovatel 
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