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K a r l o v a r s k ý    k r a j
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06



USNESENÍ

z ustavujícího jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 12.11.2020 v době od 11:07 do 12:50 hod., dne 19.11.2020 od 9:16 do 9:50 hod.
v Hale míčových sportů v Karlových Varech, Západní 1812, Karlovy Vary,
dne 26.11.2020 v době od 10:03 do 10:45 hod., dne 1. 12. 2020 od 8:05 do 10:20 hod., 
dne 7. 12. 2020 od 9:01 do 10:20 hod., dne 14.12.2020 od 9:05 do 13:25 hod. 
v zastupitelském sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje



12.11.2020
Přítomno:	……………………………	45 členů zastupitelstva
Přizvaní:               ……………………………	Mgr. Vránová, ředitelka krajského úřadu, vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu
Zapisovatelka:	       ……………………………		Mgr. Jana Lukášová			

19.11.2020
Přítomno:	……………………………	45 členů zastupitelstva
Přizvaní:               ……………………………	Mgr. Vránová, ředitelka krajského úřadu, vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu
Zapisovatelka:	       ……………………………		Mgr. Jana Lukášová			

26.11.2020
Přítomno:	……………………………	44 členů zastupitelstva
Omluveni:             ……………………………	Ing. Motešický
Přizvaní:               ……………………………	Mgr. Vránová, ředitelka krajského úřadu, vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu
Zapisovatelka:	       ……………………………		Mgr. Jana Lukášová			

1. 12. 2020
Přítomno:	……………………………	43 členů zastupitelstva
Omluveni:             ……………………………	p. Pokorný, p. Skuhravý
Přizvaní:               ……………………………	Mgr. Vránová, ředitelka krajského úřadu, vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu
Zapisovatelka:	       ……………………………		Mgr. Jana Lukášová			

7. 12. 2020
Přítomno:	……………………………	44 členů zastupitelstva
Omluveni:             ……………………………	p. Pokorný
Přizvaní:               ……………………………	Mgr. Vránová, ředitelka krajského úřadu, vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu
Zapisovatelka:	       ……………………………		Mgr. Jana Lukášová			

14.12.2020
Přítomno:	……………………………	44 členů zastupitelstva
Omluveni:             ……………………………	p. Váňa
Přizvaní:               ……………………………	Mgr. Vránová, ředitelka krajského úřadu, vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu
Zapisovatelka:	       ……………………………		Mgr. Jana Lukášová			

          usnesení č. 


A.
Předání osvědčení zastupitelům kraje a složení slibu

B.
Volba návrhové komise

C.
Volba ověřovatelů zápisu




1.
Schválení programu jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva
ZK 293/11/20
2.
Jednací řád Zastupitelstva Karlovarského kraje
ZK 294/11/20
3.
Schválení způsobu volby
ZK 295/11/20
4.
Volba hejtmana/hejtmanky Karlovarského kraje
ZK 296/11/20
5.
Stanovení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni a od kterého dne, včetně stanovení Pravidel pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Karlovarského kraje
ZK 297/11/20
6.
Volba náměstků a dalších členů rady kraje
ZK 298/11/20
7.
Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva za měsíc
ZK 299/11/20
8.
Stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva kraje
ZK 300/11/20
9.
Zřízení výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje 
ZK 301/11/20
10.
Volba předsedů a členů výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
ZK 302/11/20
11.
Schválení jednacího řádu výborů
ZK 303/11/20
12.
Odvolání a volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti
ZK 304/11/20


























A. Předání osvědčení zastupitelům kraje a složení slibu

Předsedající konstatovala, že všech 45 členů Zastupitelstva Karlovarského kraje složilo slib předepsaný zákonem.

 Hlasování

B. Volba návrhové komise

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto členy návrhové komise:

- Mgr. Bc. Hanu Žákovou
- p. Patrika Pizingera
- Ing. Marka Poledníčka

  Hlasování

C. Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:
	
- Mgr. Dalibora Blažka
- p. Martina Hurajčíka

Hlasování

1. Schválení programu jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 293/11/20

Zastupitelstvo Karlovarského kraje s c h v á l i l o navržený program jednání:
1.
Schválení programu jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva

2.
Jednací řád Zastupitelstva Karlovarského kraje

3.
Schválení způsobu volby

4.
Volba hejtmana/hejtmanky Karlovarského kraje

5.
Stanovení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni a od kterého dne, včetně stanovení Pravidel pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Karlovarského kraje

6.
Volba náměstků a dalších členů rady kraje

7.
Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva za měsíc

8.
Stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva kraje

9.
Zřízení výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje 

10.
Volba předsedů a členů výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

11.
Schválení jednacího řádu výborů

12.
Odvolání a volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti




Hlasování

2. Jednací řád Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 294/11/20


- souhlasí s tím, že se jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje bude řídit stávajícím platným jednacím řádem zastupitelstva č. PZ 01/2010 v úplném znění

Zodpovídá:
Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

Hlasování

3. Schválení způsobu volby

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 295/11/20

- schvaluje, aby se všechny volby zařazené na program ustavujícího zasedání uskutečnily aklamací, přičemž o pořadí předkládaných návrhů volby se rozhoduje v závislosti na počtu dosažených mandátů 
v zastupitelstvu kraje, a to od nejvyššího počtu k nejnižšímu, a v případě shodného počtu mandátů dále podle čísla, kterým Státní volební komise označila hlasovací lístky politických stran, politických hnutí 
a koalic pro volby do zastupitelstev krajů a to od nejnižšího čísla po nejvyšší

Hlasování

4. Volba hejtmana/hejtmanky Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 296/11/20

podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších změna a doplňků

- volí hejtmanem Karlovarského kraje Ing. Petra Kulhánka

Hlasování

5. Stanovení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni a od kterého dne, včetně stanovení Pravidel pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 297/11/20

A)
podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. o) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších změn 
a doplňků

- stanovuje 13 funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni dnem 14.12.2020, a to:

1. funkce hejtmana, který plní úkoly ze zákona o krajích a dále zejména úkoly v oblasti ekonomiky, financí, zdravotnictví, legislativy, bezpečnosti a krizového řízení, vnějších vztahů a vnitřních záležitostí, komunikace s ústředními orgány státní správy
 
2. funkce náměstka hejtmana, který zastupuje hejtmana v době nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman nevykonává funkci, a který plní úkoly zejména v oblasti dopravy a silničního hospodářství a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje

3. funkce náměstka hejtmana, který plní úkoly zejména v oblasti lázeňství a cestovního ruchu, UNESCO, transformace regionu a přípravy pro čerpání finančních prostředků z Fondu pro spravedlivou transformaci, informačních technologií a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám 
pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje

4. funkce náměstka hejtmana, který plní úkoly zejména v oblasti správy majetku a investic

5. funkce člena rady, který plní úkoly zejména v oblasti regionálního rozvoje a projektového řízení 
a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje
            
6. funkce člena rady, který plní úkoly zejména v oblasti vzdělávání, školství a mládeže, tělovýchovy 
a sportu a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast 
v rámci řídících kompetencí rady kraje

7. funkce člena rady, který  plní  úkoly  zejména  v  oblasti kultury a památkové péče a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje 

8. funkce člena rady, který plní úkoly zejména v oblasti rozvoje venkova a zemědělství

9. funkce člena rady, který plní úkoly zejména v oblasti sociálních věcí a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje

10. funkce uvolněného člena Zastupitelstva Karlovarského kraje - předseda  Výboru pro regionální rozvoj, který dále plní úkoly zejména v oblasti regionálního rozvoje ve spolupráci s členem rady příslušným pro oblast regionálního rozvoje

11. funkce uvolněného člena Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, který plní úkoly zejména v oblasti životního prostředí a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje

12. funkce uvolněného člena Zastupitelstva Karlovarského kraje, který plní úkoly zejména v oblasti zdravotnictví ve spolupráci s členem rady příslušným pro oblast zdravotnictví 

13. funkce uvolněného člena Zastupitelstva Karlovarského kraje - předseda Výboru pro národnostní menšiny, který dále plní úkoly zejména v oblasti lázeňství, cestovního ruchu a kreativních průmyslů 
ve spolupráci s členem rady příslušným pro oblasti lázeňství a cestovního ruchu

B)
- stanovuje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členů Zastupitelstva Karlovarského kraje dle předloženého návrhu s účinností od 14.12.2020

Zodpovídá:
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního 
a právního a krajského živnostenského úřadu

Hlasování

6. Volba náměstků a dalších členů rady kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 298/11/20

podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků

- volí Ing. Jana Bureše náměstkem hejtmana a současně, v souladu s ustanovením § 64 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků jej určuje k zastupování hejtmana 
v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman nevykonává funkci, a který plní úkoly zejména 
v oblasti dopravy a silničního hospodářství a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje

- volí Ing. arch. Vojtěcha Frantu náměstkem hejtmana, který plní úkoly zejména v oblasti lázeňství 
a cestovního ruchu, UNESCO, transformace regionu a přípravu pro čerpání finančních prostředků z Fondu pro spravedlivou transformaci, informačních technologií a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným 
a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje

- volí Mgr. Dalibora Blažka náměstkem hejtmana, který plní zejména úkoly v oblasti správy majetku 
a investic

- volí Patrika Pizingera členem rady, který plní úkoly zejména v oblasti regionálního rozvoje 
a projektového řízení a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje

- volí Mgr. Jindřicha Čermáka členem rady, který plní úkoly zejména v oblasti vzdělávání, školství 
a mládeže, tělovýchovy a sportu a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje

- volí Oľgu Halákovou členkou rady, která plní úkoly zejména v oblasti kultury a památkové péče 
a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje

- volí Ing. Víta Hromádko členem rady, který plní úkoly zejména v oblasti rozvoje venkova a zemědělství

- volí Mgr. Roberta Pisára členem rady, který plní úkoly zejména v oblasti sociálních věcí a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje

- volí Bc. Pavla Čekana uvolněným členem Zastupitelstva Karlovarského kraje - předsedou Výboru 
pro regionální rozvoj, který dále plní úkoly zejména v oblasti regionálního rozvoje ve spolupráci s členem rady příslušným pro oblast regionálního rozvoje

- volí Ing. Karla Jakobce uvolněným členem Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, který plní úkoly zejména v oblasti životního prostředí a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným 
a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje

- volí MUDr. Josefa Märze uvolněným členem Zastupitelstva Karlovarského kraje, který plní úkoly zejména v oblasti zdravotnictví ve spolupráci s členem rady příslušným pro oblast zdravotnictví

- volí Markétu Monsportovou uvolněnou členkou Zastupitelstva Karlovarského kraje - předsedkyní Výboru pro národnostní menšiny, která dále plní úkoly zejména v oblasti lázeňství, cestovního ruchu 
a kreativních průmyslů ve spolupráci s členem rady příslušným pro oblast lázeňství a cestovního ruchu

Hlasování

7. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva za měsíc

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 299/11/20

- stanovuje neuvolněným členům Zastupitelstva Karlovarského kraje za výkon funkce odměny za měsíc 
v následujících částkách:
člen zastupitelstva bez dalších funkcí                   6.444 Kč
člen výboru   	 				 7.733 Kč
člen komise					 7.733 Kč
člen zvláštního orgánu				 7.733 Kč
předseda výboru				 9.021 Kč
předseda komise				 9.021 Kč
předseda zvláštního orgánu			 9.021 Kč
člen rady				            15.465 Kč
náměstek hejtmana	   	 	            69.594 Kč
hejtman				            77.326 Kč

V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva Karlovarského kraje odměnu 
za měsíc jako souhrn odměn za tyto funkce ve výši jednotlivých odměn schválených zastupitelstvem. 
Do souhrnné odměny budou zahrnuty odměny za maximálně tři vykonávané různé funkce, a to funkce 
s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem.

Odměna bude poskytována měsíčně ode dne složení slibu, nejdříve však od 14.12.2020.
V případě změny ve vykonávané funkci nebo ve vykonávaných funkcích bude nová odměna vyplácena 
ve schválené výši ode dne, kdy změna nastala.

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

Hlasování

8. Stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 300/11/20

- stanovuje v souladu s § 35 odst. 2 písm. r) a § 46 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů neuvolněným členům Zastupitelstva Karlovarského kraje, kteří jsou podnikajícími fyzickými osobami nebo osobami provozujícími jinou samostatnou výdělečnou činnost, 
s účinností od 14.12.2020 poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce v paušální výši 245 Kč za hodinu, nejvýše však 3.920 Kč (16 hodin) za kalendářní měsíc a v rozsahu nejvýše 
160 hodin v kalendářním roce. Náhrada bude poskytnuta na základě vystavené faktury a potvrzení účasti na jednání.
Usnesení pozbývá účinnosti ukončením funkčního období zastupitelstva, které výši paušální částky stanovilo.

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

Hlasování

9. Zřízení výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 301/11/20

- konstatuje, že dnem voleb došlo k ukončení činnosti 
1) Finančního výboru
2) Kontrolního výboru
3) Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
4) Výboru pro národnostní menšiny
5) Výboru pro regionální rozvoj 
6) Výboru pro zdravotnictví
7) Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku,  
včetně členství předsedů a členů v jednotlivých výborech

- zřizuje podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších změn a doplňků po dobu svého VI. volebního období tyto výbory a stanoví počet členů včetně předsedy:
1) Finanční výbor                                                         13 členů
2) Kontrolní výbor                                                        13 členů
3) Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost      13 členů 
4) Výbor pro národnostní menšiny	                      15 členů
5) Výbor pro regionální rozvoj                                     13 členů
6) Výbor pro zdravotnictví                                           13 členů
7) Výbor majetkový                                                      13 členů

Hlasování

10. Volba předsedů a členů výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 302/11/20

- volí v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších změn a doplňků předsedy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje 

- předsedou finančního výboru                                                 Ing. Martina Kalinu
- předsedou kontrolního výboru                                                Martina Hurajčíka 
- předsedou výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost  Mgr. Antonína Jalovce 
- předsedou výboru majetkového                                              Mgr. Petra Zahradníčka
- předsedou výboru pro zdravotnictví                                       Mgr. Petra Kubise
Hlasování

- volí v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších změn a doplňků členy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje 

1) VÝBOR FINANČNÍ
členové
prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný		     	 STAN+KOA+VPM+TOP09
Bohdan Vaněk	       			              Piráti
Ing. Lenka Straková      			              Místní
Jitka Tůmová          			              SNK1
Eduard Frisch        			              SNK1
Ing. Miloslav Vrána 			              VOK+KVC
Jaromír Dvořák     			              ODS+KDU-ČSL
Ing. Bc. Romana Marečková                                ODS+KDU-ČSL
Věra Maříková       			              SPD
Gabriela Dostálová                                               ANO
Ing. Jaroslava Brožová Lampertová                     ANO
Miroslav Vaněk                                                    VOK + KVC

2) VÝBOR KONTROLNÍ
členové	
Ing. Michaela Tůmová  		                         STAN+KOA+VPM+TOP09
Jana Jandová         			            Piráti
Ing. Jaroslav Růžek      		                         Místní
Vlastimil Ondra     			            SNK1
Ing. Miroslav Očenášek		                         VOK+KVC
Anna Petrželková  			            ODS+KDU-ČSL
Ing. Jiří Chval                                                     ODS+KDU-ČSL
JUDr. Josef Kvasnička    		            SPD
Ing. Jan Vrba               		                         ANO
Mgr. Hana Žáková                                              ANO
Štěpán Javůrek			                         STAN+KOA+VPM+TOP09
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA                   ANO

3) VÝBOR PRO VÝCHOVU, VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNANOST
členové	
Ing. Pavel Žemlička      			            STAN+KOA+VPM+TOP09
Ing. Mgr. Petr Adamec          		            Piráti
Nikola Kassl           			            Piráti
Mgr. Luděk Soukup  			            Místní
Mgr. Petr Jelínek  			            Místní
Ladislav Ludvík     			            SNK1
Petr Pitra                			            ODS+KDU-ČSL
Mgr. Pavel Janus                                                ODS+KDU-ČSL
Mgr. Hana Žáková  			            ANO
Ing. Erik Klimeš                                                 ANO
Ludmila Vocelková                                            ANO 
Mgr. Jaroslav Biskup                                          SPD

4) VÝBOR PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
členové	
Bc. Kateřina Maružánová        	                       STAN+KOA+VPM+TOP09
Petr Schaller          			          STAN+KOA+VPM+TOP09
Šimon Barczi         			          Piráti
Ing. Josef Janů      			          Piráti
Ladislav Ludvík     			          SNK1
Ing. Josef Švajgl    			          VOK+KVC
Mgr. Bc. Václav Slavík  		          ODS+KDU-ČSL
Ing. Petr Čavojský                                            ODS+KDU-ČSL
Michal Šťovíček    			          SPD
Gabriela Dostálová                                           ANO
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová                            ANO
JUDr. Miroslav Chadim                                   ANO

5) VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ
členové	
Mgr. Radka Patáková  		                         STAN+KOA+VPM+TOP09
MUDr. Ľubomír Žifčák 		            STAN+KOA+VPM+TOP09
Ing. Petr Třešňák          			            Piráti
Helena Vrbická       			            Piráti
MUDr. Vít Baloun  			            Místní
MUDr. Faez Al Haboubi                                    Místní
Mgr. David Soukup  			            VOK+KVC
Karla Maříková     			            SPD
Bc. Jitka Pokorná                                                SNK1
MUDr. Oldřich Vastl                                          ODS+KDU-ČSL
Mgr. Václav Krucký                                           ODS+KDU-ČSL
MUDr. Jiří Brdlík                                               VOK+KVC







6) VÝBOR MAJETKOVÝ	
 členové	
Mgr. Jiří Brož                                                STAN+KOA+VPM+TOP09
Milan Rusev           			       Piráti
Lukáš Zykán          			       Piráti
Bc. Romana Svobodová   		       Místní
Bc. Marek Frisch         		                    SNK1
Jiří Mikuláš           			       VOK+KVC
Miloš Holík            			       ODS+KDU-ČSL
Ing. Jitka Jakobcová                                       ODS+KDU-ČSL
Věra Maříková       			        SPD
Ing. Erik Klimeš                                             ANO
Renata Oulehlová                                           ANO
Ing. Jaroslava Brožová Lampertová               ANO

Hlasování

11. Schválení jednacího řádu výborů

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 303/11/20

- souhlasí s tím, že se jednání výborů Karlovarského kraje bude řídit stávajícím platným jednacím řádem zastupitelstva č. PZ 01/2016 v úplném znění

Zodpovídá:
Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

Hlasování

12. Odvolání a volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 304/11/20

- odvolává v souladu s ustanovením § 16d odst. 1 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších změn a doplňků, členy Výboru Regionální rady regionu soudržnosti pana Karla Víta a Ing. Bc. Ivu Kalátovou dnem 14.12.2020

- volí v souladu s ustanovením § 16d odst. 1 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, tyto členy Výboru Regionální rady regionu soudržnosti: Martina Hurajčíka a Ing. Karla Jakobce dnem  15.12.2020

Zodpovídá:
Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

Hlasování




Ing. Petr Kulhánek v. r.
hejtman 
Karlovarského kraje


Mgr. Dalibor Blažek v. r.
náměstek hejtmana


