
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 
 

z 1. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo  

dne 21.12.2020 v době od 9:04 do 14:00 hod. 

v zastupitelském sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 
 

Přítomno: …………………………… 42 členů zastupitelstva 

Omluveni:             …………………………… MUDr. Brdlík, p. Skuhravý, p. Vocelková 

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

vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu 

Zapisovatelka:        ……………………………  Marie Valentová 

 

 

          usnesení č.  

 

 
A. Volba návrhové komise  

B. Volba ověřovatelů zápisu  

C. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 21.12.2020 ZK 305/12/20 

2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje ZK 306/12/20 

3. Poskytnutí zápůjček na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji  

v roce 2021 

ZK 307/12/20 

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

pro období 2021 - 2023 

ZK 308/12/20 

5. Financování sociálních služeb v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální 

prevence II v období od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022, dodatek č. 2 k pověření  

k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci projektu Podpora 

vybraných služeb sociální prevence II 

ZK 309/12/20 

6. Dodatek č. 25 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby  

v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace - změna hlavního předmětu 

činnosti organizace a stanovení počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského 

úřadu od 01.01.2021 

ZK 310/12/20 

7. Dodatek č. 26 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením 

"PATA" v Hazlově, příspěvková organizace - změna názvu a sídla organizace 

ZK 311/12/20 

8. Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením  

na období 2021-2026 

ZK 312/12/20 

9. Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2021 staženo 

10. Střednědobý výhled rozpočtu Karlovarského kraje na období 2022-2024 ZK 313/12/20 
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11. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského 

kraje k 30.09.2020 

ZK 314/12/20 

12. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2020 ZK 315/12/20 

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

spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, 

příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí a.s., předložených Radě Karlovarského kraje v období od 24. 8. 2020  

do 2. 11. 2020 

ZK 316/12/20 

14. Postup ve věci škodního případu souvisejícího s projektem "Aplikace moderních 

metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v Karlovarském 

kraji", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/42.00003" a s projektem "Personální audit Krajského 

úřadu Karlovarského kraje", reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00124 

staženo 

15. Projekt "Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací 

středisko Karlovarského kraje" - informace o projektu a určení dalšího postupu 

ZK 317/12/20 

16. Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6 ZK 318/12/20 

17. Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Letišti  

Karlovy Vary s.r.o. 

ZK 319/12/20 

18. Schválení rozpočtové změny za účelem navýšení kompenzace závazku veřejné 

služby ve veřejné linkové dopravě za období roku 2020. 

ZK 320/12/20 

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

péče, lázeňství a cestovního ruchu - Marienbad Film z.s. 

ZK 321/12/20 

20. Změna příjemce dotace z rozpočtu Karlovarského kraje poskytnuté na obnovu 

areálu mlýna č.p. 1 ve Stráži nad Ohří 

ZK 322/12/20 

21. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech  

v Karlovarském kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III" v rámci 

podprogramu "Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření" - schválení 

rozhodnutí o poskytnutí dotace a dotačního programu  

ZK 323/12/20 

22. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech  

v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III",  

1. průběžná výzva projektu - žádost o převedení nevyčerpané alokace kotlíkových 

dotací I a II do stávajícího projektu na financování zásobníkových žádostí 

ZK 324/12/20 

23. Informace o ukončení projektu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva  

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

dotace I" 

ZK 325/12/20 

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

Karlovarského kraje – částí pozemků st.p.č. 84 a p.p.č. 79 v k.ú. Teplá 

ZK 326/12/20 

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

hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky v k.ú. Bystřice u Hroznětína, Hroznětín a Kfely  

u Ostrova 

ZK 327/12/20 

26. Bezúplatný převod částí pozemků p.p.č. 2852/1 a 2969/1 v k.ú. Teplá z majetku 

Karlovarského kraje do majetku města Teplá a bezúplatné nabytí částí pozemků 

p.p.č. 2852/2, 2852/3 a 3022/1 v k.ú. Teplá z majetku města Teplá do majetku 

Karlovarského kraje  

ZK 328/12/20 

27. Bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 4633/1 v k.ú. Stará Voda u Mariánských 

Lázní z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Stará Voda a bezúplatné 

nabytí části pozemku p.p.č. 189/1 a pozemku p.p.č. 189/4 v k.ú. Stará Voda  

u Mariánských Lázní z majetku obce Stará Voda do majetku Karlovarského kraje  

ZK 329/12/20 

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

města Aš - část stavby silnice č. III/02117 a most ev.č. 02117-1 v k.ú. Dolní 

Paseky včetně všech součástí a příslušenství 

ZK 330/12/20 

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

města Habartov - pozemky p.č. 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 24/10, 24/11, 

24/12, 75/2, 75/3, 75/4 a 75/5 v k.ú. Lítov 

 

 

ZK 331/12/20 
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30. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku 

města Hroznětín - pozemky p.p.č. 948/2 a 1026/2 a část pozemku p.p.č. 954/1  

v k.ú. Bystřice u Hroznětína  

ZK 332/12/20 

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

města Cheb - pozemky p.p.č. 2372/59, 2372/60 a část pozemku p.p.č. 2593/1  

v k.ú. Cheb 

ZK 333/12/20 

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

města Cheb - pozemky p.p.č. 2688/31, 2688/32, 2688/33, 2688/34, 3138/2, 242/55 

a část pozemku p.p.č. 2358/1 v k.ú. Cheb 

ZK 334/12/20 

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

města Nové Sedlo - pozemky p.č. 1210/2, 1310/3 a 1355 v k.ú. Nové Sedlo  

u Lokte 

ZK 335/12/20 

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

města Rotava - pozemky p.p.č. 1643/12, 1643/13, 1643/14, 1643/15, 1643/16, 

1643/17 a 1643/18 v k.ú. Rotava 

ZK 336/12/20 

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

města Toužim - pozemky p.p.č. 3069/11, 1459/107, 1459/99, 1459/105, 1459/11  

a 1459/101 v k.ú. Toužim 

ZK 337/12/20 

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

obce Merklín - pozemky p.p.č. 546/1 a 550/1 včetně mostu ev.č. 221-36  

v k.ú. Pstruží u Merklína  

ZK 338/12/20 

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

obce Otovice - pozemek p.p.č. 1482 a část pozemku p.p.č. 992/1 v k.ú. Otovice  

u Karlových Var 

ZK 339/12/20 

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

obce Pila - části pozemků p.č. 564 a 693/1 v k.ú. Pila 

ZK 340/12/20 

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

obce Valy - pozemky p.p.č. 134/4 a 541/4 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní 

ZK 341/12/20 

40. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 467/11, 467/12, 467/13, 467/14, 467/15, 

467/16, 467/19 a 467/20 v k.ú. Chodov u Bečova nad Teplou z majetku 

Karlovarského kraje do majetku obce Chodov a bezúplatné nabytí pozemků  

p.p.č. 10/7, 10/8, 36/5, 304/25 a 432/49 v k.ú. Chodov u Bečova nad Teplou  

z majetku obce Chodov do majetku Karlovarského kraje  

ZK 342/12/20 

41. Písemný souhlas s technickými podmínkami převodu pozemku p.č. 84/1  

v k.ú. Loučky u Lokte z vlastnictví České republiky, s právem hospodařit  

s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizace, do vlastnictví 

Karlovarského kraje  

ZK 343/12/20 

42. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti Statek 

Chyše s.r.o. – pozemek p.p.č. 2234/1  

ZK 344/12/20 

43. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby - 

bytová jednotka č. 171/2 s podílem na společných částech domu č.p. 171  

a pozemku st. p. č. 167, vše v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary 

ZK 345/12/20 

44. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku České republiky  

a právem hospodaření s majetkem státu pro Povodí Ohře, státní podnik – pozemek 

p.p.č. 662/5 v k.ú. Loučná v Krušných horách 

ZK 346/12/20 

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

část pozemku p.č. 210/2 v k.ú. Loket 

ZK 347/12/20 

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

pozemek p.p.č. 676/5 v k.ú. Podlesí u Sadova 

ZK 348/12/20 

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

Accolade CZ XXXI, s.r.o., člen koncernu – pozemek p.p.č. 2688/35 v k.ú. Cheb 

ZK 349/12/20 

48. Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – 

části pozemku p.p.č. 1247/1 v k.ú. Horní Žandov 

ZK 350/12/20 

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

– části pozemku p.p.č. 2069/1 v k.ú. Dolní Žandov 

 

ZK 351/12/20 
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50. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví 

Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 226 v k.ú. Mírová 

ZK 352/12/20 

51. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 1316/67 a 1316/68 v k.ú. Děpoltovice 

ZK 353/12/20 

52. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví Zemědělského družstva Novosedly 

do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 159/2, 170/24 a 170/25  

v k.ú. Brložec u Štědré 

ZK 354/12/20 

53. Úplatné nabytí pozemků p.č. 106/6 a 106/7 v k.ú. Hněvín a p.č. 24/28  

v k.ú. Vrbová z majetku fyzické osoby do majetku Karlovarského kraje a prodej 

pozemku p.č. 107/1 v k.ú. Hněvín z majetku Karlovarského kraje do majetku 

fyzické osoby  

ZK 355/12/20 

54. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským 

krajem (kromě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové 

organizace) 

ZK 356/12/20 

55. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Karlovarským krajem  

a společností ČEZ Distribuce, a. s., jejímž předmětem je budoucí prodej části 

pozemku parc. č. 522/3 v k.ú. Dvory 

staženo 

56. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu prevence 

proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň na rok 2020 

ZK 357/12/20 

57. Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál obchodní 

společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.  

ZK 358/12/20 

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

– rok 2019 – výsledná kalkulace  

ZK 359/12/20 

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

– výsledná kalkulace  

ZK 360/12/20 

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

– výsledná kalkulace  

ZK 361/12/20 

61. Služba obecného hospodářského zájmu: Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o.  

– rok 2019 – výsledná kalkulace  

ZK 362/12/20 

62. Žádost města Bečov nad Teplou o finanční dar na financování nákupu nemovitého 

majetku – ordinace praktického lékaře pro dospělé a ordinace lékaře v odbornosti 

gynekologie a porodnictví 

ZK 363/12/20 

63. Smlouvy o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního 

vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické 

lékařství 

ZK 364/12/20 

64. Program obnovy venkova – žádosti o změny v dotovaných akcích obcí Pernink, 

Tuřany, Božíčany, Březová, Dolní Nivy, Horní Blatná a Kaceřov 

ZK 365/12/20 

65. Program rozvoje Karlovarského kraje - monitorovací zpráva 2019 ZK 366/12/20 

66. Pravidla rozpočtového provizoria Karlovarského kraje ZK 367/12/20 

67. Volba člena výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ZK 368/12/20 

68. Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace pro Nadaci FILM-FESTIVAL 

KARLOVY VARY v roce 2020 z „Vary ve vašem kině" a „KVIFF 2020"  

na „TADY VARY ve vašem kině" 

ZK 369/12/20 

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

péče, lázeňství a cestovního ruchu - alokovaná - Lázně Kyselka o.p.s 

ZK 370/12/20 
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A. Volba návrhové komise 

 

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

 

- prof. Dr. Ing. Miroslava Plevného 

- Bc. Pavla Čekana 

- Luboše Pokorného 

 
Hlasování 

B. Volba ověřovatelů zápisu 

 

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

 
- Mgr. Jiřího Klsáka 

- Ing. Karla Jakobce 

 
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. 66 Pravidla rozpočtového provizoria Karlovarského kraje 

 

bod č. 67 Volba člena výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 

 

bod č. 68 Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace pro Nadaci FILM-FESTIVAL KARLOVY  

VARY v roce 2020 z „Vary ve vašem kině“ a „KVIFF 2020“ na „TADY VARY 

 ve vašem kině“ 

 

bod č. 69  Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury,  památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu - alokovaná - Lázně Kyselka o.p.s.  

 

Staženo z programu: 

 

bod č. 9 Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2021 

 

bod č. 14 Postup ve věci škodního případu souvisejícího s projektem "Aplikace moderních 

metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v Karlovarském 

kraji", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/42.00003" a s projektem "Personální audit Krajského 

úřadu Karlovarského kraje", reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00124 

 

bod č. 55 Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Karlovarským krajem a společností 

ČEZ Distribuce, a. s., jejímž předmětem je budoucí prodej části pozemku  

parc. č. 522/3 v k.ú. Dvory 

 

Hlasování 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_NK.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_VO.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_SCH.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_SCH.html
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1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 21.12.2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 305/12/20 
 

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

k datu 21.12.2020 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

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

k datu 21.12.2020 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 306/12/20 
 

- bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 
Hlasování 

 
3. Poskytnutí zápůjček na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2021 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 307/12/20 
 

- schvaluje poskytnutí zápůjček na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2021  

v celkové výši 49.994.300 Kč, dle návrhu 

 

- pověřuje člena rady pro oblast sociálních věcí podpisem smluv o poskytnutí zápůjčky na udržení 

provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2021 

 

- pověřuje vedoucí odboru finančního úhradou schválených zápůjček poskytovatelům sociálních služeb  

v případě hospodaření Karlovarského kraje na začátku roku 2021 dle pravidel rozpočtového provizoria 

 

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

č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, schválit mimořádné rozpočtové opatření  

na změnu schváleného rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2021, a to na zvýšení rozpočtu běžných 

výdajů Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v max. výši 17 mil. Kč na úhradu 

schválených zápůjček poskytovatelům sociálních služeb a zvýšení příjmů Karlovarského kraje z titulu 

vratek těchto zápůjček od poskytovatelů sociálních služeb 

 

Termín kontroly: červen 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 
Hlasování 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b1.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b2.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b3.html
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4. Zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období 2021 - 2023 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 308/12/20 
 

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

pro období 2021 - 2023 dle návrhu 

 

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

 

Termín kontroly: únor 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

Hlasování 
 
5. Financování sociálních služeb v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II  

v období od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022, dodatek č. 2 k pověření k poskytování služeb obecného 

hospodářského zájmu v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 309/12/20 
 

- schvaluje financování sociálních služeb v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II 

v období od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022 dle návrhu 

 

- schvaluje vzor dodatku č. 2 k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci 

projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II 

 

- schvaluje vydání dodatků č. 2 k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci 

projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II subjektům dle návrhu 

 

Termín kontroly: únor 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 
Hlasování 

 
6. Dodatek č. 25 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, 

příspěvková organizace - změna hlavního předmětu činnosti organizace a stanovení počtu 

zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu od 01.01.2021 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 310/12/20 
 

- bere na vědomí informaci z Rady Karlovarského kraje ze dne 02.11.2020 o stanovení počtu 

zaměstnanců Karlovarského kraje zařazených do krajského úřadu na 381, v souladu s ustanovením  

§ 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

s účinností od 01.01.2021, z důvodu zrušení pracovního místa úředníka odboru sociálních věcí 

(psychologa) 

 

- schvaluje dodatek č. 25 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby v Kynšperku  

nad Ohří, příspěvková organizace, dle návrhu 

 

- vydává dodatek č. 25 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, 

příspěvková organizace, dle návrhu 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b4.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b5.html
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- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, podpisem dodatku č. 25 ke zřizovací listině příspěvkové 

organizace Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace 

 

Termín kontroly: únor 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 
7. Dodatek č. 26 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA"  

v Hazlově, příspěvková organizace - změna názvu a sídla organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 311/12/20 
 

- schvaluje dodatek č. 26 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“  

v Hazlově, příspěvková organizace, dle návrhu 

 

- vydává dodatek č. 26 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“  

v Hazlově, příspěvková organizace, dle návrhu 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, podpisem dodatku č. 26 ke zřizovací listině Domova pro osoby 

se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace 

 

Termín kontroly: únor 2021 
 

Zodpovídá: Daniel Lindenberg, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA"  

v Hazlově, příspěvková organizace 

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 
Hlasování 

 
8. Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021 - 2026 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 312/12/20 
 

- schvaluje Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením  

na období 2021-2026 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 
Hlasování 

 
9. Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2021 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání. 

 

 
10. Střednědobý výhled rozpočtu Karlovarského kraje na období 2022 - 2024 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 313/12/20 
 

- schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Karlovarského kraje na období 2022 - 2024 

 

- bere na vědomí doporučení Rady Karlovarského kraje stanovit priority financování projektových 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b6_7.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b8.html
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 a investičních akcí Karlovarského kraje na období let 2022 až 2024 s ohledem na možnosti financování 

těchto akcí z rozpočtů kraje v příštích letech 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

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

k 30.09.2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 314/12/20 
 

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

k 30.09.2020 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
12. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 315/12/20 
 

- bere na vědomí Informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2020 - 336/2020 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

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

spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými 

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

Radě Karlovarského kraje v období od 24. 8. 2020 do 2. 11. 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 316/12/20 
 

- 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  24. 8. 2020 do 2. 11. 2020, dle přílohy 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
14. Postup ve věci škodního případu souvisejícího s projektem "Aplikace moderních metod 

zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v Karlovarském kraji",  

reg. č. CZ.1.04/4.1.00/42.00003" a s projektem "Personální audit Krajského úřadu Karlovarského 

kraje", reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00124 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání. 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b10.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b11.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b12.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b13.html
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15. Projekt "Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko 

Karlovarského kraje" - informace o projektu a určení dalšího postupu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 317/12/20 
 

- bere na vědomí informace o projektu „Vědeckotechnický park a Informačně vzdělávací středisko 

Karlovarského kraje“ registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_331/0023476 uvedené v důvodové 

zprávě 

 

- schvaluje odstoupení od realizace projektu z důvodu získání dotace v objemu 27,5 % předpokládaných 

nákladů na realizaci projektu dle finančního příslibu schváleného Zastupitelstvem Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK/159/06/20 a odvolání žádosti o dotaci dle důvodů uvedených v důvodové zprávě 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 
Hlasování 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 318/12/20 
 

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

 

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

 
Hlasování 

 
17. Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Letišti Karlovy Vary s.r.o. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 319/12/20 
 

- bere na vědomí doporučení Dozorčí rady společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., aby Karlovarský kraj 

jednoznačně deklaroval svůj zájem na udržení provozu karlovarského letiště nadále ve standardu 

certifikovaného letiště s mezinárodním provozem, s vnější schengenskou hranicí 

 

- souhlasí a schvaluje poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Letišti  

Karlovy Vary s.r.o., IČO 26367858, se sídlem K Letišti 132, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary,  

ve výši 9.800.000 Kč a to v měsíčních splátkách dle důvodové zprávy 

 

- souhlasí a schvaluje Rozpočtovou změnu č. 377/2020 - přesun rozpočtových prostředků  

ve výši ± 800.000 Kč z kapitálové rezervy Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje  

do kapitálových výdajů Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

Finanční prostředky jsou určeny k poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál 

společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, náměstek hejtmana 

 
Hlasování 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b15.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b15.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b16.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b17.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b17.html
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18. Schválení rozpočtové změny za účelem navýšení kompenzace závazku veřejné služby ve veřejné 

linkové dopravě za období roku 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 320/12/20 
 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 414/2020 - přesun rozpočtových prostředků z Odboru finančního 

Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to z neinvestiční rezervy odboru finančního, do rozpočtu 

neinvestičních výdajů Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje, 

paragraf 2292, položka 5193, v celkové částce ± 9.285.711 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu 

navýšení kompenzace závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě za období roku 2020. 

 

Termín kontroly: únor 2021 
 

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

 
Hlasování 

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

a cestovního ruchu - Marienbad Film z.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 321/12/20 
 

- schvaluje poskytnout subjektu Marienbad Film z.s., se sídlem Husova 212, 353 01 Velká Hleďsebe,  

IČO 04552229, individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 250.000 Kč 

 

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

pro rok 2020 v rámci individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru kultury, památkové 

péče, lázeňství a cestovního ruchu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

- pověřuje Oľgu Halákovou, členku rady pro oblast kultury a památkové péče, podpisem veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje se subjektem Marienbad Film z.s. 

 

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

o poskytnutí dotace člence rady pro oblast kultury a památkové péče k podpisu a zajistit veškeré úkony  

ze smlouvy vyplývající 

 

Termín kontroly: březen 2021 
 

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

a cestovního ruchu 

 
Hlasování 

 
20. Změna příjemce dotace z rozpočtu Karlovarského kraje poskytnuté na obnovu areálu mlýna  

č.p. 1 ve Stráži nad Ohří 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 322/12/20 
 

- bere na vědomí změnu vlastníka kulturní památky objektu mlýna čp. 1 ve Stráži nad Ohří,  

na jehož opravu byla poskytnuta dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- mění část usnesení č. ZK 89/06/20 ze dne 15 6. 2020 uvedeného v příloze č. 1 na řádku č. 17 tak,  

že se ve sloupci č. 3 nahrazuje žadatel xxxxxxx xxxxxxx žadatelem společnost Auxilien, a.s., ve sloupci  

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b18.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b19.html
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č. 4 se právní statut mění z nepodnikající fyzické osoby na akciovou společnost, ve sloupci č. 5 

se doplňuje IČO společnosti 28217080 a ve sloupci č. 6 se sídlo žadatele mění z města Klášterec nad Ohří 

na město Praha 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit veškeré úkony vyplývající 

z plnění usnesení 

 

Termín kontroly: 1. 2. 2021 
 

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

a cestovního ruchu 

 
Hlasování 

 
21. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském 

kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III" v rámci podprogramu "Nová zelená 

úsporám – Adaptační a mitigační opatření" - schválení rozhodnutí o poskytnutí dotace a dotačního 

programu  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 323/12/20 
 

- schvaluje  

- znění Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo SFZP/086747/2020,  

vč. přílohy č. 1 a č. 2 na projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech  

v Karlovarském kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III" 

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

v rodinných domech v Karlovarském kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III“ 

- převedení a financování vyhovujících zásobníkových dílčích projektů podaných v 1. průběžné výzvě 

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

v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III" do projektu Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla  

na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových dotací 

III" v rámci podprogramu "Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření", a to v pořadí  

dle přiděleného pořadového čísla a do vyčerpání alokace 

 

- pověřuje  

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

tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových 

dotací III" 

- odbor investic zapracováním případných změn ve znění dotačního programu a jeho příloh na základě 

připomínek Řídícího orgánu, Zprostředkujícího subjektu nebo jiných složek implementační struktury  

před jeho vyhlášením 

- radního Karlovarského kraje pro oblast investic podpisem Smluv o poskytnutí účelové investiční dotace 

schválených převedených dílčích projektů do projektu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva 

v rodinných domech v Karlovarském kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III" v rámci 

podprogramu "Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření" 

 

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

o poskytnutí dotace identifikační číslo SFZP/086747/2020 a s realizací projektu "Podpora výměny zdrojů 

tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových 

dotací III" 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

Hlasování 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b20.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b21.html
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22. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském 

kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III", 1. průběžná výzva projektu - žádost  

o převedení nevyčerpané alokace kotlíkových dotací I a II do stávajícího projektu na financování 

zásobníkových žádostí 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 324/12/20 
 

- schvaluje podání žádosti o změnu u projektu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných 

domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III" spočívající v převodu 

nevyčerpané alokace kotlíkových dotací I ve výši 645.401 Kč a nevyčerpané alokace kotlíkových dotací II 

ve výši 1.360.029 Kč do projektu k financování zásobníkových žádostí 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 
Hlasování 

 
23. Informace o ukončení projektu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných 

domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014 - 2020 - Kotlíkové dotace I" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 325/12/20 
 

- bere na vědomí informaci o ukončení a vyúčtování projektu "podpora výměny zdrojů tepla na pevná 

paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace I" 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 
Hlasování 

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

– částí pozemků st.p.č. 84 a p.p.č. 79 v k.ú. Teplá 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 326/12/20 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí částí pozemků st.p.č. 84 a p.p.č. 79, které byly odděleny geometrickým 

plánem č. 1170-097/2020 z původních pozemků st.p.č. 84 a p.p.č. 79 a označeny novými parcelními čísly 

jako pozemky p.p.č. 3274 o výměře 37 m2 a p.p.č. 79/2 o výměře 58 m2, v k.ú. Teplá, formou darovací 

smlouvy mezi městem Teplá, se sídlem Masarykovo náměstí 1, 364 61 Teplá, IČO 00255050  

(jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Zdravotnickou záchrannou službou 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné 

nemovité věci z vlastnictví města Teplá do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- ukládá Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky 

 k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

- zmocňuje Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b22.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b23.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b23.html
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Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 

příspěvková organizace 

 
25. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit  

s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky  

v k.ú. Bystřice u Hroznětína, Hroznětín a Kfely u Ostrova 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 327/12/20 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 917/4 o výměře 393 m2 v k.ú. Bystřice u Hroznětína a obci 

Hroznětín, 263/26 o výměře 4741 m2, 263/27 o výměře 1169 m2, 263/28 o výměře 85 m2, 297/2 o výměře 

127 m2, 302/3 o výměře 369 m2, 548/20 o výměře 1683 m2, 548/21 o výměře 3307 m2, 570/2 o výměře 

881 m2, 570/3 o výměře 153 m2, 600/4 o výměře 10696 m2, 600/5 o výměře 109 m2, 754/12 o výměře  

367 m2, 806/4 o výměře 578 m2, 806/8 o výměře 5 m2, 819/23 o výměře 6 m2, 2286/4 o výměře 138 m2, 

2714/1 o výměře 5136 m2, 2714/4 o výměře 1059 m2, 2714/6 o výměře 79 m2, 2714/7 o výměře 148 m2, 

2714/10 o výměře 1977 m2, 2714/13 o výměře 140 m2, 2714/15 o výměře 1901 m2, 2714/16 o výměře 

1657 m2, 2714/19 o výměře 55 m2, 2714/22 o výměře 703 m2, 2714/23 o výměře 372 m2, 2714/24  

o výměře 199 m2 v k.ú. a obci Hroznětín a 302/2 o výměře 12 m2 v k.ú. Kfely u Ostrova a obci Ostrov, 

formou smlouvy o bezúplatném převodu pozemků mezi Českou republikou - Státním pozemkovým 

úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 01312774 (jako převádějící  

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

kraje, příspěvková organizace (jako nabyvatel na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci  

z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad  

do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 317/5 o výměře 71 m2, 317/6 o výměře 611 m2, 319/2  

o výměře 329 m2, 320/2 o výměře 55 m2, 320/3 o výměře 8 m2, 321/2 o výměře 421 m2 a 321/3 o výměře 

110 m2 v k.ú. a obci Hroznětín, formou smlouvy o bezúplatném převodu pozemků mezi Českou 

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

IČO 01312774 (jako převádějící na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako nabyvatel na straně druhé),  

a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem 

státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětných smluv o bezúplatném převodu pozemků 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětných smluv o bezúplatném převodu pozemků 

Termín kontroly: duben 2021 

 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 
26. Bezúplatný převod částí pozemků p.p.č. 2852/1 a 2969/1 v k.ú. Teplá z majetku Karlovarského 

kraje do majetku města Teplá a bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 2852/2, 2852/3 a 3022/1  

v k.ú. Teplá z majetku města Teplá do majetku Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 328/12/20 
 

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemků p.p.č. 2852/1 a 2969/1, které byly odděleny geometrickým 

plánem č. 1147-10/2019 z původních pozemků p.p.č. 2852/1 a 2969/1 a označeny jako pozemky p.p.č. 
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2852/7 o výměře 610 m2, 2852/8 o výměře 44 m2, 2852/9 o výměře 22 m2, 2852/10 o výměře 105 m2, 

2852/1 díl "e+f+g" o výměře 65 m2, 2969/19 o výměře 200 m2, 2969/20 o výměře 34 m2, 2969/21  

o výměře 60 m2, 2969/22 o výměře 26 m2, 2969/23 o výměře 106 m2, 2969/24 o výměře 58 m2 a 2969/25 

o výměře 94 m2, v k.ú. a obci Teplá konkrétnímu zájemci městu Teplá, a to formou darovací smlouvy 

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

příspěvková organizace (jako dárce na straně jedné), a městem Teplá, se sídlem Masarykovo náměstí  

č.p. 1, PSČ 364 61 Teplá, IČO 00255050 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné 

nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Teplá 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 2852/2, 2852/3 a 3022/1, které byly odděleny 

geometrickým plánem č. 1147-10/2019 z původních pozemků p.p.č. 2852/2, 2852/3 a 3022/1 a označeny 

jako pozemky 2852/2 díl "a" o výměře 60 m2, 2852/3 díl "c+d" o výměře 33 m2 a 3022/5 o výměře 30 m2, 

v k.ú. a obci Teplá formou darovací smlouvy mezi městem Teplá, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 1, 

PSČ 364 61 Teplá, IČO 00255050 (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným 

Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako obdarovaný  

na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví města Teplá do majetku 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětných darovacích smluv 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětných darovacích smluv 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 
27. Bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 4633/1 v k.ú. Stará Voda u Mariánských Lázní  

z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Stará Voda a bezúplatné nabytí části pozemku 

p.p.č. 189/1 a pozemku p.p.č. 189/4 v k.ú. Stará Voda u Mariánských Lázní z majetku obce Stará 

Voda do majetku Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 329/12/20 
 

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 4633/1, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 679-399/2019 z původního pozemku p.p.č. 4633/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

p.p.č. 4633/2 o výměře 78 m2, v k.ú. Stará Voda u Mariánských Lázní a obci Stará Voda konkrétnímu 

zájemci obci Stará Voda, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárce na straně 

jedné), a obcí Stará Voda, se sídlem Stará Voda č.p. 88, PSČ 353 01 Stará Voda, IČO 00572748  

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

kraje do majetku obce Stará Voda 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 189/1, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 685-3/2020 z původního pozemku p.p.č. 189/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek  

p.p.č. 189/7 o výměře 140 m2 a pozemku p.p.č. 189/4 o výměře 46 m2, v k.ú. Stará Voda u Mariánských 

Lázní a obci Stará Voda, formou darovací smlouvy mezi obcí Stará Voda, se sídlem Stará Voda č.p. 88, 

PSČ 353 01 Stará Voda, IČO 00572748 (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

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

do majetku Karlovarského kraje 
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- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětných darovacích smluv 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětných darovacích smluv 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 
28. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Aš - část 

stavby silnice č. III/02117 a most ev.č. 02117-1 v k.ú. Dolní Paseky včetně všech součástí  

a příslušenství 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 330/12/20 
 

- schvaluje bezúplatný převod části stavby silnice č. III/02117 a mostu ev.č. 02117-1 v k.ú. Dolní Paseky 

a obci Aš včetně všech součástí a příslušenství konkrétnímu zájemci městu Aš, a to formou darovací 

smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace (jako dárce na straně jedné), a městem Aš, se sídlem Aš, Kamenná 52,  

PSČ 352 01, IČO 00253901 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci  

z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Aš 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

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

- pozemky p.č. 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 24/10, 24/11, 24/12, 75/2, 75/3, 75/4 a 75/5 v k.ú. Lítov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 331/12/20 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 24/4 o výměře 17 m2, 24/5 o výměře 7 m2, 24/6 o výměře 

402 m2, 24/7 o výměře 187 m2, 24/8 o výměře 18 m2, 24/9 o výměře 72 m2, 24/10 o výměře 23 m2, 24/11 

o výměře 457 m2, 24/12 o výměře 128 m2, 75/2 o výměře 13 m2, 75/3 o výměře 6 m2, 75/4 o výměře  

136 m2 a 75/5 o výměře 339 m2 v k.ú. Lítov a obci Habartov konkrétnímu zájemci městu Habartov,  

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

silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárce na straně jedné), a městem Habartov,  

se sídlem nám. Přátelství 112, Habartov, PSČ 357 09, IČO 00259314 (jako obdarovaný na straně druhé),  

a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Habartov 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

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

předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: září 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

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

Hroznětín - pozemky p.p.č. 948/2 a 1026/2 a část pozemku p.p.č. 954/1 v k.ú. Bystřice u Hroznětína  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 332/12/20 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 948/2 o výměře 9068 m2, p.p.č. 1026/2 o výměře 37 m2  

a části pozemku p.p.č. 954/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 157-3/2020 z původního 

pozemku p.p.č. 954/1 a označena jako pozemek p.p.č. 954/6 o výměře 2557 m2, v k.ú. Bystřice  

u Hroznětína a obci Hroznětín konkrétnímu zájemci městu Hroznětín, a to formou darovací smlouvy mezi 

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

organizace (jako dárce na straně jedné), a městem Hroznětín, se sídlem Krušnohorské náměstí 1,  

PSČ 362 33 Hroznětín, IČO 00254592 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné 

nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Hroznětín 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 
31. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Cheb - 

pozemky p.p.č. 2372/59, 2372/60 a část pozemku p.p.č. 2593/1 v k.ú. Cheb 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 333/12/20 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 2372/59 o výměře 118 m2, 2372/60 o výměře 70 m2 a části 

pozemku p.p.č. 2593/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 6081-119/2019 z původního 

pozemku p.p.č. 2593/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 2593/6 o výměře 135 m2, 

v k.ú. a obci Cheb konkrétnímu zájemci městu Cheb, a to formou darovací smlouvy a smlouvy o zřízení 

služebnosti mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace (jako dárce nebo oprávněný na straně jedné), a městem Cheb, se sídlem 

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, Cheb, PSČ 350 20, IČO 00253979 (jako obdarovaný nebo povinný  

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

města Cheb 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné darovací smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 
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předmětné darovací smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 
32. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Cheb - 

pozemky p.p.č. 2688/31, 2688/32, 2688/33, 2688/34, 3138/2, 242/55 a část pozemku p.p.č. 2358/1  

v k.ú. Cheb 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 334/12/20 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 2688/31 o výměře 5 m2, 2688/32 o výměře 39 m2, 2688/33 

o výměře 14 m2, 2688/34 o výměře 158 m2, 3138/2 o výměře 97 m2, 242/55 o výměře 11 m2 a část 

pozemku p.p.č. 2358/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 6259-45/2020 z původního pozemku 

p.p.č. 2358/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 2358/35 o výměře 86 m2,  

v k.ú. a obci Cheb konkrétnímu zájemci městu Cheb, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským 

krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

(jako dárce na straně jedné), a městem Cheb, se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb,  

PSČ 350 20, IČO 002533979 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci  

z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Cheb 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

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

Sedlo - pozemky p.č. 1210/2, 1310/3 a 1355 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 335/12/20 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 1210/2 o výměře 44 m2, 1310/3 o výměře 365 m2 a 1355  

o výměře 1573 m2, v k.ú. Nové Sedlo u Lokte a obci Nové Sedlo konkrétnímu zájemci městu Nové Sedlo, 

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

silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárce na straně jedné), a městem Nové Sedlo,  

se sídlem Masarykova 502, Nové Sedlo, PSČ 357 34, IČO 00259527 (jako obdarovaný na straně druhé),  

a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Nové Sedlo 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace realizovat kroky  

k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné darovací smlouvy 
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Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

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

pozemky p.p.č. 1643/12, 1643/13, 1643/14, 1643/15, 1643/16, 1643/17 a 1643/18 v k.ú. Rotava 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 336/12/20 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1643/12 o výměře 36 m2, 1643/13 o výměře 70 m2, 

1643/14 o výměře 7 m2, 1643/15 o výměře 16 m2, 1643/16 o výměře 42 m2, 1643/17 o výměře 9 m2 

a 1643/18 o výměře 469 m2 v k.ú. a obci Rotava konkrétnímu zájemci městu Rotava, a to formou darovací 

smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace (jako dárce na straně jedné), a městem Rotava, se sídlem Sídliště 721, 

Rotava, PSČ 357 01 Rotava, IČO 00259551 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné 

nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Rotava 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

35. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Toužim - 

pozemky p.p.č. 3069/11, 1459/107, 1459/99, 1459/105, 1459/11 a 1459/101 v k.ú. Toužim 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 337/12/20 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 3069/11 o výměře 4 m2, 1459/107 o výměře 322 m2, 

1459/99 o výměře 67 m2, 1459/105 o výměře 129 m2, 1459/11 o výměře 2474 m2 a 1459/101 o výměře 

509 m2 v k.ú. a obci Toužim konkrétnímu zájemci městu Toužim, a to formou darovací smlouvy mezi 

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

organizace (jako dárce na straně jedné), a městem Toužim, se sídlem Sídliště 428, PSČ 364 01 Toužim, 

IČO 00255076 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví 

Karlovarského kraje do vlastnictví města Toužim 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: duben 2021 
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Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 
36. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Merklín - 

pozemky p.p.č. 546/1 a 550/1 včetně mostu ev.č. 221-36 v k.ú. Pstruží u Merklína  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 338/12/20 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 546/1 o výměře 777 m2 a p.p.č. 550/1 o výměře 1676 m2 

včetně mostu ev.č. 221-36 v k.ú. Pstruží u Merklína a obci Merklín konkrétnímu zájemci obci Merklín,  

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

silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárce na straně jedné), a obcí Merklín, se sídlem 

Merklín č.p. 6, PSČ 362 34 Merklín, IČO 00254789 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí 

předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Merklín 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 
37. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Otovice - 

pozemek p.p.č. 1482 a část pozemku p.p.č. 992/1 v k.ú. Otovice u Karlových Var 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 339/12/20 

 

- schvaluje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1482 o výměře 237 m2 a části pozemku p.p.č. 992/1,  

která byla oddělena geometrickým plánem č. 1150-92/2020 a označena novým parcelním číslem  

jako pozemek p.p.č. 992/8 o výměře 552 m2 v k.ú. Otovice u Karlových Var a obci Otovice konkrétnímu 

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

správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárce na straně jedné), a obcí 

Otovice, se sídlem Hroznětínská č.p. 130, PSČ 362 32 Otovice, IČO 00573272 (jako obdarovaný na straně 

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

Otovice 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 
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38. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Pila - části 

pozemků p.č. 564 a 693/1 v k.ú. Pila 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 340/12/20 
 

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemků p.č. 564 a 693/1, které byly odděleny geometrickým plánem 

č. 610-44/2020 z původních pozemků p.č. 564 a 693/1 a označeny jako pozemky p.č. 564 díl "g" o výměře 

149 m2 a 693/1 díl "f" o výměře 1 m2, v k.ú. a obci Pila konkrétnímu zájemci obci Pila, a to formou 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárce na straně jedné), a obcí Pila, se sídlem Pila  

č.p. 97, PSČ 360 01 Karlovy Vary, IČO 69981264 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí 

předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Pila 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

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

předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 
39. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Valy - 

pozemky p.p.č. 134/4 a 541/4 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 341/12/20 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 134/4 o výměře 124 m2 a 541/4 o výměře 126 m2  

v k.ú. Valy u Mariánských Lázní a obci Valy konkrétnímu zájemci obci Valy, a to formou darovací 

smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace (jako dárce na straně jedné), a obcí Valy, se sídlem V Lukách 21,  

PSČ 353 01 Mariánské Lázně 1 - Valy, IČO 00572781 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí 

předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Valy 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 
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40. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 467/11, 467/12, 467/13, 467/14, 467/15, 467/16, 467/19 a 467/20 

v k.ú. Chodov u Bečova nad Teplou z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Chodov  

a bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 10/7, 10/8, 36/5, 304/25 a 432/49 v k.ú. Chodov u Bečova  

nad Teplou z majetku obce Chodov do majetku Karlovarského kraje   

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 342/12/20 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 467/11 o výměře 47 m2, 467/12 o výměře 50 m2, 467/13  

o výměře 381 m2, 467/14 o výměře 27 m2, 467/15 o výměře 219 m2, 467/16 o výměře 88 m2, 467/19  

o výměře 51 m2 a 467/20 o výměře 107 m2 v k.ú. Chodov u Bečova nad Teplou a obci Chodov 

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

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárce 

na straně jedné), a obcí Chodov, se sídlem Chodov 90, PSČ 364 64 Chodov, IČO 00872059  

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

kraje do majetku obce Chodov 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 10/7 o výměře 3 m2, 10/8 o výměře 34 m2, 36/5 o výměře  

3 m2, 304/25 o výměře 8 m2 a 432/49 o výměře 345 m2 v k.ú. Chodov u Bečova nad Teplou a obci 

Chodov formou darovací smlouvy mezi obcí Chodov, se sídlem Chodov 90, PSČ 364 64 Chodov,  

IČO 00872059 (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako obdarovaný na straně druhé),  

a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví obce Chodov do majetku Karlovarského kraje 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětných darovacích smluv 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětných darovacích smluv 

 

Termín kontroly: duben 2021 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 
41. Písemný souhlas s technickými podmínkami převodu pozemku p.č. 84/1 v k.ú. Loučky u Lokte  

z vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní 

organizace, do vlastnictví Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 343/12/20 
 

- schvaluje technické podmínky převodu pozemku p.č. 84/1 v k.ú. Loučky u Lokte z vlastnictví České 

republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizace, do vlastnictví 

Karlovarského kraje dle návrhu 

 

- schvaluje prohlášení, že s pozemkem p.č. 84/1 v k.ú. Loučky u Lokte převezme Karlovarský kraj  

i případné ekologické závazky s tímto majetkem spojené, bere na sebe povinnosti plynoucí z jejich 

odstraňování a nebude od převodce požadovat náhradu spojenou s odstraňováním těchto závazků  

dle návrhu 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem písemného souhlasu s technickými podmínkami 

převodu a prohlášení o převzetí případných ekologických závazků 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b24_40.html
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Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 
42. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti Statek Chyše s.r.o. 

– pozemek p.p.č. 2234/1  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 344/12/20 
 

- schvaluje prodej pozemku p.č. 2234/1 o výměře 47 m2, druh pozemku vodní plocha, v katastrálním 

území a obci Toužim, zapsáno na LV č. 1869 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální 

pracoviště Karlovy Vary, konkrétnímu zájemci, a to formou kupní smlouvy uzavřené mezi Karlovarským 

krajem, IČO 70891168, se sídlem Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary, zastoupeným Střední lesnickou 

školou Žlutice, příspěvková organizace, IČO 49754050, se sídlem Žižkov 345, 364 52 Žlutice  

(jako prodávající na straně jedné), a Statkem Chyše s.r.o., IČO 18224962, se sídlem Chyše 141, 364 53 

(jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené 

na základě znaleckého posudku č. 401/2/8/2020, tj. ve výši 3.290 Kč, a dále za podmínky, že kupující  

se zavazuje uhradit náklady za zpracování znaleckého posudku ve výši 2.800 Kč bez DPH, tj. 3.388 Kč 

vč. DPH, a správní poplatek spojený s návrhem na vklad v platné zákonné výši, a tím převést předmětnou 

nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Statku Chyše s.r.o. 

 

- ukládá Střední lesnické škole Žlutice, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření kupní 

smlouvy dle návrhu 

 

- zmocňuje Střední lesnickou školu Žlutice, příspěvková organizace, podpisem kupní smlouvy dle návrhu 

 

Termín kontroly: únor 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Radka Stolariková, Ph.D., ředitelka Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková 

organizace 

 
43. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby - bytová 

jednotka č. 171/2 s podílem na společných částech domu č.p. 171 a pozemku st. p. č. 167, vše v k.ú. 

Stará Role, obec Karlovy Vary 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 345/12/20 
 

- schvaluje prodej bytové jednotky č. 171/2 vymezené v budově č. p. 171 postavené na pozemku  

p.č. st. 167, se spoluvlastnickým podílem ve výši 2741/48167 na společných částech domu č.p. 171  

a pozemku st. p.č. 167, vše v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary, dále vše zapsané na LV č. 4680 (bytová 

jednotka) a LV č. 2111 (budova a pozemek) u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální 

pracoviště Karlovy Vary pro katastrální území Stará Role, obec a okres Karlovy Vary, formou kupní 

smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Dětským domovem Karlovy Vary a Ostrov, 

příspěvková organizace, IČO 63553660, se sídlem Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov  

(jako prodávající na straně jedné), a xxx. xxxxx xxxxxxxxxx, trvale bytem xx xxxxxxx xxxxx, xxx xx 

Karlovy Vary (jako kupující na straně druhé), a to za podmínky úhrady nabídnuté kupní ceny  

ve výši 530.999 Kč, a dále s tím, že kupující uhradí současně s kupní cenou ostatní náklady spojené  

s prodejem bytové jednotky, tj. správního poplatku za návrh na vklad vlastnického práva do katastru 

nemovitostí ve výši 2.000 Kč a náklady za zpracování znaleckého posudku ve výši 3.500 Kč + DPH  

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b41.html
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v platné zákonné výši 

 

- ukládá Dětskému domovu Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace, realizovat veškeré kroky 

směřující k podpisu kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace, k podpisu kupní smlouvy,  

dle návrhu 

 

Termín kontroly: únor 2021 
 

Zodpovídá: PhDr. Milan Molec, ředitel příspěvkové organizace Dětského domova Karlovy Vary  

a Ostrov 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 
44. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku České republiky a právem 

hospodaření s majetkem státu pro Povodí Ohře, státní podnik – pozemek p.p.č. 662/5 v k.ú. Loučná 

v Krušných horách 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 346/12/20 
 

- schvaluje prodej pozemku p.p.č. 662/5 o výměře 13 m2 v k.ú. Loučná v Krušných horách a obci 

Jindřichovice konkrétnímu zájemci České republice s právem hospodaření s majetkem státu pro Povodí 

Ohře, státní podnik, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou 

správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako prodávající na straně jedné),  

a Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, Chomutov, PSČ 430 03, IČO 70889988  

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

č. 2536-31/20 ze dne 20.04.2020 ve výši 130 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví 

Karlovarského kraje do vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Povodí 

Ohře, státní podnik 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

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

p.č. 210/2 v k.ú. Loket 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 347/12/20 
 

- schvaluje prodej části pozemku p.č. 210/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1582-63/2020  

z původního pozemku p.č. 210/2 a označena jako pozemek p.č. 210/24 o výměře 41 m2, v k.ú. a obci 

Loket konkrétnímu zájemci xxxxxxx xxxxxxxx, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

(jako prodávající na straně jedné), a xxxxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx,  

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

posudkem č. 451-35/2020 ze dne 10.06.2020 ve výši 6.517 Kč + DPH, tj. celkem 7.885,57 Kč, tím převádí 
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předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví xxxxxxx xxxxxx 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

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

p.p.č. 676/5 v k.ú. Podlesí u Sadova 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 348/12/20 
 

- schvaluje prodej pozemku p.p.č. 676/5 o výměře 38 m2, v k.ú. Podlesí u Sadova a obci Sadov 

konkrétnímu zájemci xxxxxxxx xxxxxxxx, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

(jako prodávající na straně jedné), a xxxxxxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxx xx. xx, PSČ xxx xx xxxxx (jako 

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

 č. 674/15/2020 ze dne 27.09.2020 ve výši 24.600 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc  

z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxx 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 
47. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti Accolade CZ 

XXXI, s.r.o., člen koncernu – pozemek p.p.č. 2688/35 v k.ú. Cheb 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 349/12/20 
 

- schvaluje prodej pozemku p.p.č. 2688/35 o výměře 83 m2 v k.ú. a obci Cheb konkrétnímu zájemci 

společnosti Accolade CZ XXXI, s.r.o., člen koncernu, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským 

krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

(jako prodávající na straně jedné), a společností Accolade CZ XXXI, s.r.o., člen koncernu, se sídlem 

Sokolovská 394/17, PSČ 186 00 Praha 8, IČO 05593204 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou 

kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 2761-028/2020 ze dne 08.07.2020  

ve výši 53.200 Kč + DPH, tj. celkem 64.372 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví 

Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti Accolade CZ XXXI, s.r.o., člen koncernu 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  
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k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 
48. Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – části 

pozemku p.p.č. 1247/1 v k.ú. Horní Žandov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 350/12/20 
 

- schvaluje prodej částí pozemku p.p.č. 1247/1, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 206-45/2020 z původního pozemku p.p.č. 1247/1 a označeny jako pozemky p.p.č. 1247/3 o výměře  

18 m2 a 1247/4 o výměře 65 m2, v k.ú. Horní Žandov a obci Dolní Žandov konkrétnímu zájemci  

xxxxxx xxxxxx, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako prodávající na straně jedné),  

a xxxxxx xxxxxx, bytem xxxxx xxxxxx xx, PSČ xxx xx xxxxx xxxxx (jako kupující na straně druhé),  

za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena dohodou ve výši 8.300 Kč, a tím převádí předmětné 

nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví xxxxx xxxxxx 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

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

pozemku p.p.č. 2069/1 v k.ú. Dolní Žandov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 351/12/20 
 

- schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 2069/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 771-11/2020 

z původního pozemku p.p.č. 2069/1 a označena jako pozemek p.p.č. 2069/16 o výměře 27 m2,  

v k.ú. a obci Dolní Žandov konkrétnímu zájemci xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx, a to formou kupní 

smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace (jako prodávající na straně jedné), a xxxxxxxx xxxxxxx  

a xxxxx xxxxxxxx, oba bytem xxxxx xxxxxx xxx, PSČ xxx xx xxxxx xxxxxx (jako kupující na straně 

druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena dohodou ve výši 2.700 Kč, a tím převádí 

předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů xxxxxx  

a xxxxxx xxxxxxx 

 

- schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 2069/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 771-11/2020 

z původního pozemku p.p.č. 2069/1 a označena jako pozemek p.p.č. 2069/17 o výměře 2 m2, v k.ú. a obci 
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Dolní Žandov konkrétnímu zájemci xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, a to formou kupní smlouvy 

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

příspěvková organizace (jako prodávající na straně jedné), a xxxxxxxx xxxxxxxxxx  

a xxxxxx xxxxxxx, oba bytem xxxxx xxxxx xxx, PSČ xxx xx xxxxx xxxxx (jako kupující na straně 

druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena dohodou ve výši 200 Kč, a tím převádí 

předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů  

xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětných kupních smluv 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětných kupních smluv 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 

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

část pozemku p.č. 226 v k.ú. Mírová 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 352/12/20 
 

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p.č. 226, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 475-3/2020 z původního pozemku p.č. 226 a označena novým parcelním číslem jako pozemek  

p.č. 226/2 o výměře 135 m2, v k.ú. a obci Mírová, a to formou kupní smlouvy mezi xxxxxx xxxxxxx, 

bytem xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xx, PSČ xxx xx (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským 

krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

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

č. 36/2020 ze dne 29.06.2020 ve výši 12.920 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví 

xxxxxx xxxxxx do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 
51. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje – 

pozemky p.p.č. 1316/67 a 1316/68 v k.ú. Děpoltovice 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 353/12/20 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.p.č. 1316/67 o výměře 6 m2 a 1316/68 o výměře 12 m2 v k.ú. a obci 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b42_49.html
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Děpoltovice, a to formou kupní smlouvy mezi panem xxxxxxx xxxxxxx a paní xxxxxxx xxxxxxx, bytem 

xxxxxxxx xxx xx, PSČ xxx xx xxxxxxxxx (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

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

ve výši 4.176 Kč, a tím převádí předmětné nemovité věci ze společného jmění manželů xxxxxx a xxxxx 

xxxxxxxx do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

52. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví Zemědělského družstva Novosedly do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky 159/2, 170/24 a 170/25 v k.ú. Brložec u Štědré 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 354/12/20 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.p.č. 159/2 o výměře 153 m2, 170/24 o výměře 5 m2 a 170/25  

o výměře 5 m2 v k.ú. Brložec u Štědré a obci Štědrá, a to formou kupní smlouvy mezi Zemědělským 

družstvem Novosedly, se sídlem Novosedly č.p. 4, Pšov, PSČ 364 52, IČO 00116254 (jako prodávající  

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

kraje, příspěvková organizace (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla 

stanovena znaleckým posudkem č. 456-40/2020 ze dne 10.06.2020 ve výši 10.758 Kč, a tím převádí 

předmětné nemovité věci z vlastnictví Zemědělského družstva Novosedly do vlastnictví Karlovarského 

kraje 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 
53. Úplatné nabytí pozemků p.č. 106/6 a 106/7 v k.ú. Hněvín a p.č. 24/28 v k.ú. Vrbová z majetku 

fyzické osoby do majetku Karlovarského kraje a prodej pozemku p.č. 107/1 v k.ú. Hněvín z majetku 

Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 355/12/20 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 106/6 o výměře 636 m2, 106/7 o výměře 262 m2 v k.ú. Hněvín  

a obci Nebanice a pozemku p.č. 24/28 o výměře 1785 m2 v k.ú. Vrbová a obci Nebanice formou kupní 

smlouvy mezi xxxxxx xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxx xx. xx, xxxxxxxx, PSČ xxx xx  



Usnesení z 1. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 21.12.2020 č. j. KK/1909/VZ/20 

21.12.2020  Strana 29 (celkem 35) 

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

silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní 

cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 386-42/2019 ze dne 15.08.2019 a aktualizací 

znaleckého posudku č. 386-42/2019 vydané pod číslem 467-41/2020 ze dne 11.08.2020  

ve výši 118.860 Kč + DPH, t.j. celkem 143.820,60 Kč, a tím převádí předmětné nemovité věci  

z vlastnictví xxxxxxx xxxxxxxx do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- schvaluje prodej pozemku p.č. 107/1 o výměře 1847 m2 v k.ú. Hněvín a obci Nebanice konkrétnímu 

zájemci xxxxxxx xxxxxxxxx, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako prodávající  

na straně jedné), a xxxxxxx xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxx xx. xx, xxxxxxx, PSČ xxx xx  

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

č. 386-42/2019 ze dne 15.08.2019 a aktualizací znaleckého posudku č. 386-42/2019 vydané pod číslem 

467-41/2020 ze dne 11.08.2020 ve výši 24.930 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví 

Karlovarského kraje do vlastnictví xxxxxxx xxxxxxxxx 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětných kupních smluv 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětných kupních smluv 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 
54. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem  

(kromě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace) 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 356/12/20 
 

- schvaluje s účinností od 01.01.2021 změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných 

Karlovarským krajem (kromě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové 

organizace), která spočívá v nahrazení Pravidel pro správu majetku kraje novými Pravidly pro správu 

majetku kraje v příloze č. 2 zřizovacích listin, vč. vydání dodatku zřizovací listiny dle návrhu 

 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 
Hlasování 

 
55. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Karlovarským krajem a společností  

ČEZ Distribuce, a.s., jejímž předmětem je budoucí prodej části pozemku parc. č. 522/3 v k.ú. Dvory 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání. 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b50_53.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b54.html
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56. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu prevence  

proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň na rok 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 357/12/20 
 

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

na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň na rok 2020  

ve výši 1.363.838,52 Kč dle přílohy č. 1 

 

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

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu prevence proti suchu, 

zadržení vody v krajině a péče o zeleň na rok 2020 ve výši 1.363.838,52 Kč dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje uvolněného člena Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí podpisem 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu na podporu 

prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň na rok 2020 dle přílohy č. 1 

 

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

stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: únor 2021 

 

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

 
Hlasování 

 
57. Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál obchodní společnosti 

Karlovarská krajská nemocnice a.s.  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 358/12/20 
 

- schvaluje poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Karlovarské krajské 

nemocnici a.s., IČO 26365804, se sídlem Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, PSČ 360 01,  

ve výši 46.313.700 Kč 

 

- ukládá členu Rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví, zajištění všech potřebných kroků  

k naplnění usnesení zastupitelstva kraje po schválení poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo 

základní kapitál 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 415/2020 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 46.313.700 Kč  

z kapitálové rezervy Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu kapitálových 

výdajů Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny  

na poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Karlovarské krajské nemocnici a.s 

 

- ukládá Karlovarské krajské nemocnici a.s., pravidelně předkládat vyúčtování nákladů na zajištění Covid 

centra v Mariánských Lázních 

 

- ukládá Karlovarské krajské nemocnici a.s., aby do 60 dnů od obdržení finančních prostředků předložila 

odboru zdravotnictví vyúčtování požadované částky 

 

Termín kontroly: únor 2021 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

Hlasování 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b56.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b57.html
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58. Služba obecného hospodářského zájmu: Karlovarská krajská nemocnice a.s. – rok 2019 – 

výsledná kalkulace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 359/12/20 
 

- bere na vědomí výslednou kalkulaci vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského 

zájmu v roce 2019 předloženou společností Karlovarská krajská nemocnice a.s., ve výši 75.350.428 Kč, 

dle návrhu 

 

- schvaluje neposkytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v plné 

výši 75.350.428 Kč dle předložené výsledné kalkulace v roce 2019 společnosti Karlovarská krajská 

nemocnice a.s. 

 

- schvaluje konečnou výší vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu  

v roce 2019 pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., ve výši 71.290.695 Kč, kdy výsledné finanční krytí 

pro Karlovarský kraj se nebude lišit od hodnoty schválené a vyplacené předběžné kalkulace  

pro Karlovarskou krajskou nemocnici v roce 2019 

 

- rozhoduje v souladu s výslednou kalkulací a uzavřenou smlouvou, článkem V, odstavcem 8 o vrácení 

poskytnuté nadměrné vyrovnávací platby za nemocnici Cheb ve výši 26.843.909 Kč Karlovarskému kraji 

 

- rozhoduje v souladu s výslednou kalkulací a uzavřenou smlouvou, článkem V, odstavcem 9 o doplacení 

vyrovnávací platby ve výši 26.843.909 Kč nemocnici Karlovy Vary na ztrátová oddělení,  

která byla pověřena službou obecného hospodářského zájmu v roce 2019 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 379/2020 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 26.843.909 Kč  

z kapitálové rezervy Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu běžných výdajů 

Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny  

na dofinancování vyrovnávací platby nemocnici Karlovy Vary na ztrátová oddělení, která byla pověřena 

službou obecného hospodářského zájmu v roce 2019. 

 

Termín kontroly: červen 2021 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 
Hlasování 

 
59. Služba obecného hospodářského zájmu: NEMOS PLUS s.r.o. – rok 2019 – výsledná kalkulace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 360/12/20 
 

- bere na vědomí výslednou kalkulaci vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského 

zájmu v roce 2019 předloženou společností NEMOS PLUS s.r.o., ve výši 15.393.344 Kč dle návrhu 

 

- schvaluje neposkytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v plné 

výši dle předložené výsledné kalkulace v roce 2019 společností NEMOS PLUS s.r.o. 

 

- schvaluje konečnou výši vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu  

v roce 2019 pro NEMOS PLUS s.r.o., v celkové výši 13.641.653 Kč, tedy ve stejné výši, která již byla 

nemocnici vyplacena 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 
Hlasování 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b58.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b59.html
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60. Služba obecného hospodářského zájmu: NEMOS SOKOLOV s.r.o. – rok 2019 – výsledná 

kalkulace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 361/12/20 
 

- bere na vědomí výslednou kalkulaci vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského 

zájmu v roce 2019 předloženou společností NEMOS SOKOLOV s.r.o., ve výši 25.595.687 Kč, dle návrhu 

 

- schvaluje neposkytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v plné 

výši dle předložené výsledné kalkulace v roce 2019 společností NEMOS SOKOLOV s.r.o. 

 

- schvaluje konečnou výši vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu  

v roce 2019 pro NEMOS SOKOLOV s.r.o., v celkové výši 25.067.652 Kč, tedy ve stejné výši,  

která již byla nemocnici vyplacena 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 
Hlasování 

 

61. Služba obecného hospodářského zájmu: Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. – rok 2019 – 

výsledná kalkulace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 362/12/20 
 

- bere na vědomí předloženou výslednou kalkulaci vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného 

hospodářského zájmu v roce 2019 předloženou společností Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o.,  

ve výši 3.838.054,57 Kč dle návrhu 

 

- schvaluje neposkytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v plné 

výši dle předložené výsledné kalkulace v roce 2019 společnosti Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. 

 

- schvaluje konečnou výši vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu  

v roce 2019 pro Nemocnici Mariánské Lázně s.r.o., v celkové výši 3.200.000 Kč, tedy ve stejné výši, která 

již byla nemocnici vyplacena 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 
Hlasování 

 
62. Žádost města Bečov nad Teplou o finanční dar na financování nákupu nemovitého majetku – 

ordinace praktického lékaře pro dospělé a ordinace lékaře v odbornosti gynekologie a porodnictví 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 363/12/20 
 

- bere na vědomí žádost města Bečov nad Teplou o poskytnutí finančního daru na nákup ordinace 

praktického lékaře pro dospělé a ordinace lékaře v odbornosti gynekologie a porodnictví  

v hodnotě 600 tis. Kč 

 

- schvaluje neposkytnutí finančního daru ve výši 600 tis. Kč městu Bečov nad Teplou na pořízení 

nemovitého majetku – ordinace praktického lékaře pro dospělé a ordinace lékaře v odbornosti gynekologie 

a porodnictví 

 

Termín kontroly: duben 2021 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b60.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b61.html
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Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

Hlasování 

 
63. Smlouvy o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního vzdělávání k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 364/12/20 
 

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

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

krajem, paní xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx a akreditovaným zařízením GP Danuše Mikeschová MUDr. - 

praktický lékař, internista s.r.o., se sídlem Karlovy Vary - Stará Role, Dobrovského 402/4 PSČ 360 17,  

dle návrhu 

 

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

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

krajem, panem xxxx. xxxxx xxxxxxxx a akreditovaným zařízením MEDHYNEK s.r.o., se sídlem Ostrov, 

Jáchymovská 1374, PSČ 363 01, dle návrhu 

 

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

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

krajem, paní xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx a akreditovaným zařízením MED. PRAKTIK s.r.o., se sídlem 

Teplá, Sokolovská 191, PSČ 364 61, dle návrhu 

 

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví podpisem výše uvedených smluv 

 o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického 

povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství za Karlovarský kraj 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 
Hlasování 

 
64. Program obnovy venkova – žádosti o změny v dotovaných akcích obcí Pernink, Tuřany, 

Božíčany, Březová, Dolní Nivy, Horní Blatná a Kaceřov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 365/12/20 
 

- schvaluje  

- změnu v realizaci dotované akce obce Pernink a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  

ev. č. KK01589/2020 

- změnu charakteru dotace poskytnuté obci Tuřany a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  

ev. č. KK01530/2020 

- změnu charakteru dotace poskytnuté obci Božičany a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  

ev. č. KK01947/2020 

- změnu charakteru dotace a parametrů dotované akce obce Březová a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 

ev. č. KK01490/2020 

- změnu termínu pro dokončení realizace akce a předložení finančního vypořádání dotace poskytnuté obci 

Dolní Nivy a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. KK02297/2020 

- změnu termínu pro dokončení realizace akce a předložení finančního vypořádání dotace poskytnuté obci 

Horní Blatná a změnu parametrů dotované akce a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. KK01525/2020 

- nevyhovění žádosti obce Kaceřov o změnu účelu využití dotace schválené v rámci Programu obnovy 

venkova na realizaci akce „Stavební úpravy objektu obecního úřadu – energetické úspory“ 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b62.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b63.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b63.html
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Termín kontroly: březen 2021 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 
Hlasování 

 
65. Program rozvoje Karlovarského kraje - monitorovací zpráva 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 366/12/20 
 

- bere na vědomí průběžnou monitorovací zprávu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2021  

za rok 2019 

 

Zodpovídá: Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 
Hlasování 

 
66. Pravidla rozpočtového provizoria Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 367/12/20 
 

- schvaluje pravidla rozpočtového provizoria Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

Hlasování 

 
67. Volba člena výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 368/12/20 
 

- volí v souvislosti § 16d odst. 1 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění 

pozdějších změn a doplňků jako člena výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad  

Ing. Víta Hromádko dnem 21.12.2020 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 
Hlasování 

 
68. Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace pro Nadaci FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY  

v roce 2020 z „Vary ve vašem kině" a „KVIFF 2020" na „TADY VARY ve vašem kině" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 369/12/20 
 

- schvaluje změnu účelu dotace pro Nadaci FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY v roce 2020  

z "Vary ve vašem kině" a "KVIFF 2020" na "TADY VARY ve vašem kině" 

 

- schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

ev. číslo KK02025/2020 dle návrhu 

 

Termín kontroly: únor 2021 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b64.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b65.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b66.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b67.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b67.html
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Zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu 

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

a cestovního ruchu - alokovaná - Lázně Kyselka o.p.s 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 370/12/20 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace subjektu Lázně Kyselka o.p.s., ve výši 350 tis. Kč 

 

- schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace subjektu Lázně Kyselka o.p.s.,  

ve výši 350 tis. Kč, z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit veškeré úkony vyplývající 

z plnění usnesení 

 

Termín kontroly: březen 2021 
 

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

a cestovního ruchu 

 
Hlasování 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Kulhánek v. r. 

            hejtman  

  Karlovarského kraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ing. Jan Bureš v. r. 

   náměstek hejtmana 

Mgr. Jiří Klsák v. r. 

ověřovatel 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b68.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast01/hl_01_12_b69.html

