
 
 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 21. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo  

dne 17.02.2020 v době od 9:04 do 13:13 hod. 

v zastupitelském sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 
 

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

Omluveni:             …………………………… PhDr. Soukup 

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

vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu 

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

 

          usnesení č.  

 

 
A. Volba návrhové komise  

B. Volba ověřovatelů zápisu  

C. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 17.2.2020 ZK 01/02/20 

2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje ZK 02/02/20 

3. Zpráva Kontrolního výboru ZK 03/02/20 

4. Zpráva Finančního výboru ZK 04/02/20 

5. Zpráva Výboru pro zdravotnictví  ZK 05/02/20 

6. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj ZK 06/02/20 

7. Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku ZK 07/02/20 

8. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 

ZK 08/02/20 

9. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny ZK 09/02/20 

10. Zhodnocení a informace z IX. Her zimní olympiády dětí a mládeže  

v Karlovarském kraji 2020 

ZK 10/02/20 

11. Výbor regionů - informace ZK 11/02/20 

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

záchranného sboru Karlovarského kraje na rok 2020 

ZK 12/02/20 

13. Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje Asociaci 

Záchranný kruh, z.s., na rok 2020, na projekt "Praktické vzdělávání ve Světě 

záchranářů“ a projekt "Podpora činnosti Asociace v roce 2020 v rámci 

Integrovaného projektu Záchranný kruh" 

 

ZK 13/02/20 
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14. Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském 

kraji v roce 2020 

ZK 14/02/20 

15. Poskytnutí dotací na zajištění sociálních služeb v roce 2020 v rámci projektu 

Podpora vybraných služeb sociální prevence II 

ZK 15/02/20 

16. Závěrečná zpráva o realizaci projektu Senior Pas 2019 ZK 16/02/20 

17. Senior Pas 2020 ZK 17/02/20 

18. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2019 ZK 18/02/20 

19. Rozpočtové změny ZK 19/02/20 

20. 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 18.11.2019  

do 13.1.2020 

ZK 20/02/20 

21. Rámcová smlouva o financování nekrytých závazků Regionální rady regionu 

soudržnosti Severozápad 

ZK 21/02/20 

22. Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6 ZK 22/02/20 

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

Loket - pozemek p.p.č. 2331 v k.ú. Stanovice 

ZK 23/02/20 

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

Kyselka - pozemek p.p.č. 1263/1 v k.ú. Radošov u Kyselky 

ZK 24/02/20 

25. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1746/4, 1747/4, 1921/5, 1910/3, 872/13, 

1676/17 a 1676/18 v k.ú. Krásná z majetku Karlovarského kraje do majetku obce 

Krásná a bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 2267/2, 825/14 a 825/15 v k.ú. Krásná 

z majetku obce Krásná do majetku Karlovarského kraje  

ZK 25/02/20 

26. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 663/12 a 663/13 v k.ú. Františkovy Lázně  

a pozemky p.p.č. 406/19 a 406/20 v k.ú. Slatina u Františkových Lázní z majetku 

Karlovarského kraje do majetku města Františkovy Lázně a bezúplatné nabytí 

pozemku p.p.č. 707/2 v k.ú. Františkovy Lázně z majetku města Františkovy Lázně 

do majetku Karlovarského kraje  

ZK 26/02/20 

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

Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 63/9 v k.ú. Teleč 

ZK 27/02/20 

28. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 351/6, 351/7, 363/4 a 648/7 v k.ú. Kozlov 

ZK 28/02/20 

29. Úplatné nabytí nemovitých věcí z podílového spoluvlastnictví fyzických osob  

do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. 679/2 v k.ú. Božičany 

ZK 29/02/20 

30. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví společnosti AGRO & KOMBINÁT 

Dolní Žandov spol. s r.o., do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.č. 72/11 

a 72/12 v k.ú. Dobroše, pod stavbou cyklostezky Ohře 

ZK 30/02/20 

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

část pozemku p.p.č. 3768/1 v k.ú. Hranice u Aše 

ZK 31/02/20 

32. Tisková oprava přílohy materiálu - "Směna a prodej nemovitých věcí - pozemků  

v k.ú. a obci Cheb, z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví fyzických osob, 

a uzavření dohody o zrušení předkupního práva" 

ZK 32/02/20 

33. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. - aktuální informace a poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

ZK 33/02/20 

34. Projekt „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ - informace o projektu, 

rozčlenění přípravné fáze projektu na jednotlivé etapy 

ZK 34/02/20 

35. Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál obchodní 

společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 

ZK 35/02/20 

36. Změna vymezení vybraných oddělení pro poskytování náborových příspěvků  

v oblasti zdravotnictví 

ZK 36/02/20 

37. Aktuální informace o projektu Technické asistence a informace o průběhu 

návštěvy Sekretariátu platformy START 

ZK 37/02/20 

38. Aktuální informace o Fondu pro spravedlivou transformaci  ZK 38/02/20 

39. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji  

za školní rok 2018/2019 

ZK 39/02/20 
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40. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období 

od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 

ZK 40/02/20 

41. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 

2019 

ZK 41/02/20 

42. Projekt „Rozvojové projekty praktické školy dvouleté II.“ Základní školy a střední 

školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

ZK 42/02/20 

43. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu - TJ Sokol 

Chyše, z.s. 

ZK 43/02/20 

44. Žádost obce Valy o výjimku z Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje ev. č. KK01556/2019 

ZK 44/02/20 

45. Projekt Smart Akcelerátor 2.0 – schválení uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování 

projektu a dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem 

ZK 45/02/20 

46. Schválení dodatku č. 2 smlouvy o úvěru uzavřené s Komerční bankou, a.s. ZK 46/02/20 

47. Schválení smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou, a.s. ZK 47/02/20 

48. Alokace části volných finančních prostředků z výsledku hospodaření 

Karlovarského kraje za rok 2019 ve výši 100.000.000 Kč pro Krajskou správu  

a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, na zajištění oprav 

silnic II. a III. třídy Karlovarského kraje v roce 2020 

ZK 48/02/20 

 

49. Různé 
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A. Volba návrhové komise 

 

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

 

- Mgr. Bc. Hanu Žákovou 

- Bc. Ivu Kalátovou 

- Bc. Miloslava Čermáka 

 
Hlasování 

 
B. Volba ověřovatelů zápisu 

 

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

 

- Martina Hurajčíka 

- Ing. Josefa Janů 

 

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. 46 Schválení dodatku č. 2 smlouvy o úvěru uzavřené s Komerční bankou, a.s. 

 

bod č. 47 Schválení smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou, a.s. 

 

bod č. 48 Alokace části volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje 

za rok 2019 ve výši 100.000.000 Kč pro Krajskou správu  

a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, na zajištění oprav silnic  

II. a III. třídy Karlovarského kraje v roce 2020 

 
 

 

Hlasování 

 

1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 17.2.2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 01/02/20 
 

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

k datu 17.2.2020 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

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

17.2.2020 dle návrhu č. 3 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 
Hlasování 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_NK.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_NK.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_VO.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_VO.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_SCH.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b1.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b1.html
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2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 02/02/20 
 

- bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 
Hlasování 

 
3. Zpráva Kontrolního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 03/02/20 
 

- bere na vědomí usnesení z 30. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: JUDr. Václav Sloup, předseda Kontrolního výboru 

 
Hlasování 

 
4. Zpráva Finančního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 04/02/20 
 

- bere na vědomí usnesení z 24. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 

konaného dne 29.1.2020 

 

Zodpovídá: Ing. Eva Valjentová, předsedkyně Finančního výboru 

 
Hlasování 

 
5. Zpráva Výboru pro zdravotnictví  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 05/02/20 
 

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

ze dne 03.02.2020 

 

Zodpovídá: MUDr. Věra Procházková, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví 

 
Hlasování 

 
6. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 06/02/20 
 

- bere na vědomí usnesení ze 30. jednání Výboru pro regionální rozvoj 

 

- bere na vědomí usnesení ze 31. jednání Výboru pro regionální rozvoj 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b2.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b2.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b3.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b3.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b4.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b4.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b5.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b5.html
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- schvaluje harmonogram jednání Výboru pro regionální rozvoj pro rok 2020 

 

Zodpovídá: Patrik Pizinger, předseda Výboru pro regionální rozvoj 

Hlasování 

 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 07/02/20 
 

- bere na vědomí usnesení z 16. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci 

nepotřebného majetku konaného dne 13.01.2020 

 

Termín kontroly: 27.04.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 
Hlasování 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 08/02/20 
 

- bere na vědomí usnesení z 21. a 22. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Karlovarského kraje č. 251/01/20 – 259/01/20 

 

- bere na vědomí usnesení z 23. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. 260/02/20 – 262/02/20 

 

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

 
Hlasování 

 
9. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 09/02/20 
 

- bere na vědomí zprávu výboru z 8. ledna 2020 

 

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

 
Hlasování 

 
10. Zhodnocení a informace z IX. Her zimní olympiády dětí a mládeže v Karlovarském kraji 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 10/02/20 
 

- bere na vědomí informaci o konání IX. Her zimní olympiády dětí a mládeže v Karlovarském kraji  

v termínu 19. - 24.1.2020 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b6.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b6.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b7.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b7.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b8.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b8.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b9.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b9.html
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Termín kontroly: 15.06.2020 
 

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

 
Hlasování 

 
11. Výbor regionů - informace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 11/02/20 
 

- bere na vědomí informaci o členství Mgr. Jany Mračkové Vildumetzové v Evropském výboru regionů 

 

Termín kontroly: 15.06.2020 
 

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

 
Hlasování 

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

Karlovarského kraje na rok 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 12/02/20 
 

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

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

na podporu vybavení požárních jednotek v roce 2020 ve výši 5.400.000 Kč 

 

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

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

Karlovy Vary, IČO 70883611, na podporu vybavení požárních jednotek v roce 2020 ve výši 5.400.000 Kč 

 

Termín kontroly: 27.04.2020 
 

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

 
Hlasování 

 
13. Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje Asociaci Záchranný kruh, z.s., 

na rok 2020 na projekt "Praktické vzdělávání ve Světě záchranářů“ a projekt "Podpora činnosti 

Asociace v roce 2020 v rámci Integrovaného projektu Záchranný kruh"  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 13/02/20 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2020 Asociaci 

Záchranný kruh, z.s., ve výši 400.000 Kč na projekt „Praktické vzdělávání ve Světě záchranářů“  

dle přílohy P6 

 

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

kraje v roce 2020 s Asociací Záchranný kruh, z.s., ve výši 400.000 Kč na projekt „Praktické vzdělávání  

ve Světě záchranářů“ 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b10.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b10.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b11.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b11.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b12.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b12.html
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- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2020 Asociaci 

Záchranný kruh, z.s., ve výši 600.000 Kč na projekt „Podpora činnosti Asociace v roce 2020 v rámci 

Integrovaného projektu Záchranný kruh“ dle přílohy P6 

 

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

kraje v roce 2020 s Asociací Záchranný kruh, z.s., ve výši 600.000 Kč na projekt „Podpora činnosti 

Asociace v roce 2020 v rámci Integrovaného projektu Záchranný kruh“ 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

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

 
Hlasování 

 
14. Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 14/02/20 
 

- schvaluje neposkytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Zařízení následné rehabilitační  

a hospicové péče, příspěvková organizace, IČO 69979821, na zajištění sociálních služeb poskytovaných 

ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče z důvodu nezařazení sociální služby do sítě sociálních služeb  

v Karlovarském kraji pro rok 2020 

 

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

2020 v celkové výši 619.636.200 Kč, z toho neinvestiční dotace 1 ve výši 598.308.800 Kč (z toho  

pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje 224.515.900 Kč) a neinvestiční dotace 2 ve výši 

21.327.400 Kč, dle přílohy 

 

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

na zajištění sociálních služeb v roce 2020 dle přílohy 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2020 

 

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

na internetových stránkách Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru sociálních věcí odeslat žadateli Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, 

příspěvková organizace, IČO 69979821, sdělení o neschválení žádosti včetně důvodu neschválení 

 

Termín kontroly: 15.06.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, pověřená úkoly vedoucí odboru sociálních věcí 

 
Hlasování 

 
15. Poskytnutí dotací na zajištění sociálních služeb v roce 2020 v rámci projektu Podpora vybraných 

služeb sociální prevence II 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 15/02/20 
 

- schvaluje poskytnutí dotací na zajištění sociálních služeb v roce 2020 v rámci projektu Podpora 

vybraných služeb sociální prevence II v celkové výši 44.852.500 Kč, z toho neinvestiční dotace 3 ve výši 

41.558.400 (z toho max. 5 % spoluúčast Karlovarského kraje, tj. 2.077.920 Kč) a neinvestiční dotace 2  

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b13.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b13.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b14.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b14.html
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ve výši 3.294.100 Kč, dle přílohy 

 

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

na zajištění sociálních služeb v roce 2020 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II 

dle přílohy 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2020 v rámci projektu Podpora vybraných služeb 

sociální prevence II 

 

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

na internetových stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 15.06.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, pověřená úkoly vedoucí odboru sociálních věcí 

 
Hlasování 

 
16. Závěrečná zpráva o realizaci projektu Senior Pas 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 16/02/20 
 

- bere na vědomí závěrečnou zprávu o realizaci projektu Senior Pas 2019 v Karlovarském kraji 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, pověřená úkoly vedoucí odboru sociálních věcí 

 
Hlasování 

 
17. Senior Pas 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 17/02/20 
 

- schvaluje realizaci projektu Senior Pas 2020 

 

- ukládá odboru sociálních věcí vyhlásit výběrové řízení na realizaci projektu Senior Pas pro rok 2020 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, pověřená úkoly vedoucí odboru sociálních věcí 

 
Hlasování 

 
18. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 18/02/20 
 

- bere na vědomí informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2019 - 589/2019 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b15.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b15.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b16.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b16.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b17.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b17.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b18.html
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19. Rozpočtové změny 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 19/02/20 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 29/2020 

- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2019 ve výši 7.908.508 Kč do běžných výdajů rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství 

Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na navýšení závazku veřejné 

služby pro Údržbu silnic Karlovarského kraje, a.s., a to na úhradu nákladů za provedení velkoplošných 

výsprav, osazení svodidel a solárních pulzních ultrazvukových sloupků. 

 

Rozpočtovou změnu č. 30/2020 

- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2019 do kapitálových výdajů rozpočtu Odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje  

pro rok 2020 ve výši 19.103.692 Kč. Finanční prostředky jsou určené na akci Lávka přes Ohři  

ve Svatošských skalách. 

 

Rozpočtovou změnu č. 31/2020 

- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2019 do kapitálových výdajů rozpočtu Odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje pro 

rok 2020 ve výši 24.910.496,58 Kč. Finanční prostředky jsou určené na akci Cyklostezka podél Ohře: 

Dalovice – Šemnice, II. část chatová osada Všeborovice – Šemnice. 

 

Rozpočtovou změnu č. 32/2020 

- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2019 ve výši 177.077.721,95 Kč do rozpočtu Odboru investic Krajského úřadu Karlovarského 

kraje. Finanční prostředky jsou určeny na akci Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice Cheb - 

Revitalizace areálu nemocnice v Chebu ve výši 177.077.721,95 Kč, z toho 27.077.721,95 Kč  

na neinvestiční výdaje a 150.000.000 Kč na investiční výdaje. 

 

Rozpočtovou změnu č. 33/2020 

- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2019 ve výši 40.000.000 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investic Krajského úřadu 

Karlovarského kraje na akci Nemocnice Sokolov - Stavební úpravy 4.NP pavilonu B, operační sály 

 

Rozpočtovou změnu č. 34/2020 

- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2019 ve výši 26.000.000 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru řízení projektů Krajského 

úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky budou použity na akci Revitalizace objektu Císařských 

lázní, Karlovy Vary. 

 

Rozpočtovou změnu č. 35/2020 

- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 220.342 Kč do rozpočtu projektů EU Odboru řízení 

projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o nevyčerpané neinvestiční prostředky z roku 

2019 určené na financování akce Technická asistence pro Karlovarský kraj. 

 

Rozpočtovou změnu č. 36/2020 

- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2019 ve výši 660.000 Kč (část zůstatku zvláštního účtu projektu k 31.12.2019) do rozpočtu 

projektů EU Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí 

neinvestičních výdajů souvisejících s realizací projektu Management zvláště chráněných území a evropsky 

významných lokalit v Karlovarském kraji – Borecké rybníky schváleného k realizaci a financování  

v rámci Operačního programu životního prostředí a zemědělství 
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Rozpočtovou změnu č. 37/2020 

- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2019 ve výši 900.000 Kč (zůstatek zvláštního účtu projektu k 31.12.2019) do rozpočtu projektů EU 

Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí neinvestičních 

výdajů souvisejících s realizací projektu Management zvláště chráněných území a evropsky významných 

lokalit v Karlovarském kraji - Vladař schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu 

životního prostředí a zemědělství 

 

Rozpočtovou změnu č. 38/2020 

- zapojení financování ze zůstatku zvláštního účtu investiční akce Rekonstrukce střechy Základní školy 

Ostrov po živelní pohromě k datu 31.12.2019 ve výši 530.769,32 Kč do rozpočtu dotačních titulů  

ze státního rozpočtu Odboru školství mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje  

ke krytí investičních výdajů přímo souvisejících s realizací akce Rekonstrukce střechy Základní školy 

Ostrov po živelní pohromě schválené k realizaci a financování v rámci dotačního programu Ministerstva 

pro místní rozvoj České republiky: 11791 – Obnova obecního a krajského majetku po živelních 

pohromách 

 

Rozpočtovou změnu č. 39/2020 

- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2019 ve výši 7.305.598,84 Kč (zůstatek zvláštního účtu projektu k 31.12.2019) do rozpočtu 

projektů EU Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje na financování projektu 

Podpora vybraných služeb sociální prevence (OP Z I.) realizovaného v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou. Jedná se o nevyčerpané účelové 

neinvestiční prostředky ve výši 6.940.318,92 Kč (podíl SR 10% + podíl EU 85%), které kraj obdržel  

z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a dále o částku 365.279,92 Kč tvořící povinný 5% 

podíl spolufinancování Karlovarského kraje k obdržené dotaci na realizaci uvedeného projektu. 

 

Rozpočtovou změnu č. 40/2020 

- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2019 ve výši 49.819,88 Kč (zůstatek zvláštního účtu projektu k datu 31.12.2019) do rozpočtu 

projektů EU Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo 

souvisejících s realizací projektu Smart Akcelerátor (1. kolo) schváleného k realizaci a financování  

v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o nevyčerpané účelové neinvestiční 

prostředky ve výši 42.346,91 Kč (podíl EU 85%), které kraj obdržel z Ministerstva školství, mládeže  

a tělovýchovy České republiky a dále o částku 7.472,97 Kč tvořící povinný 15% podíl spolufinancování 

Karlovarského kraje k obdržené dotaci na realizaci uvedeného projektu. 

 

Rozpočtovou změnu č. 41/2020 

- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2019 ve výši 100.000 Kč (část zůstatku zvláštního účtu projektu k 31.12.2019) do rozpočtu 

projektů EU Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí investičních výdajů 

souvisejících s realizací projektu Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově 

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

 

Termín kontroly: 27.04.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 
Hlasování 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b19.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b19.html
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20. 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 18.11.2019 do 13.1.2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 20/02/20 
 

- 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 18.11.2019 do 13.1.2020, dle přílohy 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
21. Rámcová smlouva o financování nekrytých závazků Regionální rady regionu soudržnosti 

Severozápad 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 21/02/20 
 

- bere na vědomí návrh smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad  

na financování nekrytých závazků RR SZ příjemcům dotací 

 

- revokuje usnesení č. ZK 403/12/19 ze dne 16.12.2019 

 

- schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.145.000,00 Kč Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad 

na financování nekrytých závazků RR SZ příjemcům dotací 

 

- schvaluje smlouvu o financování nekrytých závazků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, 

dle návrhu 

 

- ukládá hejtmanovi Mgr. Petrovi Kubisovi informovat smluvní partnery o přijatém usnesení a uzavřít 

smlouvu o financování nekrytých závazků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 
Hlasování 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 22/02/20 
 

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

 

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

 
Hlasování 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b20.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b20.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b21.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b21.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b22.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b22.html
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23. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města Loket - 

pozemek p.p.č. 2331 v k.ú. Stanovice 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 23/02/20 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 2331 o výměře 237 m2 v k.ú. a obci Stanovice konkrétnímu 

zájemci městu Loket, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou 

správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné)  

a městem Loket, se sídlem T. G. Masaryka 1/69, Loket, PSČ 357 33, IČO 00259489 (jako obdarovaný  

na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví 

města Loket 

 

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

k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

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

předmětné darovací smlouvy 

 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
24. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Kyselka - 

pozemek p.p.č. 1263/1 v k.ú. Radošov u Kyselky 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 24/02/20 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1263/1 o výměře 8345 m2 v k.ú. Radošov u Kyselky a obci 

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

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

na straně jedné) a obcí Kyselka, se sídlem Kyselka 118, PSČ 362 72 Kyselka, IČO 00254762  

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

kraje do vlastnictví obce Kyselka 

 

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

k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

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

předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

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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25. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1746/4, 1747/4, 1921/5, 1910/3, 872/13, 1676/17 a 1676/18  

v k.ú. Krásná z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Krásná a bezúplatné nabytí 

pozemků p.p.č. 2267/2, 825/14 a 825/15 v k.ú. Krásná z majetku obce Krásná do majetku 

Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 25/02/20 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1746/4 o výměře 27 m2, 1747/4 o výměře 1 m2, 1921/5  

o výměře 23 m2, 1910/3 o výměře 140 m2, 872/13 o výměře 88 m2, 1676/17 o výměře 12 m2 a 1676/18  

o výměře 9 m2 v k.ú. a obci Krásná konkrétnímu zájemci obci Krásná, a to formou darovací smlouvy  

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

příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Krásná, se sídlem Krásná 196, PSČ 351 22 

Krásná, IČO 00572675 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci  

z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Krásná 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 2267/2 o výměře 7 m2, 825/14 o výměře 26 m2 a 825/15  

o výměře 87 m2 v k.ú. a obci Krásná formou darovací smlouvy mezi obcí Krásná, se sídlem Krásná 196, 

PSČ 351 22 Krásná, IČO 00572675 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným 

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

na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví obce Krásná do majetku 

Karlovarského kraje 

 

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

k uzavření předmětných darovacích smluv 

 

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

předmětných darovacích smluv 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
26. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 663/12 a 663/13 v k.ú. Františkovy Lázně a pozemky  

p.p.č. 406/19 a 406/20 v k.ú. Slatina u Františkových Lázní z majetku Karlovarského kraje  

do majetku města Františkovy Lázně a bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 707/2 v k.ú. Františkovy 

Lázně z majetku města Františkovy Lázně do majetku Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 26/02/20 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 663/12 o výměře 11 m2 a 663/13 o výměře 53 m2  

v k.ú. a obci Františkovy Lázně a pozemků p.p.č. 406/19 o výměře 7 m2 a 406/20 o výměře 10 m2  

v k.ú. Slatina u Františkových Lázní a obci Františkovy Lázně konkrétnímu zájemci městu Františkovy 

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

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem 

Františkovy Lázně, se sídlem Nádražní 208/5, Františkovy Lázně, PSČ 351 01, IČO 00253936  

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

kraje do majetku města Františkovy Lázně 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 707/2 o výměře 15 m2 v k.ú. a obci Františkovy Lázně 

formou darovací smlouvy mezi městem Františkovy Lázně, se sídlem Nádražní 208/5, Františkovy Lázně, 

PSČ 351 01, IČO 00253936 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou 
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správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), 

a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví města Františkovy Lázně do majetku Karlovarského 

kraje 

 

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

k uzavření předmětných darovacích smluv 

 

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

předmětných darovacích smluv 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 
Hlasování 

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

pozemek p.p.č. 63/9 v k.ú. Teleč 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 27/02/20 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.p.č. 63/9 o výměře 136 m2 v k.ú. Teleč a obci Bochov, a to formou 

kupní smlouvy mezi panem xxx xxxxx, bytem xxxxxxxxx (jako prodávající na straně jedné)  

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

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

znaleckým posudkem č. 367/1/7/2019 ze dne 18.07.2019 ve výši 20.400 Kč,  

a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví pana xxx xxxxxx do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

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

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

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

předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
28. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje – 

pozemky p.p.č. 351/6, 351/7, 363/4 a 648/7 v k.ú. Kozlov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 28/02/20 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.p.č. 351/6 o výměře 151 m2, 351/7 o výměře 21 m2, 363/4  

o výměře 186 m2 a 648/7 o výměře 56 m2 v k.ú. Kozlov a obci Bochov, a to formou kupní smlouvy  

mezi panem xxxxxxx xxxxxx, bytem xxxxxxxxxx (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským 

krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 

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

č. 364/1/6/2019 ze dne 19.06.2019 ve výši 62.100 Kč, a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b23_26.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b23_26.html
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pana xxxxxxxx xxxx do vlastnictví Karlovarského kraje, a to za podmínky, že dojde k výmazu 

předkupního a zástavního práva zákonného, zapsaného v katastru nemovitostí ve prospěch České 

republiky pod číslem jednacím Z-14058/2004-403 

 

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

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

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

předmětné kupní smlouvy 

 

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

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

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

povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smlouvy 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
29. Úplatné nabytí nemovitých věcí z podílového spoluvlastnictví fyzických osob do vlastnictví 

Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. 679/2 v k.ú. Božičany 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 29/02/20 
 

- schvaluje úplatné nabytí částí pozemku p.p.č. 679/2, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 414-3/2019 z původního pozemku p.p.č. 679/2 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky  

p.p.č. 679/3 o výměře 128 m2 a 679/4 o výměře 1038 m2 v k.ú. a obci Božičany, a to formou kupní 

smlouvy mezi xxx xxxx, bytem xxxxxxxx a panem xxxx xxxxxxx, bytem xxxxxx (jako prodávající  

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

kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla 

stanovena dohodou ve výši 128.260 Kč, a tím převádí předmětné nemovité věci z podílového 

spoluvlastnictví xxxxxxx xxxxxxxxxx (1/2) a pana xxxxx xxxx (1/2) do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

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

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

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

předmětné kupní smlouvy 

 

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

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

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

povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smlouvy 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

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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30. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví společnosti AGRO & KOMBINÁT Dolní Žandov  

spol. s r.o., do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.č. 72/11 a 72/12 v k.ú. Dobroše,  

pod stavbou cyklostezky Ohře 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 30/02/20 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 72/11 o výměře 173 m2 a pozemku p.č. 72/12 o výměře 199 m2  

v k.ú. Dobroše formou kupní smlouvy mezi společností AGRO & KOMBINÁT Dolní Žandov spol. s r.o., 

se sídlem Dolní Žandov 218, 354 93 Dolní Žandov, IČO 46882189, zastoupeným panem Milanem 

Krobem, jednatelem společnosti (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem (jako kupující 

na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 74.400 Kč, a tím převést předmětné nemovité věci  

z vlastnictví společnosti AGRO & KOMBINÁT Dolní Žandov spol. s r.o., do vlastnictví Karlovarského 

kraje 

 

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

25.05.2015, podpisem předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 15.06.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

Hlasování 

 

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

p.p.č. 3768/1 v k.ú. Hranice u Aše 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 31/02/20 
 

- schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 3768/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1339-

175/2019 z původního pozemku p.p.č. 3768/1 a označena jako pozemek p.p.č. 3768/6 o výměře 70 m2  

v k.ú. Hranice u Aše a obci Hranice konkrétnímu zájemci xxxxx xxxxx, a to formou kupní smlouvy  

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

příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a panem xxxxxxxx xxxxxxx, bytem xxxxx 

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

č. 395-51/2019 ze dne 30.09.2019 ve výši 8.190 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví 

Karlovarského kraje do vlastnictví pana xxxxx xxxxx 

 

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

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

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

předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b27_30.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b27_30.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b31.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b31.html
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32. Tisková oprava přílohy materiálu - "Směna a prodej nemovitých věcí - pozemků v k.ú. a obci 

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

předkupního práva" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 32/02/20 
 

- schvaluje tiskovou opravu spočívající ve vymezení podílů u nabývaných pozemků u strany první 

směňující ve znění návrhu směnné smlouvy uvedené v příloze č. 7 materiálu "Směna a prodej nemovitých 

věcí - pozemků v k.ú. a obci Cheb, z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví fyzických osob,  

a uzavření dohody o zrušení předkupního práva" ze dne 24.06.2019, usn. č. ZK 198/06/19 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 
Hlasování 

 
33. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. - aktuální informace a poskytnutí individuální dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 33/02/20 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- souhlasí s poskytnutím individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Institut lázeňství  

a balneologie, veřejná výzkumná organizace, IČO 08122539, dle přílohy č. 1 

 

- souhlasí s uzavřením 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. 1 předloženého materiálu 

 

- pověřuje Mgr. Petra Kubise, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v případě schválení poskytnutí 

individuální dotace, dle přílohy č. 1 

 

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

a cestovního ruchu 

 
Hlasování 

 
34. Projekt „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ - informace o projektu, rozčlenění přípravné 

fáze projektu na jednotlivé etapy 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 34/02/20 
 

- bere na vědomí informaci o projektu „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ uvedenou v důvodové 

zprávě 

 

- schvaluje zahájení předinvestičních prací na přípravě výstavby objektů G1, G2, G3, rekonstrukci 

objektu L a demolici stávajícího pavilonu G v rámci projektu „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ 

projektového záměru uvedeného v důvodové zprávě 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b32.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b32.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b33.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast21/hl_21_02_b33.html


Usnesení z 21. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 17.02.2020 

17.02.2020  Strana 19 (celkem 23) 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 
Hlasování 

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

Karlovarská krajská nemocnice a.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 35/02/20 
 

- 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 

20.000.000  Kč 

 

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

potřebné kroky k naplnění usnesení zastupitelstva kraje po schválení poskytnutí příplatku do vlastního 

kapitálu mimo základní kapitál 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

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

 
Hlasování 

 
36. Změna vymezení vybraných oddělení pro poskytování náborových příspěvků v oblasti 

zdravotnictví 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 36/02/20 
 

- bere na vědomí žádost Karlovarské krajské nemocnice a.s., o změnu vymezení vybraných oddělení  

pro poskytování náborových příspěvků v oblasti zdravotnictví 

 

- schvaluje změnu vymezení vybraných oddělení pro poskytování náborových příspěvků v oblasti 

zdravotnictví v případě Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

 

- schvaluje nové vymezení vybraných oddělení nemocnic pro poskytování náborových příspěvků  

s účinností od 18.02.2020 do 30.06.2020 v Nemocnici Karlovy Vary: 

  

- kardiologie 

- TRN (plicní) 

- interna 

- OARIM (anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína) 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 
Hlasování 
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37. Aktuální informace o projektu Technické asistence a informace o průběhu návštěvy 

Sekretariátu platformy START 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 37/02/20 
 

- bere na vědomí aktuální informace o projektu Technické asistence a informace o průběhu návštěvy 

Sekretariátu platformy START 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 
Hlasování 

 
38. Aktuální informace o Fondu pro spravedlivou transformaci  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 38/02/20 
 

- bere na vědomí aktuální informace o Fondu pro spravedlivou transformaci 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 
Hlasování 

 
39. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 

2018/2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 39/02/20 
 

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

rok 2018/2019 

 

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

 

Termín kontroly: 15.06.2020 
 

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

 

Hlasování 

 

40. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období od 1. ledna 

2019 do 31. prosince 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 40/02/20 
 

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

zařízení v Karlovarském kraji za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 

 

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

 
Hlasování 
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41. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 41/02/20 
 

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

- stav k 31. prosinci 2019 

 

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

 
Hlasování 

 
42. Projekt „Rozvojové projekty praktické školy dvouleté II.“ Základní školy a střední školy 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 42/02/20 
 

- bere na vědomí jako žadatele o dotaci na projekt „Rozvojové projekty praktické školy dvouleté II.“ 

Základní školu a střední školu Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

- bere na vědomí podání žádosti o dotaci na projekt „Rozvojové projekty praktické školy dvouleté II.“ 

 

- bere na vědomí předpokládané výdaje projektu „Rozvojové projekty praktické školy dvouleté II.“  

ve výši 215.432 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

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

 

Termín kontroly: 27.04.2020 
 

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

 
Hlasování 

 
43. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu - TJ Sokol Chyše, z.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 43/02/20 
 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1 

 

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

 

Termín kontroly: 27.04.2020 
 

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

 
Hlasování 

 
44. Žádost obce Valy o výjimku z Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje ev. č. KK01556/2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 44/02/20 
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- schvaluje výjimku z čl. IV. odst. 18 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje ev. č. KK01556/2019 

 

Termín kontroly: 15.06.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Irena Krolopová, pověřená výkony vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 
Hlasování 

 
45. Projekt Smart Akcelerátor 2.0 – schválení uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování projektu a dodatku č. 1  

ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 45/02/20 
 

- bere na vědomí informaci o přidělení podpory a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace  

č. 18_055/0013938-01 na realizaci projektu „Smart Akcelerátor 2.0“, registrační číslo projektu 

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938, financovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj  

a vzdělávání 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 k „Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje“ na spolufinancování realizace projektu „Smart Akcelerátor 2.0.“, registrační číslo 

projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938, financovaného v rámci Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání, dle návrhu; 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke „Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem“, uzavřené mezi 

Karlovarským krajem (příjemce podpory) a Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, příspěvková 

organizace (partner projektu, výkonná jednotka projektu), na realizaci projektu „Smart Akcelerátor 2.0“, 

registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938, financovaného v rámci Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, dle návrhu; 

 

Termín kontroly: 15.06.2020 
 

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

organizace 

 
Hlasování 

 
46. Schválení dodatku č. 2 smlouvy o úvěru uzavřené s Komerční bankou, a.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 46/02/20 
 

- souhlasí se zněním dodatku č. 2 smlouvy o úvěru uzavřené s Komerční bankou, a.s. 

 

- schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o úvěru uzavřené s Komerční bankou, a.s. 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje Mgr. Petra Kubise podpisem dodatku č. 2 smlouvy o úvěru 

 

Termín kontroly: 15.06.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 
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47. Schválení smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou, a.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 47/02/20 
 

- souhlasí se zněním smlouvy o úvěru uzavírané s Českou spořitelnou, a.s. 

 

- schvaluje znění smlouvy o úvěru uzavírané s Českou spořitelnou, a.s., a pověřuje Ing. Martinu Jánskou, 

vedoucí odboru finančního, podpisem smlouvy o úvěru 

 

Termín kontroly: 15.06.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
48. Alokace části volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2019 ve výši 100.000.000 Kč pro Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, 

příspěvkovou organizaci, na zajištění oprav silnic II. a III. třídy Karlovarského kraje v roce 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 48/02/20 
 

- schvaluje alokaci části volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2019 ve výši 100.000.000 Kč do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského 

úřadu Karlovarského kraje na neinvestiční příspěvek Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvkové organizace, na opravy silnic a mostů II. a III. třídy v Karlovarském kraji v roce 2020 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 90/2020 - zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření 

Karlovarského kraje za rok 2019 ve výši 100.000.000 Kč do rozpočtu Odboru dopravy a silničního 

hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje 

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje na poskytnutí neinvestičního příspěvku na opravy 

silnic a mostů II. a III. třídy v Karlovarském kraji v roce 2020 
 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 

 

 

 

Mgr. Petr Kubis v. r. 

hejtman  

Karlovarského kraje 

 

 Martin Hurajčík v. r. 

náměstek hejtmanky 
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