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

Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 

 
 

 

USNESENÍ 
 

z 22. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo  

dne 25.05.2020 v době od 13:05 do 16:20 hod. 

v Hale míčových sportů v KV Areně s.r.o., Karlovy Vary 

 

 
 

Přítomno: …………………………… 43 členů zastupitelstva 

Omluveni:               …………………………… Ing. Bradáč, Ing. Wernerová 

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

vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu 

Za složky integrovaného záchranného 

systému 

- Ing. Lenka Petráková ředitelka Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje 

- Ing. Martina Prokopová, MBA, ředitelka odboru epidemiologie Krajské hygienické stanice    

   Karlovarského kraje 

- MUDr. Dagmar Märzová, lékařská ředitelka Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

- plk. Ing. Václav Klemák, ředitel Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje 

- MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 

- plk. Mgr. Petr Macháček, ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje 

- pplk. Ing. Jaroslav Šesták, vedoucí starší důstojník operačního oddělení Krajského  

  vojenského velitelství Karlovy Vary 

 

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

   

 

          usnesení č.  

 

 
A. Informace o zániku mandátu a složení slibu člena Zastupitelstva  

Karlovarského kraje 

ZK 49/05/20 

B. Volba návrhové komise  

C. Volba ověřovatelů zápisu  

D. Schválení programu jednání  

   

1. Informace o situaci a realizovaných opatřeních v rámci vyhlášeného nouzového 

stavu pro celé území ČR v souvislosti s výskytem nákazy koronavirem  

SARS-CoV-2, které způsobuje onemocnění COVID-19 – Karlovarský kraj 

ZK 50/05/20 

2. Opatření k řešení očekávaného propadu daňových příjmů Karlovarského kraje  

v roce 2020 

 

ZK 51/05/20 

3. Různé  
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A. Informace o zániku mandátu a složení slibu člena Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 49/05/20 

 

- bere na vědomí, že hejtman Mgr. Petr Kubis obdržel dne 19.05.2020 od PhDr. Zdeňka Soukupa 

písemné oznámení o odstoupení z funkce člena zastupitelstva kraje, a že mu tímto okamžikem zanikl 

mandát člena zastupitelstva kraje 

 

- bere na vědomí, že Mgr. Tomáš Trtek složil na 22. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, 

konaného dne 25.05.2020, zákonem stanoveným způsobem, slib člena zastupitelstva kraje 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

Hlasování 

 

 

B. Volba návrhové komise 

 

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

 

- Bc. Ivu Kalátovou 

- pí Markétu Monsportovou 

- Bc. Pavla Čekana 

 
Hlasování 

 
C. Volba ověřovatelů zápisu 

 

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

 

- Ing. Jana Bureše 

- p. Martina Hurajčíka 

 

 
Hlasování 

 

D. Schválení programu jednání 

 

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

 

 

Hlasování 

 

  

1. Informace o situaci a realizovaných opatřeních v rámci vyhlášeného nouzového stavu pro celé 

území ČR v souvislosti s výskytem nákazy koronavirem SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění 

COVID-19 – Karlovarský kraj 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 50/05/20 
 

- bere na vědomí informaci o situaci a realizovaných opatřeních v rámci vyhlášeného nouzového stavu 

pro celé území ČR v souvislosti s výskytem nákazy koronavirem SARS-CoV-2, který způsobuje 

onemocnění COVID-19 – Karlovarský kraj 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast22/hl_22_05_A.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast22/hl_22_05_NK.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast22/hl_22_05_VO.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast22/hl_22_05_SCH.html
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Termín kontroly: 07.12.2020 
 

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

 
Hlasování 

 

 
2. Opatření k řešení očekávaného propadu daňových příjmů Karlovarského kraje v roce 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 51/05/20 
 

- schvaluje alokaci části volných finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2019 ve výši 500.000.000 Kč na dofinancování očekávaného propadu daňových příjmů 

Karlovarského kraje v roce 2020 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 164/2020 - snížení schváleného rozpočtu daňových příjmů 

Karlovarského kraje na rok 2020 o částku 500.000.000 Kč a zapojení financování ve stejné výši z volných 

finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2019 

 

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 hejtmana 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast22/hl_22_05_b1.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast22/hl_22_05_b2.html

