
 
 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 23. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo  

dne 15.06.2020 v době od 9:02 do 18:05 

v Hale míčových sportů v Karlových Varech, Západní 1812, Karlovy Vary 

 

 
 

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

Omluveni:             …………………………… Bc. Čekan, Mgr. Bc. Hejnová 

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 25.5.2020  

a 15.6.2020 

ZK 52/06/20 

2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje ZK 53/06/20 

3. Zpráva Kontrolního výboru ZK 54/06/20 

4. Zpráva Finančního výboru ZK 55/06/20 

5. Zpráva Výboru pro zdravotnictví  ZK 56/06/20 

6. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj ZK 57/06/20 

7. Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku ZK 58/06/20 

8. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 

ZK 59/06/20 

9. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny ZK 60/06/20 

10. Změna ve složení Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci 

nepotřebného majetku 

ZK 61/06/20 

11. Regionální inovační strategie Karlovarského kraje, červen 2020 ZK 62/06/20 

12. Nový strategický projekt a nový regionálně specifický brownfield ZK 63/06/20 

13. Rozdělení dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

Karlovarského kraje v roce 2020  

ZK 64/06/20 

14. Poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2020 

 

ZK 65/06/20 
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15. Schválení „Krajské protidrogové koncepce Karlovarského kraje na léta  

2020 – 2024“ 

ZK 66/06/20 

16. Poskytnutí daru Nadačnímu fondu západočeských olympioniků ZK 67/06/20 

17. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období  

2021 - 2023 

ZK 68/06/20 

18. Dodatek č. 24 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro osoby  

se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace   

ZK 69/06/20 

19. Dodatek č. 25 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro osoby  

se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace   

ZK 70/06/20 

20. Společné operační středisko složek záchranného integrovaného systému 

Karlovarského kraje (dále jen S.O.S 112) a úplatné nabytí části pozemku  

p.č. 525/84 v k.ú. Dvory, obec a okres Karlovy Vary, z vlastnictví statutárního 

města Karlovy Vary do vlastnictví Karlovarského kraje 

ZK 71/06/20 

21. Rozpočtové změny ZK 72/06/20 

22. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2020 ZK 73/06/20 

23. Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2019 ZK 74/06/20 

24. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitimní účetní závěrce Karlovarského 

kraje k 31.03.2020 

ZK 75/06/20 

25. Informace o výsledku realizace projektu „Výstavba objektů pro poskytování 

sociálních služeb ve Skalné“, reg. číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283 

ZK 76/06/20 

26. Informace o výsledku realizace projektu „Výstavba objektů pro poskytování 

sociálních služeb v Hazlově“, reg. číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284  

ZK 77/06/20 

27. Informace o výsledku realizace projektu „Výstavba objektů pro poskytování 

sociálních služeb v Aši“, reg. číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285 

ZK 78/06/20 

28. 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 27.1.2020  

do 11.5.2020 

ZK 79/06/20 

29. Veřejná sbírka Pomoc obci Bublava – získání finančních prostředků na podporu 

rozvoje obce, zejména na úhradu finanční výpomoci ministerstva financí - 

poskytnutí části výtěžku 

ZK 80/06/20 

30. Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6 ZK 81/06/20 

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

ve vlastnictví Karlovarského kraje za rok 2019 

ZK 82/06/20 

32. Schválení peněžitého vkladu formou příplatku do vlastního kapitálu mimo 

základní kapitál Letišti Karlovy Vary s.r.o. 

ZK 83/06/20 

33. Poskytnutí individuální dotace na provozní náklady spojené s provozem cyklobusů 

v roce 2020 

ZK 84/06/20 

34. Schválení závazného finančního příslibu projektu „Modernizace mostu  

ev. č. 198-035 Teplá“ 

ZK 85/06/20 

35. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/210 Modernizace křižovatky 

Sokolov ONO“ 

ZK 86/06/20 

36. Schválení informace o výsledku realizace projektu „II/207 Modernizace silnice 

Smilov - Lažany“ 

ZK 87/06/20 

37. Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o příspěvku na zajištění dopravní 

obslužnosti veřejnou linkovou dopravou území Karlovarského kraje, uzavřené 

mezi Karlovarským a Plzeňským krajem 

ZK 88/06/20 

38. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek, 

památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2020 

ZK 89/06/20 

39. Individuální žádosti o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, 

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu - Regionální funkce knihoven  

v Karlovarském kraji  

ZK 90/06/20 

40. Informace o výsledku realizace projektu "Art centrum Galerie 4 - rekonstrukce 

Špýcharu, Františkánské náměstí 30/1 Cheb" Galerie 4 - galerie fotografie, 

příspěvková organizace Karlovarského kraje 

ZK 91/06/20 
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41. Informace o závěrečném vyúčtování – příprava projektu "Česko-bavorský 

geopark" a realizace dílčího projektu „Vybudování zázemí pro vstup do Štoly č. 1 

v Jáchymově“ Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje 

ZK 92/06/20 

42. Změna přílohy č. 1 ZŘIZOVACÍ LISTINY Muzea Sokolov, příspěvkové 

organizace Karlovarského kraje - Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele 

ZK 93/06/20 

43. Petice za zachování sbírky historických hudebních nástrojů v Kraslicích-AMATI - 

Denak, s.r.o. 

ZK 94/06/20 

44. 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 

projektu  

ZK 95/06/20 

45. Prodej části pozemku p.p.č. 3153 v k.ú. Čistá u Rovné z majetku Karlovarského 

kraje do majetku fyzické osoby a úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 1877/1  

v k.ú. Čistá u Rovné z majetku fyzické osoby do majetku Karlovarského kraje 

ZK 96/06/20 

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

část pozemku p.p.č. 1900/11 v k.ú. Hřebečná 

ZK 97/06/20 

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

pozemek p.p.č. 518/11 v k.ú. Horní Lipina 

ZK 98/06/20 

48. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob – 

část pozemku p.p.č. 1900/11 v k.ú. Hřebečná 

ZK 99/06/20 

49. Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti 

LAGARDE SPEDITION spol. s r.o. - pozemek st.p.č. 3450, jehož součástí je 

budova č.p. 2053, pozemek st.p.č. 5422, jehož součástí je budova bez čp/če, 

pozemek p.p.č. 1578/11, vše v k.ú. Cheb 

ZK 100/06/20 

50. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví společnosti ČESKÁ VEJCE FARMS, 

s.r.o., do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 1549/14 v k.ú. Plesná 

ZK 101/06/20 

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

Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 661/1 a 668/5 v k.ú. Odeř 

ZK 102/06/20 

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

města Chodov - pozemky p.č. 2480/35, 2480/36, 2480/37 a 2480/38 v k.ú. Dolní 

Chodov 

ZK 103/06/20 

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

města Kraslice - části pozemků p.p.č. 6770/1 a 6770/5 v k.ú. Kraslice 

ZK 104/06/20 

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

města Kraslice - pozemky v k.ú. Kraslice a Zelená Hora u Kraslic 

ZK 105/06/20 

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

obce Útvina - části pozemků p.p.č. 2401/16 a 2424 v k.ú. Útvina 

ZK 106/06/20 

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

obce Velký Luh - pozemky p.p.č. 318/2, 318/3, 318/4 v k.ú. Velký Luh a pozemky 

p.p.č. 1794/27, 1794/28 a 1794/29 v k.ú. Skalná 

ZK 107/06/20 

57. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1334/5, 1334/6, 1387/7, 1388/2, 1388/3, 

1388/4, 1388/5, 1388/6 a 1388/7 v k.ú. Děpoltovice z majetku Karlovarského kraje 

do majetku obce Děpoltovice a bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 1316/66  

a 1316/69 v k.ú. Děpoltovice z majetku obce Děpoltovice do majetku 

Karlovarského kraje  

ZK 108/06/20 

58. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Pomezí nad Ohří z majetku Karlovarského 

kraje do majetku obce Pomezí nad Ohří a bezúplatné nabytí pozemků  

v k.ú. Pomezí na Ohří z majetku obce Pomezí nad Ohří do majetku Karlovarského 

kraje  

ZK 109/06/20 

59. Bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 1168/1 v k.ú. Úšovice z majetku 

Karlovarského kraje do majetku města Mariánské Lázně a bezúplatné nabytí části 

pozemku p.p.č. 1168/2 v k.ú. Úšovice z majetku města Mariánské Lázně  

do majetku Karlovarského kraje 

 

 

  

ZK 110/06/20 
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60. Bezúplatný převod částí pozemků p.p.č. 2069/1 a 2220/1 v k.ú. Dolní Žandov  

z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Dolní Žandov a bezúplatné nabytí 

pozemků p.p.č. 737/10 a 737/11 v k.ú. Podlesí u Dolního Žandova z majetku obce 

Dolní Žandov do majetku Karlovarského kraje  

ZK 111/06/20 

61. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví Plzeňského kraje do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 4256 v k.ú. Trstěnice u Mariánských Lázní 

ZK 112/06/20 

62. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví obce Velichov do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 68/3 a 1103/2 v k.ú. Velichov 

ZK 113/06/20 

63. Smlouva o budoucí kupní smlouvě - prodej nemovitých věcí z majetku 

Karlovarského kraje do majetku společnosti Slévárna HEUNISCH, s.r.o. – části 

pozemků p.p.č. 1606/1 v k.ú. Krásná a p.p.č. 3516 v k.ú. Aš 

ZK 114/06/20 

64. Smlouva o zřízení služebnosti k pozemku p.p.č. 205/2 v k.ú. Mariánské Lázně 

vlastnictví České republiky, s právem hospodaření Povodí Vltavy, státní podnik, 

ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace 

ZK 115/06/20 

65. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění a provozování 

zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení NN na pozemku p.č. 1071/6  

v k.ú. Horní Slavkov, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Integrovanou 

střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace  

a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností MONTPROJEKT, a.s. 

ZK 116/06/20 

66. Smlouva o zřízení věcného břemene k silnici II/214 a III/2148, pozemky  

p.p.č. 3596/15, 3596/18, 3596/19, 3596/20, 3596/21 a 2688/23 v k.ú. Cheb  

ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. 

ZK 117/06/20 

67. Smlouva o výpůjčce budovy č.p. 2291 „RETE“, která je součástí pozemku  

p.č. 78/33, k.ú. Sokolov, mezi městem Sokolov a Karlovarským krajem, pro účely 

zajištění výukových prostor  

ZK 118/06/20 

68. Schválení souhlasného prohlášení o vydržení vlastnického práva k pozemku  

v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.č. 2798/3, v k.ú. a obci Aš 

ZK 119/06/20 

69. Informace k úplatnému nabytí nemovité věci - pozemku p.č. 363/8 v k.ú. Olšová 

Vrata, obec Karlovy Vary, v rozvojovém území letiště Karlovy Vary z vlastnictví 

fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje 

ZK 120/06/20 

70. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na likvidaci 

invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji na rok 2020 

ZK 121/06/20 

71. Souhrnné informace o změnách provedených v rámci aktualizace Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje v roce 2019 

ZK 122/06/20 

72. Žádost obce Libá o výjimku z veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje uzavřené dne 17.06.2019 na stavbu Prodloužení 

vodovodního řadu - Lužná u F. Lázní - Sorkov 

ZK 123/06/20 

73. Změna č. 58 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci 

výstavby přívodního vodovodního řadu, kterým dojde k napojení místních částí 

obce Milíkov – Těšov a Mokřina na vodovodní síť obce Okrouhlá 

ZK 124/06/20 

74. Změna č. 63 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci 

navrhovaného vybudování nového přívodního vodovodního řadu k napojení místní 

části obce Pšov – Novosedly na skupinový vodovod Žlutice 

ZK 125/06/20 

75. Změna č. 64 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci 

doplnění návrhu způsobu zásobení obyvatel pitnou vodou a doplnění návrhu 

způsobu odkanalizování v místní části města Sokolov - Hrušková 

ZK 126/06/20 

76. Změna výše předběžné vyrovnávací platby pro Karlovarskou krajskou nemocnici 

a.s., na rok 2020  

ZK 127/06/20 

77. Žádost Karlovarské krajské nemocnice a.s., o řešení závazků Karlovarské krajské 

nemocnice a.s., vůči Karlovarskému kraji vyplývající z Dohody o vzájemném 

zápočtu závazků a pohledávek, ev.č. KK 00403/2020 

ZK 128/06/20 

78. Změna výše předběžné vyrovnávací platby pro NEMOS SOKOLOV s.r.o.,  

na rok 2020 

ZK 129/06/20 

79. Změna výše předběžné vyrovnávací platby pro NEMOS PLUS s.r.o., na rok 2020 ZK 130/06/20 

80. Informace o vyplacených náborových příspěvcích v oblasti zdravotnictví ZK 131/06/20 
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81. Informace o výsledku projektu „Zefektivnění komunikace jednotlivých článků  

ve zdravotnickém řetězci Karlovarského kraje“ financovaného v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu 

ZK 132/06/20 

82. Informace o výsledku realizace projektu „Modernizace a rozšíření vzdělávacích  

a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ 

financovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

ZK 133/06/20 

83. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu 

specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru 

všeobecné praktické lékařství - BROMED Sokolov s.r.o. 

ZK 134/06/20 

84. Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o spolupráci při zajišťování lékařské 

pohotovostní služby v oboru chirurgie mezi Karlovarským krajem a Plzeňským 

krajem 

ZK 135/06/20 

85. Dodatek č. 19 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace 

ZK 136/06/20 

86. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 

2020 - 2024 

ZK 137/06/20 

87. Čerpání finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 

na jmenovité akce na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji na rok 2020 

ZK 138/06/20 

88. Informace o zajištění prostor pro provoz poboček Vyšší policejní školy a Střední 

policejní školy Ministerstva vnitra v Praze a Vojenské střední školy a Vyšší 

odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové 

ZK 139/06/20 

89. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje  

na rok 2020 

ZK 140/06/20 

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

od 1. ledna 2020 do 30. dubna 2020 

ZK 141/06/20 

91. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Západočeská univerzita  

v Plzni 

ZK 142/06/20 

92. Informace o ukončení projektu "Česko-Slovenská spolupráce chemiků a ekologů" 

Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, 

příspěvková organizace 

ZK 143/06/20 

93. Informace o ukončení projektu "Potter Raiting" Střední uměleckoprůmyslové 

školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace 

ZK 144/06/20 

94. Informace o ukončení projektu "Učíme se v Evropě, držíme krok, pro úspěšnou 

budoucnost" Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy 

Vary, příspěvková organizace 

ZK 145/06/20 

95. Informace o ukončení projektu „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední 

školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace 

ZK 146/06/20 

96. Informace o ukončení projektu Integrované střední školy Cheb, příspěvková 

organizace, v rámci dotačního programu „Centra odborné přípravy“ pro rok 2019 

ZK 147/06/20 

97. Projekt "Krátkodobá mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě" Obchodní 

akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy s právem státní 

jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace  

ZK 148/06/20 

98. Projekt "Úprava venkovního areálu GOAML pro podporu výuky ve venkovním 

prostředí" Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková 

organizace 

ZK 149/06/20 

99. Projekt „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školy živnostenské Sokolov, 

příspěvková organizace 

ZK 150/06/20 

100 Projekt Karlovarského kraje "Implementace Krajského akčního plánu 2  

v Karlovarském kraji"  

ZK 151/06/20 

101 Projekt Karlovarského kraje „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2020/2021“  ZK 152/06/20 

102 Změny zřizovacích listin Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace  

a Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy  

s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace 

ZK 153/06/20 

103 Žádost Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, o dotaci v rámci 

dotačního programu "Centra odborné přípravy" pro rok 2020  

ZK 154/06/20 

104 Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu ZK 155/06/20 
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105 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

vrcholového sportu - rozhodnutí o žádostech  

ZK 156/06/20 

106 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

sportovních akcí - rozhodnutí o žádostech  

ZK 157/06/20 

107 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

sportovních aktivit dětí a mládeže - rozhodnutí o žádostech  

ZK 158/06/20 

108 Schválení závazného finančního příslibu projektu "Vědeckotechnický park 

Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje“ 

ZK 159/06/20 

109 Program obnovy venkova – návrh rozdělení dotací ZK 160/06/20 

110 Návrh na udělení dotací pro rok 2020 v dotačním programu „Podpora územně 

plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje –  

I. kolo 

ZK 161/06/20 

111 Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2020 - 

návrh na rozdělení dotací 

ZK 162/06/20 

112 Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Krajská 

hospodářská komora Karlovarského kraje  

ZK 163/06/20 

113 Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu českých 

turistů na údržbu a nové značení cyklotras v roce 2020 

ZK 164/06/20 

114 Prodloužení platnosti dokumentu „Aktualizace strategie cyklistiky v Karlovarském 

kraji na období 2016 – 2020“ do roku 2022 

ZK 165/06/20 

115 Projekt „Nestůj a pojď II.“ – Závěrečná zpráva o realizaci projektu  ZK 166/06/20 

116 Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové 

organizace, za rok 2019 

ZK 167/06/20 

117 Dotační programy Karlovarského kraje - zrušení vyhlášení dotačních programů  

v důsledku nouzového stavu vyhlášeného z důvodu šíření nemoci COVID-19 

ZK 168/06/20 

118 Schválení Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje na pokrytí personálních a provozních nákladů - Institut 

lázeňství a balneologie, v.v.i. 

ZK 169/06/20 

119 Záměr zřízení konzervatoře v Karlovarském kraji navržené 

usnesení 

nebylo přijato 

120 Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové 

péče, lázeňství a cestovního ruchu - oblast UNESCO 

ZK 170/06/20 

121 Návrh využití finančních prostředků do silničního hospodářství s konkrétními 

úseky oprav nebo výsprav silnic financovaných z dividend akcionáře  

z rozděleného dosaženého zisku za rok 2019 Údržby silnic Karlovarského kraje, 

a.s., ve výši 5.000.000 Kč před zdaněním 

ZK 171/06/20 

 

122. Různé 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení z 23. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 15.06.2020 

15.06.2020  Strana 7 (celkem 60) 

A. Volba návrhové komise 

 

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

 

- Ing. Petra Navrátila 

- Mgr. Bc. Hanu Žákovou 

- Markétu Monsportovou 

 
Hlasování 

 
B. Volba ověřovatelů zápisu 

 

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

 

- Mgr. Dalibora Blažka 

- 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. 120 Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu - oblast UNESCO 

 

bod č. 121 Návrh využití finančních prostředků do silničního hospodářství s konkrétními úseky oprav 

nebo výsprav silnic financovaných z dividend akcionáře z rozděleného dosaženého zisku 

za rok 2019 Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s. ve výši 5.000.000 Kč před zdaněním 

 

 

Hlasování 

 

1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 25.5.2020 a 15.6.2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 52/06/20 
 

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

k datu 25.5.2020 a 15.6.2020 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 
Hlasování 

 
2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 53/06/20 
 

- bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_NK.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_VO.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_SCH.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b1.html


Usnesení z 23. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 15.06.2020 

15.06.2020  Strana 8 (celkem 60) 

Hlasování 

 
3. Zpráva Kontrolního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 54/06/20 
 

- bere na vědomí usnesení z 31. a 32. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: JUDr. Václav Sloup, předseda Kontrolního výboru 

 
Hlasování 

 
4. Zpráva Finančního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 55/06/20 
 

- bere na vědomí usnesení z 25. mimořádného zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského 

kraje konaného dne 13.5.2020 a usnesení z 26. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského 

kraje konaného dne 27.5.2020 

 

Zodpovídá: Ing. Eva Valjentová, předsedkyně Finančního výboru 

 
Hlasování 

 
5. Zpráva Výboru pro zdravotnictví  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 56/06/20 
 

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

ze dne 04.05.2020 

 

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

ze dne 01.06.2020 

 

Zodpovídá: MUDr. Věra Procházková, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví 

 
Hlasování 

 
6. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 57/06/20 
 

- bere na vědomí usnesení ze 32. jednání Výboru pro regionální rozvoj 

 

- bere na vědomí usnesení ze 33. jednání Výboru pro regionální rozvoj 

 

- bere na vědomí usnesení ze 34. jednání Výboru pro regionální rozvoj 

 

Zodpovídá: Patrik Pizinger, předseda Výboru pro regionální rozvoj 

 
Hlasování 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b2.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b3.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b4.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b5.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b6.html
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7. Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 58/06/20 
 

- bere na vědomí usnesení z 17. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci 

nepotřebného majetku konaného dne 11.05.2020 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

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 59/06/20 
 

- bere na vědomí usnesení z 24. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. 263/05/20 – 281/05/20 

 

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 60/06/20 
 

- bere na vědomí zprávu výboru z 20.5.2020 

 

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

 
Hlasování 

 
10. Změna ve složení Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 61/06/20 
 

- bere na vědomí rezignaci PhDr. Zdeňka Soukupa na funkci člena Výboru pro hospodaření s majetkem  

a pro likvidaci nepotřebného majetku dnem 19.05.2020 a rezignaci Bc. Ivy Kalátové na funkci členky 

Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje dnem 09.06.2020 

 

- volí dnem 15.06.2020 v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 

(krajské zřízení), v platném znění, Ing. Růženu Vrbovou, členkou Výboru pro hospodaření s majetkem  

a pro likvidaci nepotřebného majetku a Karla Víta do funkce člena Finančního výboru 

 

- ukládá vedoucímu odboru kancelář ředitelky úřadu zajistit plnění tohoto usnesení po technické stránce 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b7.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b8.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b9.html
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Zodpovídá: Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu 

 
Hlasování 

 
11. Regionální inovační strategie Karlovarského kraje, červen 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 62/06/20 
 

- schvaluje Regionální inovační strategii Karlovarského kraje, červen 2020, dle předloženého návrhu 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

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

organizace 

 
Hlasování 

 
12. Nový strategický projekt a nový regionálně specifický brownfield 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 63/06/20 
 

- bere na vědomí nový strategický projekt "Modernizace a obnova přístrojového vybavení ve vybraných 

odděleních nemocnic poskytující akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje" 

 

- bere na vědomí nový regionálně specifický brownfield "Areál železničního depa ve městě Sokolov" 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 
Hlasování 

 
13. Rozdělení dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje v roce 2020  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 64/06/20 
 

- schvaluje poskytnutí investičních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu  

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů 

obcí Karlovarského kraje v roce 2020, a to ve výši 4.350.000 Kč, dle přílohy P2 

 

- souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje v roce 2020, dle přílohy P2 

 

- schvaluje odložit projednání žádostí o dotaci v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje  

na rok 2020 v částce 4.750.249 Kč, na II. pololetí roku 2020, dle přílohy P3 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

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

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b10.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b11.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b12.html
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Hlasování 

 
14. Poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 65/06/20 
 

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

na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2020 žadatelům dle přílohy P1 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2020 dle vzorové 

smlouvy uvedené v příloze P7 se žadateli dle přílohy P1 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

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

 
Hlasování 

 
15. Schválení „Krajské protidrogové koncepce Karlovarského kraje na léta 2020 – 2024“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 66/06/20 
 

- schvaluje Krajskou protidrogovou koncepci na léta 2020 - 2024 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

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

 
Hlasování 

 
16. Poskytnutí daru Nadačnímu fondu západočeských olympioniků 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 67/06/20 
 

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 150.000 Kč Nadačnímu fondu západočeských olympioniků 

se sídlem Plzeň, Franze Liszta 17, IČO 29117372, na základě jmenného seznamu olympioniků, kterým 

bude částka rozdělena 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

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

 
Hlasování 

 
17. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2021 - 2023 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 68/06/20 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b13.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b14.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b15.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b16.html
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- schvaluje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2021 - 2023 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 
Hlasování 

 
18. Dodatek č. 24 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním 

postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace   

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 69/06/20 
 

- schvaluje dodatek č. 24 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“  

v Hazlově, příspěvková organizace, dle návrhu 

 

- vydává dodatek č. 24 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“  

v Hazlově, příspěvková organizace, dle návrhu 

 

- pověřuje hejtmana Mgr. Petra Kubise podpisem dodatku č. 24 ke zřizovací listině příspěvkové 

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

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
19. Dodatek č. 25 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním 

postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace   

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 70/06/20 
 

- schvaluje dodatek č. 25 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“  

v Hazlově, příspěvková organizace, dle návrhu 

 

- vydává dodatek č. 25 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“  

v Hazlově, příspěvková organizace, dle návrhu 

 

- pověřuje hejtmana Mgr. Petra Kubise podpisem dodatku č. 25 ke zřizovací listině Domova pro osoby  

se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 
Hlasování 

 
20. Společné operační středisko složek integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje  

a úplatné nabytí části pozemku p.č. 525/84 v k.ú. Dvory, obec a okres Karlovy Vary, z vlastnictví 

města Karlovy Vary do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 71/06/20 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b17.html
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- schvaluje realizaci projektu "S.polečné O.perační S.tředisko složek integrovaného záchranného systému 

112" v Karlovarském kraji, dle předloženého materiálu 

 

- schvaluje podmínky pro užívání "S.polečného O.peračního S.třediska složek integrovaného záchranného 

systému 112" pro účely města Karlovy Vary formou smlouvy o výpůjčce a smlouvy o nájmu vymezené 

dle smlouvy o budoucí smlouvě a zmocňuje Radu Karlovarského kraje ke stanovení hodnoty výlučného 

užívání prostorů a plochy pro rozúčtování nákladů na užívání společných prostor se zohledněním práva 

výlučného užívání, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje vypůjčit  

a pronajmout výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku 

 

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

ze dne 25. května 2015, podpisem předmětné smlouvy o budoucí smlouvě, za předpokladu, že do skončení 

uveřejnění záměru Karlovarského kraje vypůjčit a pronajmout výše uvedenou nemovitou věc na své 

úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku 

 

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p.č. 525/84 v k.ú. Dvory, obec a okres Karlovy Vary, o výměře 

4.463 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1082-101/2019 z původního pozemku p.č. 525/84 

a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 525/146, a to formou kupní smlouvy uzavřené 

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

(jako kupujícím) a statutárním městem Karlovy Vary, IČO 00254657, se sídlem Moskevská 2035/21,  

361 20 Karlovy Vary (jako prodávající), s tím, že kupující uhradí kupní cenu ve výši 1.562.050 Kč  

bez DPH, dále za podmínek dle návrhu, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví statutárního 

města Karlovy Vary do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

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

ze dne 25. května 2015, podpisem předmětné kupní smlouvy 

 

- ukládá odboru investic zahájení projektové přípravy k realizaci projektu "S.polečné O.perační S.tředisko 

složek integrovaného záchranného systému 112" v areálu krajských institucí 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

 
Hlasování 

 
21. Rozpočtové změny 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 72/06/20 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 141/2020 

- navýšení příjmů kraje za nájemné ve výši 26.269.607,74 Kč a navýšení výdajů Odboru zdravotnictví 

Krajského úřadu Karlovarského kraje o celkovou částku 26.269.607,74 Kč na správu a údržbu nemovitého 

majetku kraje, z toho částka ve výši 20.966.536,87 Kč je neinvestiční a částka ve výši 5.303.070,87 Kč 

investiční (technické zhodnocení nemovitého majetku kraje). Jedná se o vzájemné vyrovnání pohledávek  

a závazků mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., které bude provedeno  

na základě dohody o vzájemném zápočtu pohledávek. 

 

Rozpočtovou změnu č. 196/2020 

- navýšení příjmů Karlovarského kraje za nájemné a navýšení výdajů Odboru dopravy a silničního 

hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje o celkovou částku 8.754.576,86 Kč na správu a údržbu 

majetku kraje, z toho částka ve výši 8.231.218,15 Kč je investiční a částka ve výši 523.358,71 Kč je 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b20.html
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neinvestiční. Jedná se o vzájemné vyrovnání pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a Letištěm 

Karlovy Vary s.r.o., které bude provedeno na základě dohody o vzájemném zápočtu pohledávek  

a závazků. 

- navýšení příjmů Karlovarského kraje za nájemné a navýšení výdajů Odboru dopravy a silničního 

hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 402.320,97 Kč na úhradu DPH v režimu 

přenesené daňové povinnosti, které Karlovarský kraj hradí z faktur vystavených Letištěm Karlovy Vary, 

s.r.o., za opravy, údržbu a investice do pronajatého majetku v roce 2020, z toho částka ve výši  

307.056,88 Kč je investiční a částka ve výši 95.264,09 Kč je neinvestiční 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 
Hlasování 

 
22. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 73/06/20 
 

- bere na vědomí Informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2020 až 140/2020 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
23. Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 74/06/20 
 

- schvaluje účetní závěrku Karlovarského kraje za rok 2019 

 

- schvaluje závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2019, a to v souladu s ustanovením  

§ 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bez výhrad 

 

- schvaluje výsledek rozpočtového hospodaření Karlovarského kraje za rok 2019 takto: 

 Příjmy po konsolidaci (tab. č. 1, řádek 5, sl. 5) 8.368.685.606,25 Kč 

 Výdaje po konsolidaci (tab. č. 1, řádek 8, sl. 5) 8.016.488.133,79 Kč 

 Saldo příjmů a výdajů (tab. č. 1, řádek 9, sl. 5)         +352.197.472,46 Kč 

 Finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 10+11)  1.868.576.775,39 Kč 

 Z toho:  

 Vázané finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 12)       1.150.766.913,30 Kč 

 Volné finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 63)     717.809.862,09 Kč 

 

- bere na vědomí informaci o vázaných finančních prostředcích z výsledku hospodaření Karlovarského 

kraje za rok 2019 ve výši 1.150.766.913,30 Kč v souladu s účelem dle tabulky č. 1 řádků 14 až 17, řádků 

19 až 54, řádků 56 až 61 a dle tabulky č. 3 

 

- schvaluje alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2019 (II. část) ve výši 117.809.862,09 Kč dle tabulky č. 4b 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b21.html
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Hlasování 

 
24. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitimní účetní závěrce Karlovarského kraje  

k 31.03.2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 75/06/20 
 

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

k 31.03.2020 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
25. Informace o výsledku realizace projektu „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb  

ve Skalné“, reg. číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 76/06/20 
 

- souhlasí a schvaluje Informaci o výsledku realizace projektu „Výstavba objektů pro poskytování 

sociálních služeb ve Skalné“ 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
26. Informace o výsledku realizace projektu „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb  

v Hazlově“, reg. číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 77/06/20 
 

- souhlasí a schvaluje Informaci o výsledku realizace projektu „Výstavba objektů pro poskytování 

sociálních služeb v Hazlově“ 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
27. Informace o výsledku realizace projektu „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb  

v Aši“, reg. číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 78/06/20 
 

- souhlasí a schvaluje Informaci o výsledku realizace projektu „Výstavba objektů pro poskytování 

sociálních služeb v Aši“ 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b23.html
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Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 
Hlasování 

 
28. 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 27.1.2020 do 11.5.2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 79/06/20 
 

- 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 27.1.2020 do 11.5.2020, dle přílohy 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
29. Veřejná sbírka Pomoc obci Bublava – získání finančních prostředků na podporu rozvoje obce, 

zejména na úhradu finanční výpomoci ministerstva financí - poskytnutí části výtěžku 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 80/06/20 
 

- schvaluje poskytnutí daru - části výtěžku veřejné sbírky "Pomoc obci Bublava – získání finančních 

prostředků na podporu rozvoje obce, zejména na úhradu finanční výpomoci ministerstva financí"  

ve výši 750.000 Kč na úhradu splátky návratné finanční výpomoci ministerstvu financí v roce 2020 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

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

 
Hlasování 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 81/06/20 
 

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

 

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

 
Hlasování 

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

Karlovarského kraje za rok 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 82/06/20 
 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b25_27.html
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- schvaluje předloženou Závěrečnou zprávu k závazku veřejné služby v oblasti údržby silnic II. a III. třídy 

ve vlastnictví Karlovarského kraje za rok 2019 

 

- schvaluje přidělení přiměřeného zisku ve výši 2.013.023,01 Kč (včetně DPH) společnosti Údržba silnic 

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

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

o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 

 

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

 
Hlasování 

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

Letišti Karlovy Vary s.r.o. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 83/06/20 
 

- schvaluje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

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

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

132, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary, ve výši 10.000.000 Kč 

 

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

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

kapitálu mimo základní kapitál v zastupitelstvu kraje jediným společníkem společnosti 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

Zodpovídá: Martin Hurajčík, náměstek hejtmana 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 
33. Poskytnutí individuální dotace na provozní náklady spojené s provozem cyklobusů v roce 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 84/06/20 
 

- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje k úhradě provozních nákladů při přepravě 

jízdních kol formou podpory malého rozsahu příjemci Autobusy Karlovy Vary, a.s., IČO 25332473,  

ve výši 7,98 Kč/km ujetý dle jízdních řádů na linkách a spojích uvedených v žádosti o poskytnutí 

individuální dotace při předpokládaném dopravním výkonu 25 048 km až do celkové výše 200.000 Kč 

poskytnuté dotace 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje k úhradě provozních 

nákladů při přepravě jízdních kol formou podpory malého rozsahu příjemci Autobusy Karlovy Vary, a.s., 

IČO 25332473, ve výši 7,98 Kč/km ujetý dle jízdních řádů na linkách a spojích uvedených v žádosti  

o poskytnutí individuální dotace při předpokládaném dopravním výkonu 25 048 km až do celkové výše 

200.000 Kč poskytnuté dotace 

 

- pověřuje náměstka hejtmana Martina Hurajčíka uzavřením a podpisem předmětné smlouvy o poskytnutí 

dotace příjemci Autobusy Karlovy Vary, a.s. 

 

- pověřuje náměstka hejtmana Martina Hurajčíka, aby odeslal žadateli o dotaci vyrozumění o zamítnutí 

žádosti o poskytnutí dotace ve výši 400.000 Kč 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b31.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b32.html
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Termín kontroly: 14.09.2020 
 

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

 
Hlasování 

 
34. Schválení závazného finančního příslibu projektu „Modernizace mostu ev. č. 198-035 Teplá“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 85/06/20 
 

- schvaluje  

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

„Modernizace mostu ev. č. 198-035 Teplá“ ve výši max. 15.000.000 Kč, tzn. 100 % celkových 

uznatelných nákladů projektu  

b) vlastní spolufinancování projektu „Modernizace mostu ev. č. 198-035 Teplá“ ve výši  

max. 1.500.000 Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
35. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/210 Modernizace křižovatky Sokolov 

ONO“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 86/06/20 
 

- schvaluje  

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

„II/210 Modernizace křižovatky Sokolov ONO“ ve výši max. 20.000.000 Kč, tzn. 100 % celkových 

uznatelných nákladů projektu  

b) vlastní spolufinancování projektu „II/210 Modernizace křižovatky Sokolov ONO“ ve výši  

max. 2.000.000 Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

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

příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 
36. Schválení informace o výsledku realizace projektu „II/207 Modernizace silnice Smilov - Lažany“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 87/06/20 
 

- schvaluje v předloženém znění Informaci o výsledku realizace projektu „II/207 Modernizace silnice  

Smilov - Lažany“ 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b33.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b34_35.html
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Zodpovídá: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 
37. Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 88/06/20 
 

- bere na vědomí informaci o mimořádném opatření ve veřejné linkové dopravě na spojích č. 5, 16 a 43 

linky č. 440 080 Plzeň - Karlovy Vary, dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti 

veřejnou linkovou dopravou území Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Martina Hurajčíka, podpisem předmětného dodatku 

č. 2 veřejnoprávní smlouvy, dle návrhu 

 

- pověřuje Radu Karlovarského kraje odsouhlasením vyúčtování příspěvku poskytnutého Plzeňskému 

kraji dle dodatku č. 2 veřejnoprávní smlouvy ev. č. KK00993/2018 

 

- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství předložit Radě Karlovarského kraje k odsouhlasení 

vyúčtování příspěvku poskytnutého Plzeňskému kraji dle dodatku č. 2 veřejnoprávní smlouvy  

ev.č. KK00993/2018 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

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

 
Hlasování 

 
38. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek, památkově 

hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 89/06/20 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2020 v rámci dotačního Programu 

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek, památkově 

hodnotných objektů a movitých věcí na území Karlovarského kraje v celkové výši 9.783.000 Kč  

dle tabulky, která je přílohou č. 1 

 

- schvaluje neposkytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2020 v rámci dotačního Programu 

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek, památkově 

hodnotných objektů a movitých věcí na území Karlovarského kraje subjektům dle tabulky, která je 

přílohou č. 1 

 

- schvaluje uložení žádostí o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2020 v rámci dotačního 

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, 

památkově hodnotných objektů a movitých věcí na území Karlovarského kraje do zásobníku odboru 

kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu dle tabulky, která je přílohou č. 2 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 

2020 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b36.html
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kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí na území Karlovarského kraje  

dle tabulky, která je přílohou č. 1. 

 

- pověřuje Martina Hurajčíka, náměstka hejtmana Karlovarského kraje pro oblast dopravy, silničního 

hospodářství, kultury a památkové péče, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje pro rok 2020 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí  

na území Karlovarského kraje schválených Zastupitelstvem Karlovarského kraje dle tabulky, která je 

přílohou č. 1 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu zajistit provedení 

všech administrativních úkonů spojených s poskytnutím dotací, zejména předložit smlouvy o poskytnutí 

dotací z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu náměstkovi hejtmana Karlovarského kraje pro oblast 

dopravy, silničního hospodářství, kultury a památkové péče a zveřejnit na webových stránkách 

Karlovarského kraje seznam poskytnutých dotací 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

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

a cestovního ruchu 

 
Hlasování 

 
39. Individuální žádosti o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu - Regionální funkce knihoven v Karlovarském kraji  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 90/06/20 
 

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

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv 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 Martina Hurajčíka, náměstka hejtmana pro oblast dopravy, silničního hospodářství, kultury  

a památkové péče, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, 

v případě schválení Zastupitelstvem Karlovarského kraje poskytnutí žádostí o individuální dotace,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

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

o poskytnutí dotací náměstkovi hejtmana pro oblast dopravy, silničního hospodářství, kultury a památkové 

péče k podpisu a zajistit veškeré úkony ze smluv vyplývající 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

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

a cestovního ruchu 

 
Hlasování 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b38.html
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40. Informace o výsledku realizace projektu "Art centrum Galerie 4 - rekonstrukce Špýcharu, 

Františkánské náměstí 30/1 Cheb" Galerie 4 - galerie fotografie, příspěvková organizace 

Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 91/06/20 
 

- schvaluje informaci o výsledku realizace projektu "Art centrum Galerie 4 - rekonstrukce Špýcharu, 

Františkánské náměstí 30/1 Cheb" Galerie 4 - galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského 

kraje 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu informovat Galerii 4 - galerii 

fotografii, příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje o přijatém usnesení Zastupitelstva Karlovarského 

kraje 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

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

a cestovního ruchu 

Mgr. Zbyněk Illek, ředitel Galerie 4 - galerie fotografie, příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 
41. Informace o závěrečném vyúčtování – příprava projektu "Česko-bavorský geopark" a realizace 

dílčího projektu „Vybudování zázemí pro vstup do Štoly č. 1 v Jáchymově“ Muzea Sokolov, 

příspěvkové organizace Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 92/06/20 
 

- schvaluje - informaci o závěrečném vyúčtování – příprava projektu „Česko-bavorský geopark“ 

- informaci o závěrečném vyúčtování – realizace projektu „Vybudování zázemí pro vstup do Štoly č. 1  

v Jáchymově“ 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu informovat Muzeum Sokolov, 

příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje, o přijatém usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvková organizace 

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

a cestovního ruchu 

 
Hlasování 

 
42. Změna přílohy č. 1 ZŘIZOVACÍ LISTINY Muzea Sokolov, příspěvkové organizace 

Karlovarského kraje - Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 93/06/20 
 

- schvaluje dodatek č. 14 Zřizovací listiny Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, 

spočívající ve výmazu vlastnického práva k objektům v k.ú. Krásno nad Teplou, obec Krásno, dle návrhu 

 

- pověřuje náměstka hejtmana Martina Hurajčíka podpisem dodatku č. 14 Zřizovací listiny Muzea 

Sokolov, příspěvkové organizace 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b40.html
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- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit dodatek č. 14 Zřizovací 

listiny Muzea Sokolov, příspěvkové organizace, k podpisu 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

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

a cestovního ruchu 

 
Hlasování 

 
43. Petice za zachování sbírky historických hudebních nástrojů v Kraslicích-AMATI - Denak, s.r.o. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 94/06/20 
 

- bere na vědomí petici za zachování historických hudebních nástrojů v Kraslicích 

 

- souhlasí a schvaluje předložené znění odpovědi petičnímu výboru 

 

- pověřuje odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypravením odpovědi petičními 

výboru ve schváleném znění 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

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

a cestovního ruchu 

 
Hlasování 

 
44. 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 projektu  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 95/06/20 
 

- schvaluje záměr kraje podat žádost o 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" 

 

- bere na vědomí informaci o možných rizicích spojených s projektem "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" 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádosti o dotaci pro projekt "Podpora výměny zdrojů 

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

dotací III" včetně jejích příloh podávané do podprogramu "Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační 

opatření" a dalších dokumentů souvisejících s podáním žádosti a realizací projektu 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 
Hlasování 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b42.html
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45. Prodej části pozemku p.p.č. 3153 v k.ú. Čistá u Rovné z majetku Karlovarského kraje  

do majetku fyzické osoby a úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 1877/1 v k.ú. Čistá u Rovné  

z majetku fyzické osoby do majetku Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 96/06/20 
 

- schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 3153, která byla oddělena geometrickým plánem č. 118-3/2018  

z původního pozemku p.p.č. 3153 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 3153/4  

o výměře 90 m2 v k.ú. Čistá u Rovné a obci Rovná konkrétnímu zájemci xxxxxx xx, a to formou kupní 

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

kraje, příspěvková organizace (jako prodávající na straně jedné) a panem xxxx xxxx, trvale bytem xxxx 

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

č. 440-24/2020 ze dne 21.03.2020 ve výši 6.390 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví 

Karlovarského kraje do vlastnictví pana xxxx xxxxxxx 

 

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 1877/1, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 121-3/2019 z původního pozemku p.p.č. 1877/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

p.p.č. 1877/5 o výměře 368 m2 v k.ú. Čistá u Rovné a obci Rovná formou kupní smlouvy mezi panem 

xxxxx xxxxxxx, trvale bytem 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 znaleckým posudkem  

č. 440-24/2020 ze dne 21.03.2020 ve výši 26.128 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc  

z vlastnictví pana xxxxxxx xxx do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- 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: 07.12.2020 
 

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 – část pozemku 

p.p.č. 1900/11 v k.ú. Hřebečná 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 97/06/20 
 

- schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 1900/11, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 299-61/2019 z původního pozemku p.p.č. 1900/11 a označena jako pozemek p.p.č. 1900/14 o výměře 

58 m2 v k.ú. Hřebečná a obci Abertamy konkrétnímu zájemci xxxx 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 xxx xxxx, bytem xxxxx (jako kupující  

na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 413-70/2019  

ze dne 16.12.2019 ve výši 18.560 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví 

Karlovarského kraje do vlastnictví xxxx xxxxx 

 

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

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

předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

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 fyzické osoby – pozemek  

p.p.č. 518/11 v k.ú. Horní Lipina 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 98/06/20 
 

- schvaluje prodej pozemku p.p.č. 518/11 o výměře 124 m2 v k.ú. Horní Lipina a obci Lipová 

konkrétnímu zájemci xxxxx, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

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

na straně jedné) a xxxx xxxx, bytem xxxxxxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, 

která byla stanovena znaleckým posudkem č. 433-18/2020 ze dne 04.03.2020 ve výši 13.470 Kč + DPH, 

tj. celkem 16.298,70 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje  

do vlastnictví xxx xxxx 

 

- 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: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
48. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob – část pozemku 

p.p.č. 1900/11 v k.ú. Hřebečná 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 99/06/20 
 

- schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 1900/11, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 299-61/2019 z původního pozemku p.p.č. 1900/11 a označena jako pozemek p.p.č. 1900/13 o výměře 

23 m2 v k.ú. Hřebečná a obci Abertamy konkrétnímu zájemci xxxxx xxxxx a 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 xxxxxxx  xxxxx a xxxx 

xxxx, oba bytem xxxxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena 

znaleckým posudkem č. 413-70/2019 ze dne 16.12.2019 ve výši 7.360 Kč, a tím převést předmětnou 

nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů xxxxxx 

 

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

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

předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

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 společnosti LAGARDE 

SPEDITION spol. s r.o. - pozemek st.p.č. 3450, jehož součástí je budova č.p. 2053, pozemek  

st.p.č. 5422, jehož součástí je budova bez čp/če, pozemek p.p.č. 1578/11, vše v k.ú. Cheb 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 100/06/20 
 

- schvaluje prodej níže uvedených nemovitých věcí: 

- pozemku st.p.č. 3450, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 982 m2, jehož součástí je stavba č.p. 2053, 

výroba 

- pozemku st.p.č. 5422, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 33 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, 

jiná stavba 

- pozemku p.p.č. 1578/11, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 828 m2, vše v k.ú. Cheb, 

konkrétnímu zájemci, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 

360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako prodávající na straně jedné) a společností LAGARDE 

SPEDITION spol. s r.o., se sídlem Podhradská 2008/14, 350 02 Cheb, IČO 25218972 (jako kupující  

na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 5542-03/2020 

ze dne 13.01.2020 ve výši 2.600.000 Kč, a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví 

Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti LAGARDE SPEDITION spol. s r.o. 

 

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

25.05.2015, podpisem předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 
Hlasování 

 
50. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví společnosti ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o.,  

do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 1549/14 v k.ú. Plesná 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 101/06/20 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.p.č. 1549/14 o výměře 454 m2 v k.ú. a obci Plesná formou kupní 

smlouvy mezi společností ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o., se sídlem Nebanice 30, Nebanice, PSČ 350 02, 

IČO 25243811 (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. 405-62/2019 ze dne 18.11.2019 

ve výši 31.780 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví společnosti ČESKÁ VEJCE 

FARMS, s.r.o., do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

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

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b45_49.html
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- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, 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 

 

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

části pozemků p.p.č. 661/1 a 668/5 v k.ú. Odeř 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 102/06/20 
 

- schvaluje úplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 661/1 a 668/5, které byly odděleny geometrickým plánem 

č. 202-21/2018 z původních pozemků p.p.č. 661/1 668/5 a označeny jako pozemky p.p.č. 661/1 díl "b+a" 

o výměře 128 m2 a 668/5 díl "c" o výměře 220 m2 v k.ú. Odeř a obci Hroznětín, a to formou kupní 

smlouvy mezi xxxxx xxxxxx, bytem xxxxxxxx (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. 415-72/2019 ze dne 30.12.2019 ve výši 15.312 Kč, a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví 

xxxxx 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: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 
52. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Chodov - 

pozemky p.č. 2480/35, 2480/36, 2480/37 a 2480/38 v k.ú. Dolní Chodov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 103/06/20 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 2480/35 o výměře 1067 m2,  2480/36 o výměře 297 m2, 

2480/37 o výměře 247 m2 a 2480/38 o výměře 51 m2 v k.ú. Dolní Chodov a obci Chodov konkrétnímu 

zájemci městu 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 městem Chodov, se sídlem Komenského 1077, Chodov, PSČ 357 35, IČO 00259349 (jako obdarovaný 

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

města Chodov 

 

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

k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b50_51.html
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- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, 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 

 

 
53. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Kraslice - 

části pozemků p.p.č. 6770/1 a 6770/5 v k.ú. Kraslice 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 104/06/20 
 

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 6770/1, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 2664-208/2019 z původního pozemku p.p.č. 6770/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

p.p.č. 6770/10 o výměře 39 m2 a částí pozemku p.p.č. 6770/5, které byly odděleny geometrickým plánem 

č. 2664-208/2019 z původního pozemku p.p.č. 6770/5 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky 

p.p.č. 6770/11 o výměře 2 m2 a p.p.č. 6770/12 o výměře 1m2 v k.ú. a obci Kraslice konkrétnímu zájemci 

městu Kraslice, 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 Kraslice, se sídlem nám. 28. října 1438, Kraslice, PSČ 358 20, IČO 00259438 (jako obdarovaný 

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

města Kraslice 

 

- 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: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 
 

54. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Kraslice - 

pozemky v k.ú. Kraslice a Zelená Hora u Kraslic 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 105/06/20 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 6496/9 o výměře 53 m2, 6496/10 o výměře 16 m2, 6496/11 

o výměře 131 m2, 6496/12 o výměře 51 m2, 6496/13 o výměře 12 m2, 6496/21 o výměře 119 m2, 6496/22 

o výměře 98 m2, 6496/23 o výměře 25 m2 v k.ú. a obci Kraslice a pozemků p.p.č. 690/10 o výměře 20 m2, 

690/11 o výměře 151 m2, 690/12 o výměře 1 m2 v k.ú. Zelená Hora u Kraslic a obci Kraslice konkrétnímu 

zájemci městu Kraslice, 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 Kraslice, se sídlem nám. 28. října 1438, Kraslice, PSČ 358 20, IČO 00259438 (jako obdarovaný 

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

města Kraslice 
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- 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: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
55. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Útvina - 

části pozemků p.p.č. 2401/16 a 2424 v k.ú. Útvina 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 106/06/20 
 

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 2401/16, které byly odděleny geometrickým plánem 

č. 415-50/2019 z původního pozemku p.p.č. 2401/16 a označeny jako pozemky p.p.č. 2401/16 díl "g"  

o výměře 42 m2 a 2401/32 o výměře 226 m2 a části pozemku p.p.č. 2424, které byly odděleny 

geometrickým plánem č. 415-50/2019 z původního pozemku p.p.č. 2424 a označeny jako pozemky  

p.p.č. 2424 díl "a" o výměře 38 m2, 2424 díl "f" o výměře 34 m2 a 2424 díl "c" o výměře 26 m2  

v k.ú. a obci Útvina konkrétnímu zájemci obci Útvina, 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 Útvina, se sídlem Útvina 80, PSČ 364 01 Toužim, IČO 00255106  

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

kraje do vlastnictví obce Útvina 

 

- 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: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
56. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Velký Luh 

- pozemky p.p.č. 318/2, 318/3, 318/4 v k.ú. Velký Luh a pozemky p.p.č. 1794/27, 1794/28 a 1794/29  

v k.ú. Skalná 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 107/06/20 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 318/2 o výměře 916 m2, 318/3 o výměře 318 m2, 318/4  

o výměře 38 m2 v k.ú. a obci Velký Luh a pozemků p.p.č. 1794/27 o výměře 308 m2, 1794/28 o výměře 

62 m2 a 1794/29 o výměře 3 m2 v k.ú. a obci Skalná konkrétnímu zájemci obci Velký Luh, 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 Velký Luh, se sídlem 

Velký Luh č. 22, Skalná, PSČ 351 34, IČO 00833603 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí 
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předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Velký Luh 

 

- 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: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
57. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1334/5, 1334/6, 1387/7, 1388/2, 1388/3, 1388/4, 1388/5, 1388/6 

a 1388/7 v k.ú. Děpoltovice z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Děpoltovice  

a bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 1316/66 a 1316/69 v k.ú. Děpoltovice z majetku obce Děpoltovice 

do majetku Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 108/06/20 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1334/5 o výměře 12 m2, 1334/6 o výměře 9 m2, 1387/7  

o výměře 133 m2, 1388/2 o výměře 752 m2, 1388/3 o výměře 136 m2, 1388/4 o výměře 426 m2, 1388/5  

o výměře 396 m2, 1388/6 o výměře 84 m2 a 1388/7 o výměře 311 m2 v k.ú. a obci Děpoltovice 

konkrétnímu zájemci obci Děpoltovice, 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 Děpoltovice, se sídlem Děpoltovice č.p. 44, PSČ 362 25 Nová Role, IČO 00573221 

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

kraje do majetku obce Děpoltovice 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 1316/66 o výměře 1 m2 a 1316/69 o výměře 13 m2  

v k.ú. a obci Děpoltovice formou darovací smlouvy mezi obcí Děpoltovice, se sídlem Děpoltovice č.p. 44, 

PSČ 362 25 Nová Role, IČO 00573221 (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 Děpoltovice 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: 07.12.2020 
 

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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58. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Pomezí nad Ohří z majetku Karlovarského kraje do majetku 

obce Pomezí nad Ohří a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Pomezí na Ohří z majetku obce Pomezí 

nad Ohří do majetku Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 109/06/20 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 482/47 o výměře 952 m2, 482/48 o výměře 384 m2, 482/49 

o výměře 62 m2, 482/50 o výměře 250 m2, 482/51 o výměře 33 m2, 482/52 o výměře 34 m2, 482/53  

o výměře 15 m2, 482/54 o výměře 16 m2, 482/55 o výměře 8 m2, 482/56 o výměře 269 m2, 482/57  

o výměře 137 m2, 482/58 o výměře 172 m2, 482/59 o výměře 2 m2, 482/60 o výměře 131 m2, 482/61  

o výměře 71 m2, 482/62 o výměře 28 m2, 482/63 o výměře 4 m2, 482/64 o výměře 8 m2, 482/65 o výměře 

2 m2, 482/17 o výměře 115 m2, 482/66 o výměře 29 m2, 482/26 o výměře 9 m2, 482/71 o výměře 3 m2, 

482/67 o výměře 182 m2, 482/68 o výměře 130 m2, 482/69 o výměře 6 m2, 482/70 o výměře 2 m2, 482/29 

o výměře 26 m2, 482/72 o výměře 7 m2, 482/73 o výměře 24 m2, 482/74 o výměře 25 m2, 482/75  

o výměře 15 m2, 482/32 o výměře 57 m2, 482/76 o výměře 51 m2, 482/34 o výměře 22 m2, 482/77  

o výměře 33 m2, 482/78 o výměře 48 m2, 482/79 o výměře 79 m2, 500/21 o výměře 1403 m2, 500/22  

o výměře 124 m2, 500/23 o výměře 114 m2, 500/24 o výměře 114 m2, 500/25 o výměře 21 m2, 500/26  

o výměře 923 m2, 500/27 o výměře 404 m2, 500/28 o výměře 57 m2, 500/29 o výměře 211 m2, 500/30  

o výměře 111 m2, 500/31 o výměře 106 m2, 500/32 o výměře 93 m2, 500/33 o výměře 24 m2, 500/34  

o výměře 144 m2, 500/35 o výměře 218 m2, 500/36 o výměře 50 m2, 500/37 o výměře 37 m2, 500/38  

o výměře 260 m2, 500/39 o výměře 48 m2, 500/40 o výměře 152 m2, 500/41 o výměře 44 m2, 500/42  

o výměře 72 m2, 500/43 o výměře 90 m2, 500/44 o výměře 2 m2, 500/45 o výměře 18 m2, 500/46  

o výměře 18 m2, 500/47 o výměře 8 m2, 500/48 o výměře 1 m2, 500/49 o výměře 46 m2, 500/50 o výměře 

18 m2, 500/74 o výměře 48 m2, 500/51 o výměře 244 m2, 500/52 o výměře 190 m2, 500/53 o výměře  

262 m2, 500/54 o výměře 138 m2, 500/55 o výměře 14 m2, 500/56 o výměře 14 m2, 500/57 o výměře  

1 m2, 500/58 o výměře 1 m2, 500/59 o výměře 1 m2, 500/60 o výměře 4 m2, 500/61 o výměře 830 m2  

a 500/62 o výměře 234 m2 v k.ú. a obci Pomezí nad Ohří konkrétnímu zájemci obci Pomezí nad Ohří, 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 Pomezí nad Ohří  

se sídlem Pomezí nad Ohří, č.p. 18, PSČ 350 02 Cheb, IČO 00572730 (jako obdarovaný na straně druhé), 

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

nad Ohří 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 567/4 o výměře 2 m2, 567/8 o výměře 19 m2, 482/80  

o výměře 23 m2 a 482/83 o výměře 1 m2 v k.ú. a obci Pomezí nad Ohří formou darovací smlouvy mezi 

obcí Pomezí nad Ohří, se sídlem Pomezí nad Ohří, č.p. 18, PSČ 350 02 Cheb, IČO 00572730 (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 Pomezí nad Ohří 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: 07.12.2020 
 

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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59. Bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 1168/1 v k.ú. Úšovice z majetku Karlovarského kraje  

do majetku města Mariánské Lázně a bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 1168/2 v k.ú. Úšovice  

z majetku města Mariánské Lázně do majetku Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 110/06/20 
 

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 1168/1, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 2503-69/2019 z původního pozemku p.p.č. 1168/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky 

p.p.č. 1168/12 o výměře 12 m2, 1168/13 o výměře 92 m2 a 1168/14 o výměře 772 m2 v k.ú. Úšovice  

a obci Mariánské Lázně konkrétnímu zájemci městu Mariánské Lázně, a to formou darovací smlouvy 

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

příspěvková organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Mariánské Lázně, se sídlem Ruská 155, 

PSČ 353 01 Mariánské Lázně, IČO 00254061 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné 

nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Mariánské Lázně 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 1168/2, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 2489-23/2019 z původního pozemku p.p.č. 1168/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

p.p.č. 1168/11 o výměře 25 m2 v k.ú. Úšovice a obci Mariánské Lázně formou darovací smlouvy mezi 

městem Mariánské Lázně, se sídlem Ruská 155, PSČ 353 01 Mariánské Lázně, IČO 00254061 (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 předmětnou nemovitou 

věc z vlastnictví města Mariánské Lázně 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: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
60. Bezúplatný převod částí pozemků p.p.č. 2069/1 a 2220/1 v k.ú. Dolní Žandov z majetku 

Karlovarského kraje do majetku obce Dolní Žandov a bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 737/10  

a 737/11 v k.ú. Podlesí u Dolního Žandova z majetku obce Dolní Žandov do majetku Karlovarského 

kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 111/06/20 
 

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 2069/1, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 761-81/2019 z původního pozemku p.p.č. 2069/1 a označeny jako pozemky p.p.č. 2069/14 o výměře 

1543 m2 a 2069/1 díl "a" o výměře 11 m2, a části pozemku p.p.č. 2220/1, která byla oddělena 

geometrickým plánem č. 720-111/2019 z původního pozemku p.p.č. 2220/1 a označena jako pozemek 

p.p.č. 2220/5 o výměře 250 m2 v k.ú. a obci Dolní Žandov konkrétnímu zájemci obci Dolní Žandov, 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 Dolní Žandov, se sídlem 

Dolní Žandov 36, PSČ 350 02 Cheb, IČO 00253910 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí 

předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Dolní Žandov 
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- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 737/10 o výměře 43 m2 a 737/11 o výměře 230 m2  

v k.ú. Podlesí u Dolního Žandova a obci Dolní Žandov formou darovací smlouvy mezi obcí Dolní 

Žandov, se sídlem Dolní Žandov 36, PSČ 350 02 Cheb, IČO 00253910 (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 Dolní Žandov 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: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
61. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví Plzeňského kraje do vlastnictví Karlovarského 

kraje – pozemek p.p.č. 4256 v k.ú. Trstěnice u Mariánských Lázní 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 112/06/20 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 4256 o výměře 3640 m2 v k.ú. Trstěnice u Mariánských 

Lázní a obci Trstěnice, a to formou darovací smlouvy mezi Plzeňským krajem, se sídlem Plzeň, 

Škroupova 1760/18, PSČ 306 13, IČO 70890366 (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 předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Plzeňského 

kraje do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- 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: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
62. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví obce Velichov do vlastnictví Karlovarského 

kraje – pozemky p.p.č. 68/3 a 1103/2 v k.ú. Velichov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 113/06/20 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 68/3 o výměře 25 m2 a p.p.č. 1103/2 o výměře 6 m2  

v k.ú. a obci Velichov, a to formou darovací smlouvy mezi obcí Velichov, se sídlem Velichov 13,  

PSČ 363 01 Ostrov, IČO 00255122 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným 

Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako obdarovaný  
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na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví obce Velichov do vlastnictví 

Karlovarského kraje 

 

- 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: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 
63. Smlouva o budoucí kupní smlouvě - prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje  

do majetku společnosti Slévárna HEUNISCH, s.r.o. – části pozemků p.p.č. 1606/1 v k.ú. Krásná  

a p.p.č. 3516 v k.ú. Aš 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 114/06/20 
 

- schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 1606/1 o výměře cca 127 m2 v k.ú. a obci Krásná a části pozemku 

p.p.č. 3516 o výměře cca 140 m2 v k.ú. a obci Aš konkrétnímu zájemci společnosti Slévárna HEUNISCH, 

s.r.o., a to formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou 

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

jedné) a společností Slévárna HEUNISCH, s.r.o., se sídlem Krásná 253, PSČ 352 01 Krásná,  

IČO 45357374 (jako budoucí kupující na straně druhé), jejímž předmětem plnění bude závazek  

k úplatnému převodu předmětných částí pozemků, za dohodnutou kupní cenu, která bude stanovena  

po ukončené stavbě na základě znaleckého posudku vyhotoveného na náklady budoucího kupujícího,  

a bude jí ta z cen obvyklé a stanovené dle cenových předpisů (vyhláškové), která bude vyšší + DPH  

ve výši dle platných právních předpisů v době uzavření kupní smlouvy, a tím převést předmětné nemovité 

věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti Slévárna HEUNISCH, s.r.o. 

 

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

k uzavření předmětné smlouvy o budoucí kupní smlouvě 

 

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

předmětné smlouvy o budoucí kupní smlouvě 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 
64. Smlouva o zřízení služebnosti k pozemku p.p.č. 205/2 v k.ú. Mariánské Lázně vlastnictví České 

republiky, s právem hospodaření Povodí Vltavy, státní podnik, ve prospěch Karlovarského kraje – 

Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 115/06/20 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b52_62.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b63.html
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- schvaluje zřízení práva služebnosti spočívající ve strpění umístění, provozování a běžné údržby stavby 

mostu ev.č. 211 7-2 Mariánské Lázně u Lunaparku zrealizovaného v rámci akce "Rekonstrukce mostu 

ev.č. 211 7-2 Mariánské Lázně u Lunaparku" na části pozemku p.p.č. 205/2 v k.ú. Mariánské Lázně, 

vymezené a označené v geometrickým plánu č. 2118-21/2019 ze dne 21.06.2019, ve prospěch 

Karlovarského kraje, zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace, a to za jednorázovou úplatu 10.000 Kč + DPH, tj. celkem 12.100 Kč 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku p.p.č. 205/2 v k.ú. a obci Mariánské Lázně, 

spočívající v právu strpění umístění, provozování a běžné údržby stavby mostu ev.č. 211 7-2 Mariánské 

Lázně u Lunaparku zrealizovaného v rámci akce "Rekonstrukce mostu ev.č. 211 7-2 Mariánské Lázně  

u Lunaparku" na části pozemku p.p.č. 205/2 v k.ú. Mariánské Lázně, vymezené a označené  

v geometrickým plánu č. 2118-21/2019 ze dne 21.06.2019, mezi Povodím Vltavy, státní podnik, se sídlem 

Holečkova 3178/8, Smíchov, PSČ 150 00 Praha 5, IČO 70889953 (jako povinný na straně jedné)  

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

příspěvková organizace (jako oprávněný na straně druhé), za jednorázovou úplatu 10.000 Kč + DPH,  

tj. celkem 12.100 Kč 

 

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

k uzavření předmětné smlouvy o zřízení služebnosti 

 

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

kroky k uzavření předmětné smlouvy o zřízení služebnosti 

 

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 

 

 
65. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění a provozování zařízení distribuční 

soustavy - kabelového vedení NN na pozemku p.č. 1071/6 v k.ú. Horní Slavkov, mezi Karlovarským 

krajem, zastoupeným Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvková 

organizace a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností MONTPROJEKT, a.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 116/06/20 
 

 

- schvaluje zřízení věcného břemene - osobní služebnosti - zřízení umístění a provozování zařízení 

distribuční soustavy č. IE-12-0005960/02, název stavby "Horní Slavkov, SO, Kounice, vNN, kNN",  

na pozemku p.č. 1071/6 v k.ú. Horní Slavkov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., formou 

smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Integrovanou 

střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace, se sídlem Jednoty 1620,  

356 01 Sokolov, IČO 49766929 (jako strana povinná na straně jedné) a společností ČEZ Distribuce, a.s., 

zastoupenou na základě plné moci společností MONTPROJEKT, a.s., se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 

531 17 Pardubice, IČO 28494032 (jako strana oprávněná na straně druhé), za jednorázovou úplatu ve výši 

1.340 Kč + DPH 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení umístění a provozování 

zařízení distribuční soustavy č. IE-12-0005960/02, název stavby "Horní Slavkov, SO, Kounice, vNN, 

kNN", na pozemku p.č. 1071/6 v k.ú. Horní Slavkov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., mezi 

Karlovarským krajem, zastoupeným Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, 

příspěvková organizace, se sídlem Jednoty 1620, 356 01 Sokolov, IČO 49766929 (jako strana povinná  

na straně jedné) a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou na základě plné moci společností 
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MONTPROJEKT, a.s., se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, IČO 28494032 (jako strana 

oprávněná na straně druhé), za jednorázovou úplatu ve výši 1.340 Kč + DPH 

 

- ukládá Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace, realizovat 

kroky k uzavření předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku p.č. 1071/6  

v k.ú. Horní Slavkov 

 

- zmocňuje Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace,  

k podpisu předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku p.č. 1071/6 

v k.ú. Horní Slavkov 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy technické  

a ekonomické Sokolov 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
66. Smlouva o zřízení věcného břemene k silnici II/214 a III/2148, pozemky p.p.č. 3596/15, 3596/18, 

3596/19, 3596/20, 3596/21 a 2688/23 v k.ú. Cheb ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 117/06/20 
 

- schvaluje zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti spočívající v právu zřídit a provozovat  

na služebných pozemcích plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky  

v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského 

zařízení, k silnici č. II/214, pozemky 3596/15, 3596/18, 3596/19, 3596/20, 3596/21 a k silnici č. III/2148, 

pozemek p.p.č. 2688/23 v k.ú. Cheb, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., zastoupené na základě plné 

moci společností GridServices, s.r.o., dle geometrického plánu č. 6061-190407/2019 ze dne 08.04.2019 

(přeložka plynárenského zařízení "Přeložka STL plynovodu, Jihovýchodní obchvat Cheb - 8800071494", 

v celkové délce 57,30 bm v k.ú. Cheb), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč včetně DPH 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavby "Přeložka STL plynovodu, 

Jihovýchodní obchvat Cheb - 8800071494" - umístění plynárenského zařízení "Přeložka STL plynovodu, 

Jihovýchodní obchvat Cheb - 8800071494", v celkové délce 57,30 bm ve služebných pozemcích  

p.p.č. 3596/15, 3596/18, 3596/19, 3596/20, 3596/21, 2688/23 v k.ú. Cheb ve prospěch společnosti GasNet, 

s.r.o., mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace (jako povinný na straně jedné) a společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 

940/96, Klíše, PSČ 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, zastoupenou na základě plné moci společností 

GridServices, s.r.o. (jako oprávněný na straně druhé), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč 

včetně DPH 

 

- schvaluje znění smlouvy o zřízení věcného břemene dle návrhu 

 

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

k uzavření předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene 

 

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

předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

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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Hlasování 

 
67. Smlouva o výpůjčce budovy „RETE“ č.p. 2291, která je součástí pozemku p.č. 78/33,  

k.ú. Sokolov, mezi městem Sokolov a Karlovarským krajem, pro účely zajištění výukových prostor 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 118/06/20 
 

- bere na vědomí informaci k budoucímu majetkoprávnímu vypořádání plynoucího z návrhu smlouvy  

o výpůjčce budovy "RETE" č.p. 2291, která je součástí pozemku p.č. 78/33 k.ú. Sokolov, obec Sokolov, 

mezi městem Sokolov a Karlovarským krajem, pro účely zajištění výukových prostor, kde Karlovarský 

kraj provede technické zhodnocení do budovy v majetku města Sokolov, které zůstane v majetku 

Karlovarského kraje po dobu trvání výpůjčky 

 

- schvaluje darování zůstatkové hodnoty investice městu Sokolov v případě, že k ukončení smlouvy  

o výpůjčce dojde z důvodu porušení povinnosti ze strany Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 
Hlasování 

 
68. Schválení souhlasného prohlášení o vydržení vlastnického práva k pozemku v majetku 

Karlovarského kraje - část pozemku p.č. 2798/3, v k.ú. a obci Aš 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 119/06/20 
 

- schvaluje uzavření souhlasného prohlášení o vydržení vlastnického práva k části pozemku p.č. 2798/3  

v k.ú. Aš, která byla oddělena geometrickým plánem č. 4331-280/2019 z původního pozemku p.č. 2798/3 

a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 2798/13 o výměře 24 m2 mezi Karlovarským 

krajem a paní xxxx xxxxx, bytem xxxx, a to formou souhlasného prohlášení o vydržení vlastnického práva 

 

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

25.05.2015, podpisem předmětného souhlasného prohlášení o vydržení vlastnického práva 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

Hlasování 

 

69. Informace k úplatnému nabytí nemovité věci - pozemku p.č. 363/8 v k.ú. Olšová Vrata, obec 

Karlovy Vary, v rozvojovém území letiště Karlovy Vary z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví 

Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 120/06/20 
 

- bere na vědomí informace ohledně způsobu a podmínek k nabytí pozemku p.č. 363/8 o výměře  

2.562 m2, který vznikl oddělením z pozemku p.č. 363/3 dle geometrického plánu č. 1011-123/2018,  

v k.ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary, z vlastnictví xxxxx xxxxx, trvale bytem xxxx a xxxx xxxx, trvale 

bytem xxxxxx do vlastnictví Karlovarského kraje, formou úplatného nabytí předmětné nemovité věci, a to  

dle podmínek rozhodnutí o vyvlastnění, kdy byla stanovena náhrada vyvlastňovaným xxxx xxxxx a xxx 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b64_66.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b67.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b68.html
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xxxx za úplatný převod na základě znaleckého posudku zpracovaného v rámci uskutečněného 

vyvlastňovacího řízení 

 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jiří Pos, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 

 
Hlasování 

 
70. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na likvidaci invazních druhů 

rostlin v Karlovarském kraji na rok 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 121/06/20 
 

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

na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji na rok 2020 výši 2.932.319,04 Kč  

dle přílohy č. 1 

 

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

programu na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji na rok 2020 dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, 

zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje v rámci Programu na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji na rok 2020 dle přílohy 

č. 1 

 

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

stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

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

 
Hlasování 

 
71. Souhrnné informace o změnách provedených v rámci aktualizace Plánu rozvoje vodovodů  

a kanalizací Karlovarského kraje v roce 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 122/06/20 
 

- bere na vědomí informace o aktualizacích Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje 

provedených v roce 2019 

 

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

 

 

Hlasování 

 

72. Žádost obce Libá o výjimku z veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje uzavřené dne 17.06.2019 na stavbu Prodloužení vodovodního řadu - Lužná  

u F. Lázní - Sorkov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 123/06/20 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b69.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b70.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b71.html
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- schvaluje výjimku z Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

uzavřené mezi Karlovarským krajem a obcí Libá dne 17.06.2019 na stavbu Prodloužení vodovodního řadu 

– Lužná u F. Lázní - Sorkov, dle důvodové zprávy 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

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

 
Hlasování 

 
73. Změna č. 58 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci výstavby 

přívodního vodovodního řadu, kterým dojde k napojení místních částí obce Milíkov – Těšov  

a Mokřina na vodovodní síť obce Okrouhlá 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 124/06/20 
 

- schvaluje změnu č. 58 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci navrhovaného 

způsobu zásobení pitnou vodou místních částí obce Milíkov - Těšov a Mokřina 

 

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

 

 
74. Změna č. 63 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci navrhovaného 

vybudování nového přívodního vodovodního řadu k napojení místní části obce Pšov – Novosedly  

na skupinový vodovod Žlutice 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 125/06/20 
 

- schvaluje změnu č. 63 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci navrhovaného 

způsobu zásobení pitnou vodou místních částí obce Pšov - Novosedly 

 

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

 

 
75. Změna č. 64 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci doplnění návrhu 

způsobu zásobení obyvatel pitnou vodou a doplnění návrhu způsobu odkanalizování v místní části 

města Sokolov - Hrušková 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 126/06/20 
 

- schvaluje změnu č. 64 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci navrhovaného 

způsobu zásobení pitnou vodou a odkanalizování místní části města Sokolov - Hrušková 

 

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

 
Hlasování 

 
76. Změna výše předběžné vyrovnávací platby pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.,  

na rok 2020  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 127/06/20 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b72.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b73_75.html
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- bere na vědomí mimořádnou kalkulaci Vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného 

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

a.s., na rok 2020, v souladu s čl. V bodem 10  Smlouvy o poskytování zdravotních služeb jako služeb 

obecného hospodářského zájmu společností Karlovarská krajská nemocnice a.s., provozující nemocnici 

Karlovy Vary a Cheb, dle návrhu 

 

- souhlasí s rozšířením pověření k výkonu poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného 

hospodářského zájmu schválené Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 16.12.2019, usnesení  

č. ZK 438/12/19, obchodní společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., se sídlem Bezručova 1190/19, 

360 01 Karlovy Vary, IČO 26365804, provozující nemocnici Karlovy Vary a Cheb, o další níže uvedené 

zdravotní služby, jako služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise 

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

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

pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu: 

 

1. Zdravotní služby poskytované v rámci interního oddělení Karlovy Vary  

2. Zdravotní služby poskytované v rámci centrálního příjmu Karlovy Vary  

3. Zdravotní služby poskytované v rámci neurologického oddělení Karlovy Vary 

4. Zdravotní služby poskytované v rámci dětského oddělení Karlovy Vary 

5. Zdravotní služby poskytované v rámci rehabilitačního oddělení Karlovy Vary 

6. Zdravotní služby poskytované v rámci oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 

Karlovy Vary 

7. Zdravotní služby poskytované v rámci ORL oddělení Karlovy Vary 

8. Zdravotní služby poskytované v rámci urologického oddělení Karlovy Vary  

9. Zdravotní služby poskytované v rámci dětského oddělení Cheb  

10. Zdravotní služby poskytované v rámci neurologické ambulance Cheb  

11. Zdravotní služby poskytované v rámci společného lůžkového fondu chirurgie a ORL Cheb , 

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

o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, na dobu od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, a to 

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

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

 

- stanovuje v souladu s čl. V bod 10 smlouvy o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného 

hospodářského zájmu společností Karlovarská krajská nemocnice a.s., provozující nemocnici Karlovy 

Vary a nemocnici Cheb, uzavřené mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., 

ev.č. KK 00015/2020, novou výši předběžné vyrovnávací platby pro Karlovarskou krajskou nemocnici 

a.s., na rok 2020, a to ve výši 220.384.475 Kč (z toho pro nemocnici Karlovy Vary ve výši  

152.866.999 Kč a pro nemocnici Cheb ve výši 67.517.476 Kč), tzn. o 150.000.000 Kč 

 

- schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského 

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

Karlovy Vary, IČO 26365804, pro rok 2020, dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem dodatku č. 1 smlouvy  

o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu s obchodní společností 

Karlovarská krajská nemocnice a.s., se sídlem Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary, IČO 26365804, 

pro rok 2020 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 189/2020 

- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 150.000.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru 

zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje na zvýšení vyrovnávací platby Karlovarské krajské 

nemocnice, a.s., na rok 2020, na dofinancování služby obecného hospodářského zájmu v souladu  

s čl. V bodem 10 Smlouvy o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu 

společností Karlovarská krajská nemocnice a.s., ev.č. KK 00015/2020 
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Termín kontroly: 07.12.2020 
 

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

Ing. Jan Bureš, člen rady 

 
Hlasování 

 
77. Žádost Karlovarské krajské nemocnice a.s., o řešení závazků Karlovarské krajské nemocnice 

a.s., vůči Karlovarskému kraji vyplývající z Dohody o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek, 

ev.č. KK 00403/2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 128/06/20 
 

- bere na vědomí žádost Karlovarské krajské nemocnice a.s., o řešení závazků Karlovarské krajské 

nemocnice a.s., vůči Karlovarskému kraji vyplývající z Dohody o vzájemném zápočtu závazků  

a pohledávek, ev.č. KK 00403/2020 

 

- schvaluje v souladu s ustanovením § 36 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů, prominutí závazku Karlovarské krajské nemocnice a.s., ve výši 

2.384.886,27 Kč vyplývajícího z Dohody o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek,  

ev.č. KK 00403/2020 ze dne 26.3.2020 

 

- schvaluje posunutí lhůty splatnosti závazku Karlovarské krajské nemocnice a.s., ve výši  

3.131.217,01 Kč vyplývajícího z Dohody o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek,  

ev.č. KK 00403/2020 ze dne 26.3.2020, v termínu do 31.12.2020 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 
Hlasování 

 
78. Změna výše předběžné vyrovnávací platby pro NEMOS SOKOLOV s.r.o., na rok 2020  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 129/06/20 
 

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

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

2020, v souladu s čl. V bodem 10  Smlouvy o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného 

hospodářského zájmu společností NEMOS SOKOLOV s.r.o., provozující nemocnici Sokolov, dle návrhu 

 

- souhlasí s rozšířením pověření k výkonu poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného 

hospodářského zájmu schválené Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 16.12.2019, usnesení  

č. ZK 440/12/19, obchodní společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na 

Florenci 2116/15, IČO 24747246, provozující nemocnici Sokolov, o další níže uvedené zdravotní služby, 

jako služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU ze dne  

20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 

vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 

služeb obecného hospodářského zájmu: 

1. Zdravotní služby poskytované v rámci anesteziologicko-resuscitačního oddělení nemocnice Sokolov,  

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

o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, na dobu od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, a to 

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

působností: Sokolov, Kraslice 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b76.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b77.html
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- stanovuje v souladu s čl. V bod 10 smlouvy o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného 

hospodářského zájmu společností NEMOS SOKOLOV s.r.o., provozující nemocnici Sokolov, uzavřené 

mezi Karlovarským krajem a společností NEMOS SOKOLOV s.r.o., ev.č. KK 03804/2019, novou výši 

předběžné vyrovnávací platby pro NEMOS SOKOLOV s.r.o., na rok 2020, a to ve výši 37.578.930 Kč, 

tzn. navýšení o 13.000.000 Kč 

 

- schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského 

zájmu s obchodní společností NEMOS SOKOLOV s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 

2116/15, IČO 24747246, pro rok 2020, dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem dodatku č. 1 smlouvy  

o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu s obchodní společností 

NEMOS SOKOLOV s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, IČO 24747246,  

pro rok 2020 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 202/2020 

- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 13.000.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru 

zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje na zvýšení vyrovnávací platby obchodní společnosti 

NEMOS SOKOLOV s.r.o., na rok 2020 na dofinancování služby obecného hospodářského zájmu 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
79. Změna výše předběžné vyrovnávací platby pro NEMOS PLUS s.r.o., na rok 2020  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 130/06/20 
 

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

hospodářského zájmu (dále také jen „SOHZ“) předloženou společností NEMOS PLUS s.r.o., na rok 2020, 

v souladu s čl. V bodem 10  Smlouvy o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného 

hospodářského zájmu společností NEMOS PLUS s.r.o., provozující nemocnici Ostrov, dle návrhu 

 

- stanovuje v souladu s čl. V bod 10 smlouvy o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného 

hospodářského zájmu společností NEMOS PLUS s.r.o., provozující nemocnici Ostrov, uzavřené mezi 

Karlovarským krajem a společností NEMOS PLUS s.r.o., ev.č. KK 03800/2019, novou výši předběžné 

vyrovnávací platby pro NEMOS PLUS s.r.o., na rok 2020, a to ve výši 11.536.595 Kč, tzn. navýšení  

o 6.500.000 Kč na zdravotní služby poskytované oddělením dlouhodobé intenzivní péče (dále také jen 

DIOP), které bylo předmětem pověření k výkonu poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného 

hospodářského zájmu schválené Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 16.12.2019 dle usnesení  

č. ZK 439/12/19 

 

- schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského 

zájmu s obchodní společností NEMOS PLUS s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, 

IČO 47714913, pro rok 2020, dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem dodatku č. 1 smlouvy  

o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu s obchodní společností 

NEMOS PLUS s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, IČO 47714913, pro rok 2020 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 203/2020 

- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 6.500.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru 

zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje na zvýšení vyrovnávací platby obchodní společnosti 

NEMOS PLUS s.r.o., na rok 2020, na dofinancování služby obecného hospodářského zájmu 
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Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 
Hlasování 

 
80. Informace o vyplacených náborových příspěvcích v oblasti zdravotnictví  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 131/06/20 
 

- bere na vědomí informaci o vyplacených náborových příspěvcích, a s tím spojenými finančními 

prostředky z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví určených pro zaměstnance nemocnic 

 

- bere na vědomí informaci o vyčerpání alokovaných prostředků na vyplácení náborových příspěvků  

pro rok 2020 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 
Hlasování 

 
81. Informace o výsledku projektu „Zefektivnění komunikace jednotlivých článků  

ve zdravotnickém řetězci Karlovarského kraje“ financovaného v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 132/06/20 
 

- schvaluje informaci o výsledku projektu „Zefektivnění komunikace jednotlivých článků  

ve zdravotnickém řetězci Karlovarského kraje“ financovaného v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 
Hlasování 

 
82. Informace o výsledku realizace projektu „Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových 

středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ financovaného v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 133/06/20 
 

- schvaluje informaci o výsledku realizace projektu „Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových 

středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ financovaného v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
Hlasování 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b78_79.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b80.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b81.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b82.html
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83. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního 

vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství - 

BROMED Sokolov s.r.o. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 134/06/20 
 

- bere na vědomí žádost akreditovaného zařízení BROMED Sokolov s.r.o., se sídlem Rokycanova 2020, 

Sokolov, PSČ 356 01, o změnu uzavřené smlouvy o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu 

specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické 

lékařství mezi Karlovarským krajem, paní xxxx xxxx a akreditovaným zařízením BROMED Sokolov 

s.r.o., ze dne 09.10.2019, prodloužením smluvního vztahu 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu 

specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické 

lékařství mezi Karlovarským krajem, paní xxxx xxxxx a akreditovaným zařízením BROMED Sokolov 

s.r.o., se sídlem Rokycanova 2020, Sokolov, PSČ 356 01, ze dne 09.10.2019, dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví, podpisem výše 

uvedeného dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí motivačního příspěvku za Karlovarský kraj 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 
Hlasování 

 
84. Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o spolupráci při zajišťování lékařské pohotovostní služby 

v oboru chirurgie mezi Karlovarským krajem a Plzeňským krajem 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 135/06/20 
 

- schvaluje dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o spolupráci při zajišťování lékařské pohotovostní 

služby v oboru chirurgie mezi Karlovarským krajem a Plzeňským krajem 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví, podpisem výše 

uvedeného dodatku č. 2 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 
Hlasování 

 
85. Dodatek č. 19 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 136/06/20 
 

- schvaluje v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 

Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny příspěvkové 

organizace v oblasti zdravotnictví zřízené Karlovarským krajem spočívající ve změně přílohy č. 1 – 

Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele zřizovací listiny Zdravotnická záchranná služba 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b83.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b84.html
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Karlovarského kraje, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 
Hlasování 

 
86. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2020 - 2024 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 137/06/20 
 

- bere na vědomí Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje  

2020 - 2024 s připomínkami uvedenými v zápise 

 

- schvaluje části Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 

2020 - 2024 týkající se vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných Karlovarským krajem 

 

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

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

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

 
Hlasování 

 
87. Čerpání finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na jmenovité 

akce na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji na rok 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 138/06/20 
 

- schvaluje převzetí ručitelského závazku Karlovarského kraje v celkové výši případného příspěvku  

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury poskytnutého v roce 2020 v max. výši 350 mil. Kč 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

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

příspěvková organizace 

 
Hlasování 

 
88. Informace o zajištění prostor pro provoz poboček Vyšší policejní školy a Střední policejní školy 

Ministerstva vnitra v Praze a Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany  

v Moravské Třebové 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 139/06/20 
 

- bere na vědomí informaci o zajištění prostor pro provoz poboček Vyšší policejní školy a Střední 

policejní školy Ministerstva vnitra v Praze a Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva 

obrany v Moravské Třebové v Sokolově včetně finančního krytí souvisejících investičních  

a neinvestičních akcí 

 

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

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b85.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b86.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b87.html
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Hlasování 

 
89. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 140/06/20 
 

- bere na vědomí rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2020 

– stav k 30. dubnu 2020 

 

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

 

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

2020 do 30. dubna 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 141/06/20 
 

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

zařízení v Karlovarském kraji za období od 1. ledna 2020 do 30. dubna 2020 

 

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

 
Hlasování 

 
91. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Západočeská univerzita v Plzni 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 142/06/20 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Západočeské univerzitě v Plzni 

(IČO 49777513) ve výši 2.500.000 Kč na podporu provozu a vzdělávacích aktivit odloučeného pracoviště 

Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni v Chebu 

 

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

kraje se Západočeskou univerzitou v Plzni (IČO 49777513) ve výši 2.500.000 Kč na podporu provozu  

a vzdělávacích aktivit odloučeného pracoviště Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni  

v Chebu, dle návrhu 

 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Západočeské univerzitě v Plzni 

(IČO 49777513) ve výši 1.000.000 Kč na zabezpečení výuky nekvalifikovaných učitelů ve studijním 

programu učitelství 1. stupně základní školy v Karlovarském kraji formou celoživotního vzdělávání 

realizovaného Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni 

 

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

kraje se Západočeskou univerzitou v Plzni (IČO 49777513) ve výši 1.000.000 Kč na zabezpečení výuky 

nekvalifikovaných učitelů ve studijním programu učitelství 1. stupně základní školy v Karlovarském kraji 

formou celoživotního vzdělávání realizovaného Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni, 

dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství a mládeže, 

podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuální dotace 

 

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

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b88.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b89_90.html
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Termín kontroly: 14.09.2020 
 

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

 

Hlasování 

 

92. Informace o ukončení projektu "Česko-Slovenská spolupráce chemiků a ekologů" Střední 

uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 143/06/20 
 

- bere na vědomí informaci o ukončení projektu "Česko-Slovenská spolupráce chemiků a ekologů" 

Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

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

usnesení 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

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

 

 
93. Informace o ukončení projektu "Potter Raiting" Střední uměleckoprůmyslové školy keramické 

a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 144/06/20 
 

- bere na vědomí informaci o ukončení projektu "Potter Raiting" Střední uměleckoprůmyslové školy 

keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

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

usnesení 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

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

 

 
94. Informace o ukončení projektu "Učíme se v Evropě, držíme krok, pro úspěšnou budoucnost" 

Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 145/06/20 
 

- bere na vědomí informaci o ukončení projektu "Učíme se v Evropě, držíme krok, pro úspěšnou 

budoucnost" Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková 

organizace 

 

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

usnesení 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

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

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b91.html
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95. Informace o ukončení projektu „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školy 

živnostenské Sokolov, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 146/06/20 
 

- bere na vědomí informaci o ukončení projektu „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školy 

živnostenské Sokolov, příspěvková organizace 

 

- schvaluje vyřazení karty „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“, ev. č. 2091, z Regionálního akčního 

plánu Karlovarského kraje 

 

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

usnesení 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

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

 

 
96. Informace o ukončení projektu Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace,  

v rámci dotačního programu „Centra odborné přípravy“ pro rok 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 147/06/20 
 

- bere na vědomí informaci o ukončení a vyúčtování projektu Integrované střední školy Cheb, 

příspěvková organizace, v rámci dotačního programu „Centra odborné přípravy“ pro rok 2019 

 

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

usnesení 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

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

 
Hlasování 

 
97. Projekt "Krátkodobá mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě" Obchodní akademie, 

vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Karlovy 

Vary, příspěvková organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 148/06/20 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt "Krátkodobá mobilita žáků v odborném vzdělávání  

a přípravě" Obchodní akademii, vyšší odbornou školu cestovního ruchu a jazykovou školu s právem státní 

jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Krátkodobá mobilita žáků v odborném vzdělávání  

a přípravě" 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu "Krátkodobá mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě" 

ve výši 652.400 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků programu Erasmus+ 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b92_96.html
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- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitele příspěvkové organizace o přijatém 

usnesení 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

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

 

 
98. Projekt "Úprava venkovního areálu GOAML pro podporu výuky ve venkovním prostředí" 

Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 149/06/20 
 

- schvaluje podání žádosti Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace,  

o dotaci v rámci Národního programu životní prostředí - výzva č. 7/2019 - Přírodní zahrady na realizaci 

projektu „Úprava venkovního areálu GOAML pro podporu výuky ve venkovním prostředí“ 

 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Úprava venkovního areálu GOAML pro podporu výuky  

ve venkovním prostředí“ Gymnázium a obchodní akademii Mariánské Lázně, příspěvková organizace 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Úprava venkovního areálu GOAML pro podporu výuky  

ve venkovním prostředí“ ve výši 475.650 Kč, kdy financování projektu je řešeno maximálně z 85 %  

z Národního programu životní prostředí - výzva č. 7/2019 - Přírodní zahrady a minimálně z 15 %  

z prostředků příspěvkové organizace 

 

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

404.302,50 Kč (85 % z celkových výdajů projektu) a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle návrhu,  

za podmínky, že projektová žádost bude schválena 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu 

Karlovarského kraje s Gymnáziem a obchodní akademií Mariánské Lázně, příspěvková organizace  

(IČO 47723394), na předfinancování projektu "Úprava venkovního areálu GOAML pro podporu výuky  

ve venkovním prostředí" ve výši 404.302,50 Kč, dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství a mládeže, 

podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského 

kraje 

 

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

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

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

 

 
99. Projekt „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková 

organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 150/06/20 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školu 

živnostenskou Sokolov, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ 
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- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ ve výši 1.292.900 Kč, 

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

 

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

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

za podmínky, že projektová žádost bude schválena 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu 

Karlovarského kraje se Střední školou živnostenskou Sokolov, příspěvková organizace (IČO 75059151), 

na předfinancování projektu "Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti" ve výši 258.580 Kč, dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství a mládeže, 

podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského 

kraje 

 

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

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

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

 
Hlasování 

 
100. Projekt Karlovarského kraje "Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském 

kraji"  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 151/06/20 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt "Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském 

kraji" Karlovarský kraj 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském 

kraji" 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu "Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském 

kraji" ve výši 99.740.499,94 Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 10 % ze státního rozpočtu a 5 % z rozpočtu kraje 

 

- schvaluje závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování výdajů projektu 

"Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji" ve výši max. 94.134.019,46 Kč, s tím, 

že zbylá část do 95 % celkových způsobilých výdajů projektu bude hrazena finančním partnerem 

Západočeskou univerzitou v Plzni 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování projektu "Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském 

kraji" ve výši max. 4.954.422,08 Kč, s tím, že zbylá část do 5 % celkových způsobilých výdajů projektu 

bude hrazena finančním partnerem Západočeskou univerzitou v Plzni 

 

- schvaluje poskytnutí návratných finančních výpomocí z rozpočtu Karlovarského kraje  

na předfinancování realizační fáze projektu "Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském 

kraji" v celkové výši 71.439.418,27 Kč subjektům (partnerům) dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizační fáze projektu 

"Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji" v celkové výši 3.759.969,39 Kč 

subjektům (partnerům) dle přílohy č. 1 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b97_99.html
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- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu 

Karlovarského kraje na předfinancování realizační fáze projektu "Implementace Krajského akčního plánu 

2 v Karlovarském kraji" v celkové výši 71.439.418,27 Kč mezi Karlovarským krajem a subjekty 

(partnery) dle přílohy č. 1, dle vzoru v návrhu č. 2 

 

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

na spolufinancování realizační fáze projektu "Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském 

kraji" v celkové výši 3.759.969,39 Kč mezi Karlovarským krajem a subjekty (partnery) dle přílohy č. 1, 

dle vzoru v návrhu č. 3 

 

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství a mládeže, 

podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci a o poskytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

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

 
Hlasování 

 
101. Projekt Karlovarského kraje „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2020/2021“  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 152/06/20 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2020/2021“ 

Karlovarský kraj 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2020/2021“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2020/2021“ ve výši 

4.501.932,75 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků Operačního programu 

potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu 

 

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

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

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

 
Hlasování 

 
102. Změny zřizovacích listin Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace, a Obchodní 

akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 153/06/20 
 

- schvaluje s účinností od 1. července 2020 změnu zřizovací listiny Střední lesnické školy Žlutice, 

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

se příspěvkové organizaci předává k hospodaření a v rozšíření doplňkové činnosti o oblast lesní 

pedagogika, včetně vydání dodatku dle návrhu č. 1 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b100.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b101.html
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- schvaluje s účinností od 1. července 2020 změnu zřizovací listiny Obchodní akademie, vyšší odborné 

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

organizace, spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové 

organizaci předává k hospodaření, včetně vydání dodatku dle návrhu č. 2 

 

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

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

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

 
Hlasování 

 
103. Žádost Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, o dotaci v rámci dotačního 

programu "Centra odborné přípravy" pro rok 2020  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 154/06/20 
 

- schvaluje podání žádosti Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, o dotaci v rámci 

dotačního programu Ministerstva zemědělství "Centra odborné přípravy" pro rok 2020 na pořízení 

učebních pomůcek pro obor vzdělání Agropodnikání (dále jen "akce") 

 

- schvaluje závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

akce Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, ve výši maximálně 1.500.000 Kč,  

tzn. 100 % celkových způsobilých výdajů 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování akce ve výši maximálně 150.000 Kč, tzn. 10 % celkových 

způsobilých výdajů 

 

- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Integrované střední škole Cheb, 

příspěvková organizace, na spolufinancování akce ve výši 150.000 Kč 

 

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje Integrované střední 

škole Cheb, příspěvková organizace, na předfinancování akce ve výši 1.350.000 Kč, tzn. 90 % celkových 

způsobilých výdajů 

 

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

s Integrovanou střední školou Cheb, příspěvková organizace (IČO 00077461), na spolufinancování akce 

ve výši 150.000 Kč, dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu 

Karlovarského kraje s Integrovanou střední školou Cheb, příspěvková organizace (IČO 00077461),  

na předfinancování akce ve výši 1.350.000 Kč, dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství a mládeže, 

podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

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

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

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

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b102.html
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Hlasování 

 
104. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 155/06/20 
 

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

 

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

kraje se subjektem dle přílohy č. 1, dle vzoru v návrhu 

 

- pověřuje Josefa Váňu, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast tělovýchovy a sportu, podpisem 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

 

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

usnesení 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

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

 
Hlasování 

 
105. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vrcholového 

sportu - rozhodnutí o žádostech  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 156/06/20 
 

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

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vrcholového sportu dle přílohy č. 1 

 

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

se subjekty dle přílohy č. 1, dle vzoru v návrhu č. 2 

 

- pověřuje Josefa Váňu, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast tělovýchovy a sportu, podpisem 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

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

 
Hlasování 

 
106. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních akcí 

- rozhodnutí o žádostech  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 157/06/20 
 

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

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních akcí dle přílohy č. 1 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b103.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b104.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b105.html
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- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

se subjekty dle přílohy č. 1, dle vzoru v návrhu č. 2 

 

- pověřuje Josefa Váňu, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast tělovýchovy a sportu, podpisem 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

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

 
Hlasování 

 
107. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních 

aktivit dětí a mládeže - rozhodnutí o žádostech  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 158/06/20 
 

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

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže dle přílohy č. 1 

 

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

se subjekty dle přílohy č. 1, dle vzoru v návrhu č. 2 

 

- pověřuje Josefa Váňu, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast tělovýchovy a sportu, podpisem 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

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

 
Hlasování 

 
108. Schválení závazného finančního příslibu projektu "Vědeckotechnický park Karlovarského 

kraje a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje"  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 159/06/20 
 

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

Karlovarského kraje“ 

 

- schvaluje  

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

na přípravu a realizaci projektu "Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací 

středisko Karlovarského kraje" ve výši max. 502.000.000 Kč  

b) vlastní spolufinancování realizace projektu "Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně 

vzdělávací středisko Karlovarského kraje" ve výši max. 211.700.000 Kč tzn. 50% celkových uznatelných 

výdajů realizace projektu a výdajů nad rámec dotace (neuznatelných výdajů na přípravu a realizaci 

projektu) ve výši max. 78.500.000 Kč 

 c) závazné rozhodnutí o vyčlenění finančních prostředků v rozpočtech kraje na roky 2024 – 2029  

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b106.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b107.html
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na výdaje související s udržitelností projektu po dobu 5 let ve výši 36.000.000 Kč 

 

- bere na vědomí informaci, že příprava věcné náplně, udržitelnost a provoz projektu "Vědeckotechnický 

park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje" bude zajištěn 

Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání p.o. 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Irena Krolopová, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 
Hlasování 

 
109. Program obnovy venkova – návrh rozdělení dotací 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 160/06/20 
 

- schvaluje návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova v celkové výši 29.888.651 Kč 

dle přílohy č. 1 a uzavření veřejnoprávních smluv 

 

- pověřuje Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu obnovy venkova 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Irena Krolopová, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 
Hlasování 

 
110. Návrh na udělení dotací pro rok 2020 v dotačním programu „Podpora územně plánovací 

činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje  – I. kolo 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 161/06/20 
 

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

územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje" v roce 2020 - I. kolo v celkové výši 848.707 Kč,  

dle přílohy č.1 

 

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

dotačního programu "Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje" v roce 2020 - I. kolo 

v celkové výši 848.707 Kč, dle přílohy č. 1 

 

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

projektového řízení a informatiky podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského 

kraje" v roce 2020 - I. kolo 

 

- ukládá odboru regionálního rozvoje zveřejnit přehled schválených dotací na internetových stránkách 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Irena Krolopová, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b108.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b109.html
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Hlasování 

 
111. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2020 - návrh  

na rozdělení dotací 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 162/06/20 
 

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

rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji" v celkové výši 3.223.000 Kč dle přílohy č. 1  

a uzavření veřejnoprávních smluv 

 

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

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

 

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

projektového řízení a informatiky, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury  

v Karlovarském kraji" 

 

- ukládá odboru regionálního rozvoje zveřejnit přehled schválených dotací na internetových stránkách 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Irena Krolopová, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 
Hlasování 

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

Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 163/06/20 
 

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

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

prostředí v kraji ve výši 1.000.000 Kč vč. DPH 

 

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

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

na stabilizaci a rozvoj podnikatelského prostředí v kraji ve výši 1.000.000 Kč vč. DPH dle návrhu 

 

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

a informatiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru regionálního rozvoje zveřejnit schválenou individuální dotaci na internetových stránkách 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Josef Janů, člen rady 

 
Hlasování 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b110.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b111.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b112.html
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113. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu českých turistů  

na údržbu a nové značení cyklotras v roce 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 164/06/20 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu českých turistů,  

IČO 505609, na provedení kontrol všech vyznačených cyklotras na území Karlovarského kraje, opravu 

zjištěných závad ve značení a úpravy sítě cyklotras ve výši 300.000 Kč 

 

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

kraje s Klubem českých turistů, IČO 505609, na provedení kontrol všech vyznačených cyklotras na území 

Karlovarského kraje, opravu zjištěných závad ve značení a úpravy sítě cyklotras ve výši 300.000 Kč  

dle návrhu 

 

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

řízení a informatiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru regionálního rozvoje zveřejnit schválenou individuální dotaci na internetových stránkách 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Irena Krolopová, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 
Hlasování 

 
114. Prodloužení platnosti dokumentu „Aktualizace strategie cyklistiky v Karlovarském kraji  

na období 2016 – 2020“ do roku 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 165/06/20 
 

- schvaluje prodloužení platnosti stávající „Aktualizace strategie cyklistiky v Karlovarském kraji“ do roku 

2022 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Irena Krolopová, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 
Hlasování 

 
115. Projekt „Nestůj a pojď II.“ – Závěrečná zpráva o realizaci projektu  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 166/06/20 
 

- schvaluje Závěrečnou zprávu o realizaci projektu Nestůj a pojď II., registrační číslo projektu 

CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769, financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost, výzvy 

MPSV č. 116 – průběžná výzva – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly v rámci Operačního 

programu Zaměstnanost – Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad 

– kraje 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b113.html
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Termín kontroly: 14.09.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Irena Krolopová, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 
Hlasování 

 
116. Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace,  

za rok 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 167/06/20 
 

- bere na vědomí zprávu o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o., za rok 2019 

 

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

organizace 

 
Hlasování 

 
117. Dotační programy Karlovarského kraje - zrušení vyhlášení dotačních programů v důsledku 

nouzového stavu vyhlášeného z důvodu šíření nemoci COVID-19 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 168/06/20 
 

- ruší vyhlášení a administraci dotačních programů pro rok 2020: 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vydávání 

neperiodických publikací 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - "Senior Expres" 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rodiny 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu školních soutěží 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti 

prevence rizikového chování dětí a mládeže 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kreativity, spolupráce 

a zdravého životního stylu dětí a mládeže v Karlovarském kraji 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přípravy účastníků 

olympiády dětí a mládeže 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního 

prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu 

před povodněmi v územích ohrožených povodněmi 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení výskytu prasete 

divokého v obydlených a obyvateli jinak využívaných oblastech Karlovarského kraje 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení počtu černé zvěře  

na území Karlovarského kraje 

 

- ruší Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení počtu černé zvěře  

na území Karlovarského kraje schváleného Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením  

č. ZK 371/09/17 dne 7.9.2017 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b115.html
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Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

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

a cestovního ruchu 

Ing. Irena Krolopová, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

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

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 
Hlasování 

 
118. Schválení Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje na pokrytí personálních a provozních nákladů - Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 169/06/20 
 

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

na pokrytí personálních a provozních nákladů Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., evidenční číslo 

smlouvy KK03831/2019, ze dne 10.03.2020, který upravuje podmínky čerpání poskytnuté dotace, jehož 

úplné znění je návrhem č. 2 tohoto materiálu 

 

- pověřuje Mgr. Petra Kubise, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem Dodatku č. 1 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit Dodatek č. 1  

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace hejtmanovi Karlovarského kraje k podpisu a zajistit veškeré 

úkony ze smluv vyplývající 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

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

a cestovního ruchu 

 
Hlasování 

 
119. Záměr zřízení konzervatoře v Karlovarském kraji 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

navržené usnesení nebylo přijato 
 

- schvaluje zrušení části usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 242/06/19 ze dne 24.6.2019, 

kterým schválilo zřízení Konzervatoře Loket, příspěvková organizace, se sídlem Loket, T. G. Masaryka 

3/73, s účinností od 1.9.2020 

 

- schvaluje zrušení části usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 242/06/19 ze dne 24.6.2019, 

kterým uložilo odboru školství, mládeže a tělovýchovy předložit 

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

příspěvková organizace 

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

vzdělání včetně nejvyššího povoleného počtu žáků 

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

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

soustavy v Karlovarském kraji, Krajský akční plán Karlovarského kraje) 

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

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

Vzdělávací projekty související s transformací uhelných regionů 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b117.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b118.html
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- schvaluje zrušení části usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 242/06/19 ze dne 24.6.2019, 

kterým uložilo odboru regionálního rozvoje zapracovat zřízení a další rozvoj Konzervatoře Loket, 

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

Karlovarského kraje) 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s ředitelkou Střední uměleckoprůmyslové 

školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace, připravit harmonogram zřízení oboru 

vzdělání 82-41-M/17 Multimediální tvorba ve střední škole, jejíž činnost vykonává Střední 

uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková organizace, a jeho zápisu  

do rejstříku škol a školských zařízení 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

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

 
Hlasování 

 
120. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové péče, lázeňství 

a cestovního ruchu - oblast UNESCO 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 170/06/20 
 

- schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje Montanregionu Krušné hory 

– Erzgebirge, o.p.s., ve výši 450.000 Kč a České Lázně - salony Evropy, ve výši 700.000 Kč, dle tabulky, 

která je přílohou č. 1 

 

- schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

Montanregionu Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., ve výši 450.000 Kč a Českým Lázním - salonům Evropy 

ve výši 700.000 Kč dle návrhu, který je přílohou č. 4 a č. 5 

 

- pověřuje Ing. arch. Vojtěcha Frantu, uvolněného člena zastupitelstva pro oblast lázeňství, cestovního 

ruchu a UNESCO podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuálních dotací pro subjekty 

Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., a České Lázně - salony Evropy 

 

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

smlouvy o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje Ing.arch. Vojtěchovi Frantovi, 

uvolněnému zastupiteli pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO, a zajistit veškeré úkony  

ze smluv vyplývající 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

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

a cestovního ruchu 

 
Hlasování 

 
121. Návrh využití finančních prostředků do silničního hospodářství s konkrétními úseky oprav 

nebo výsprav silnic financovaných z dividend akcionáře z rozděleného dosaženého zisku za rok 2019 

Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s., ve výši 5.000.000 Kč před zdaněním 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 171/06/20 
 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b119.html
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- bere na vědomí informaci, že Rada Karlovarského kraje schválila Řádnou roční závěrku Údržby silnic 

Karlovarského kraje, a.s., za rok 2019 

 

- bere na vědomí informaci, že Rada Karlovarského kraje rozhodla o rozdělení zisku dosaženého  

v roce 2019 ve výši 6.419.217,44 Kč 

 

- bere na vědomí návrh využití finančních prostředků do silničního hospodářství s konkrétními úseky 

oprav nebo výsprav silnic 

 

Termín kontroly: 14.09.2020 
 

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

 

 
Hlasování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Kubis v. r. 

hejtman  

Karlovarského kraje 

 

 Mgr. Dalibor Blažek v. r. 

náměstek hejtmana 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2020/zast23/hl_23_06_b121.html

