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

Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 

 
 

 

USNESENÍ 
 

ze 4. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo  

dne 08.03.2021 (mimo řádný termín) v době od 9:04 do 17:07 hodin 

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

 

 
 

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

Omluveni:             …………………………… pí Vocelková   

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

(videokonferenčně), vedoucí jednotlivých 

odborů krajského úřadu  

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

 

          usnesení č.  

 

 
A. Volba návrhové komise  

B. Volba ověřovatelů zápisu  

C. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 08.03.2021 ZK 49/03/21 

2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje ZK 50/03/21 

3. Zpráva Finančního výboru ZK 51/03/21 

4. Alokace volných finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje 

za rok 2020 

ZK 52/03/21 

5. Změny dotačních programů Karlovarského kraje v roce 2021 ZK 53/03/21 

6. Volba přísedící Krajského soudu v Plzni ZK 54/03/21 

7. Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6 ZK 55/03/21 

8. Návrh na finanční příspěvek Karlovarského kraje pro záměr společnosti  

ČEDOK a.s., provozovat sérii třinácti charterových letů v letní sezóně 2021  

z Karlových Varů do Burgasu (Bulharsko) 

ZK 56/03/21 

9. Uzavření dodatku č. 15 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek 

veřejné služby uzavřené se společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 

ZK 57/03/21 

10. Strategie společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., v oblasti rozvoje pravidelných  

a nepravidelných linek, včetně nového slevového programu a incentivní podpory 

ze strany Sdružení Karlovarského kraje pro rozvoj leteckých linek, z.s. 

ZK 58/03/21 

11. Žádost Inovačního centra INION, z.ú., o poskytnutí individuální dotace  

na „Přípravu inovačního centra Karlovarského kraje“ 

ZK 59/03/21 

12. Informace o stavu přípravy Plánu spravedlivé územní transformace  

pro Karlovarský kraj 

 

 

ZK 60/03/21 
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13. Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“ v Chebu“, registrační číslo 

projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011199 – informace o projektu a o obdržené 

Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a s tím související úprava 

finančního krytí projektu 

ZK 61/03/21 

14. Projekt „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů 

Krajské knihovny Karlovy Vary", registrační číslo projektu 

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993 - informace o projektu a úprava finančního 

krytí projektu 

ZK 62/03/21 

15. Informace o očkování a aktuální epidemická situace ZK 63/03/21 

16. Pověřovací akty k projektům společnosti Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o., 

financované v rámci evropského investičního nástroje ReactEU, které jsou součástí 

Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020  

ZK 64/03/21 

17. Schválení záměru podat žádost o podporu do Integrovaného regionálního 

operačního programu – prioritní osy: 6 React EU na projekt: „Přístrojové vybavení 

Karlovarské krajské nemocnice a.s. – projekt C“ – schválení přípravy a realizace 

projektu, schválení závazného finančního příslibu projektu 

ZK 65/03/21 

18. Projekt: „Zdravotnická technika React EU Karlovarská krajská nemocnice a.s.  

– projekt A“ financovaný v rámci evropského investičního nástroje React EU, 

který je součástí Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020  

- schválení přípravy a realizace projektu, schválení závazného finančního příslibu 

projektu – revokace usnesení  č. ZK 42/02/21 ze dne 1. 2. 2021 a schválení nového 

materiálu 

ZK 66/03/21 

19. Zákonodárná iniciativa Karlovarského kraje v rámci návrhu zákona, kterým  

se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

ZK 67/03/21 
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A. Volba návrhové komise 

 

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

 

- Bc. Pavla Čekana 

- Markétu Monsportovou 

- Ing. Víta Hromádko 

 
Hlasování 

 
B. Volba ověřovatelů zápisu 

 

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

 

- Mgr. Jiřího Klsáka 

- Gabrielu Dostálovou 

 
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. 15 Informace o očkování a aktuální epidemická situace 

 

bod č. 16 Pověřovací akty k projektům společnosti Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o., financované 

v rámci evropského investičního nástroje ReactEU, které jsou součástí Integrovaného 

regionálního operačního programu 2014 – 2020 

 

bod č. 17 Schválení záměru podat žádost o podporu do Integrovaného regionálního operačního 

programu – prioritní osy: 6 React EU na projekt: „Přístrojové vybavení Karlovarské 

krajské nemocnice a.s. – projekt C“ – schválení přípravy a realizace projektu, schválení 

závazného finančního příslibu projektu 

 

bod č. 18 Projekt: „Zdravotnická technika React EU Karlovarská krajská nemocnice a.s.  

– projekt A“ financovaný v rámci evropského investičního nástroje React EU,  

který je součástí Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 

 - schválení přípravy a realizace projektu, schválení závazného finančního příslibu 

projektu – revokace usnesení č. ZK 42/02/21 ze dne 1. 2. 2021 a schválení nového 

materiálu 

 

bod č. 19 Zákonodárná iniciativa Karlovarského kraje v rámci návrhu zákona, kterým se mění zákon 

č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

 
Hlasování 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2021/zast04/hl_04_03_NK.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2021/zast04/hl_04_03_VO.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2021/zast04/hl_04_03_SCH.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2021/zast04/hl_04_03_SCH.pdf
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1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 08.03.2021 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 49/03/21 
 

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

k datu 8. 3. 2021 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

Hlasování 

 

2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 50/03/21 
 

- bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 
Hlasování 

 
3. Zpráva Finančního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 51/03/21 
 

- bere na vědomí usnesení z 2. mimořádného zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského 

kraje konaného dne 25. 1. 2021 a usnesení z 3. mimořádného zasedání Finančního výboru Zastupitelstva 

Karlovarského kraje konaného dne 24. 2. 2021 

 

Zodpovídá: Ing. Martin Kalina, předseda Finančního výboru 

 
Hlasování 

 
4. Alokace volných finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 52/03/21 
 

- bere na vědomí informaci o použití vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření 

Karlovarského kraje za rok 2020 ve výši 933.028.359,52 Kč v souladu s účelem dle tabulky č. 1,  

řádků 13 až 16, řádků 18 až 53, řádků 55 až 60 a dle tabulky č. 2 

 

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

za rok 2020 ve výši 646.945.000 Kč dle tabulky č. 3 

 

Termín kontroly: 13.12.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
Hlasování 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2021/zast04/hl_04_03_b1.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2021/zast04/hl_04_03_b2.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2021/zast04/hl_04_03_b3.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2021/zast04/hl_04_03_b4.pdf
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5. Změny dotačních programů Karlovarského kraje v roce 2021 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 53/03/21 
 

- zrušuje Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního 

prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty schválený usnesením zastupitelstva kraje  

č. ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 2018 

 

- schvaluje Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany 

životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 

 

- schvaluje zmocnění Rady Karlovarského kraje k vyhlášení dotačního programu včetně pravidel  

v intencích čl. I. až X. dotačního programu: 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního 

prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 

  

- ruší v roce 2021 vyhlášení a administraci dotačních programů: 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - "Senior Expres" 

 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 snížení výskytu prasete 

divokého v obydlených a obyvateli jinak využívaných oblastech Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru regionálního rozvoje, školství, mládeže a tělovýchovy a životního prostředí a zemědělství 

 zveřejnit informace o zrušení vyhlášení a administrace dotačních programů v roce 2021 na webu 

Karlovarského kraje v sekci Dotace a na informačním webu programy.kr-karlovarsky.cz 

 

Termín kontroly: 28.06.2021 
 

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

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

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 
Hlasování 

 
6. Volba přísedící Krajského soudu v Plzni 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 54/03/21 
 

- bere na vědomí informaci o kandidátce ke zvolení přísedící Krajského soudu v Plzni 

 

- volí paní Lucii Bartákovou přísedící Krajského soudu v Plzni ve smyslu ustanovení § 64 odst. 2  

zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů 

 

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 
Hlasování 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2021/zast04/hl_04_03_b5.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2021/zast04/hl_04_03_b6.pdf
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7. Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 55/03/21 
 

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

 

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

 
Hlasování 

 
8. Návrh na finanční příspěvek Karlovarského kraje pro záměr společnosti ČEDOK a.s., provozovat 

sérii třinácti charterových letů v letní sezóně 2021 z Karlových Varů do Burgasu (Bulharsko)  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 56/03/21 
 

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku společnosti ČEDOK a.s. (IČO 60192755), pro realizaci 

programu třinácti sezónních letů z letiště Karlovy Vary do destinace Burgas ve výši 1.300.000 Kč  

bez DPH, a to v měsíčních splátkách dle důvodové zprávy 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 90/2021 - zapojení volných finančních prostředků z výsledku 

hospodaření Karlovarského kraje za rok 2020 ve výši 1.300.000 Kč do rozpočtu Odboru dopravy  

a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí finančního příspěvku 

společnosti ČEDOK a.s., formou nákupu služeb pro realizaci programu třinácti sezónních letů z letiště 

Karlovy Vary do destinace Burgas v Bulharsku v roce 2021 

 

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady kraje č. PR 06/2018 Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na přímé oslovení společnosti  

ČEDOK a.s., pro realizaci programu třinácti sezónních letů z letiště Karlovy Vary do destinace Burgas  

ve výši 1.300.000 Kč bez DPH 

 

Termín kontroly: 28.06.2021 
 

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

 
Hlasování 

 
9. Uzavření dodatku č. 15 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 

uzavřené se společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 57/03/21 
 

- schvaluje uzavření dodatku č. 15 ke smlouvě ev. č. 01883/2014-00 o poskytnutí vyrovnávací platby  

za závazek veřejné služby se společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČO 26402068,  

Na Vlečce 177, 360 01 Otovice, dle návrhu 

 

- pověřuje náměstka hejtmana, pana Ing. Jana Bureše, podpisem dodatku č. 15 ke smlouvě  

ev. č. 01883/2014-00 

 

Termín kontroly: 28.06.2021 
 

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

Hlasování 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2021/zast04/hl_04_03_b7.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2021/zast04/hl_04_03_b8.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2021/zast04/hl_04_03_b9.pdf
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10. Strategie společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., v oblasti rozvoje pravidelných  

a nepravidelných linek, včetně nového slevového programu a incentivní podpory ze strany Sdružení 

Karlovarského kraje pro rozvoj leteckých linek, z.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 58/03/21 
 

v postavení rozhodovat dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)  

ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů,  

ve věcech kraje jako jediný společník společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., IČO 26367858, se sídlem  

K Letišti 132, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary, zapsané v obchodním rejstříku vedeném  

Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 15872 

 

- bere na vědomí Strategii společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., 2030 včetně Strategie obchodních 

aktivit společnosti v jednotlivých segmentech leteckého provozu 
 

- bere na vědomí návrh společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., na aktualizovaný slevový program 

z publikovaných cen na podporu nových leteckých linek 

 

- bere na vědomí návrh Sdružení Karlovarského kraje pro rozvoj leteckých linek, z.s., na transparentní 

využití mimořádných finančních příspěvků řádných členů Sdružení formou incentivního programu  

na podporu nových leteckých linek 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádného finančního příspěvku Karlovarského kraje, v postavení řádného 

člena, do Sdružení Karlovarského kraje pro rozvoj leteckých linek, z.s., za účelem financování 

incentivních programů v roce 2021 dle návrhu, v celkové výši 1.050.000 Kč 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 89/2021 - zapojení volných finančních prostředků z výsledku 

hospodaření Karlovarského kraje za rok 2020 ve výši 1.050.000 Kč do rozpočtu Odboru dopravy  

a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí mimořádného finančního 

příspěvku Sdružení Karlovarského kraje pro rozvoj leteckých linek, z.s., za účelem financování 

incentivních programů v roce 2021 

 

Termín kontroly: 28.06.2021 
 

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

 
Hlasování 

 
11. Žádost Inovačního centra INION, z. ú., o poskytnutí individuální dotace na „Přípravu 

inovačního centra Karlovarského kraje“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 59/03/21 
 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace Inovačnímu centru INION, z. ú., na projekt „Příprava 

inovačního centra Karlovarského kraje“ 

 

Termín kontroly: 28.06.2021 
 

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

 
Hlasování 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2021/zast04/hl_04_03_b10.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2021/zast04/hl_04_03_b11.pdf
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12. Informace o stavu přípravy Plánu spravedlivé územní transformace pro Karlovarský kraj 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 60/03/21 
 

- bere na vědomí informace o stavu přípravy Plánu spravedlivé územní transformace  

pro Karlovarský kraj 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 
Hlasování 

 
13. Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“ v Chebu", registrační číslo projektu 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011199 – informace o projektu a o obdržené Registraci akce  

a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a s tím související úprava finančního krytí projektu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 61/03/21 
 

- bere na vědomí informaci o obdržené Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace podpory  

ve výši 5.183.023,65 Kč z celkových uznatelných výdajů na realizaci projektu „Energetická úspora 

Domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu“ registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011199 

z Operačního programu Životní prostředí v rámci prioritní osy 5, investiční priority 1, Specifický cíl 5.1 

Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie 

 

- schvaluje  

a) úpravu závazného rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

projektu „Energetická úspora Domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu“  

ve výši max. 25.000.000 Kč, z toho 59,23 % celkových uznatelných výdajů projektu  

 

b) vlastní spolufinancování projektu „Energetická úspora Domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu“ 

ve výši max. 9.625.615,37 Kč, tzn. 65 % celkových uznatelných výdajů projektu a výdajů nad rámec 

dotace ve výši max. 10.191.360,98 Kč 

 

Termín kontroly: 28.06.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 
Hlasování 

 
14. Projekt „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské 

knihovny Karlovy Vary", registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993 - informace 

o projektu a úprava finančního krytí projektu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 62/03/21 
 

- bere na vědomí informaci o projektu „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání 

knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“, registrační číslo projektu 

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993, uvedenou v důvodové zprávě 

 

- bere na vědomí důvody navýšení finančního krytí projektu „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění 

a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“ uvedené v důvodové zprávě 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2021/zast04/hl_04_03_b12.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2021/zast04/hl_04_03_b13.pdf
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- schvaluje navýšení finančního krytí projektu o 2.000.000 Kč včetně DPH jako nezpůsobilý výdaj 

financovaný z Fondu budoucnosti z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2021 dle návrhu, tj. celkové 

výdaje projektu budou max. 145.100.000 Kč včetně DPH 

 

Termín kontroly: 28.06.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 
Hlasování 

 
15. Informace o očkování a aktuální epidemická situace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 63/03/21 
 

- bere na vědomí informaci o očkování a aktuální epidemické situaci 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 
Hlasování 

 
16. Pověřovací akty k projektům společnosti Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o., financované  

v rámci evropského investičního nástroje ReactEU, které jsou součástí Integrovaného regionálního 

operačního programu 2014 – 2020  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 64/03/21 
 

- bere na vědomí žádost společnosti Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o., o vydání pověřovacích aktů, 

případně příslibů k těmto pověřovacím aktům k žádostem o dotaci na projekty společnosti Nemocnice 

Mariánské Lázně s.r.o., které by měly být financovány v rámci evropského investičního nástroje ReactEU, 

který je součástí Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 

 

- schvaluje pověřovací akty projektů společnosti Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o., dle návrhu v souladu 

s Rozhodnutím 2012/21/EU k výkonu služby obecného hospodářského zájmu v rámci evropského 

investičního nástroje ReactEU, který je součástí Integrovaného regionálního operačního  

programu 2014 – 2020, a to pro případ, že vyhlášená výzva bude požadovat vydání pověřovacího aktu 

 

Termín kontroly: 13.12.2021 
 

Zodpovídá: Veronika Kropfreiterová, ředitelka Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. 

 
Hlasování 

 
17. Schválení záměru podat žádost o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu 

– prioritní osy: 6 React EU na projekt: „Přístrojové vybavení Karlovarské krajské nemocnice a.s.  

– projekt C“ – schválení přípravy a realizace projektu, schválení závazného finančního příslibu 

projektu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 65/03/21 
 

- bere na vědomí informaci o projektu „Přístrojové vybavení Karlovarské krajské nemocnice a.s.  

– projekt C“ uvedenou v důvodové zprávě 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2021/zast04/hl_04_03_b14.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2021/zast04/hl_04_03_b15.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2021/zast04/hl_04_03_b16.pdf
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- projednalo a bere na vědomí podání žádosti o podporu Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s.,  

jako žadatelem do Integrovaného regionálního operačního programu – prioritní osy: 6 React EU  

na realizaci projektu „Přístrojové vybavení Karlovarské krajské nemocnice a.s. – projekt C“ v rámci 

projektu React EU, priority C „Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb – Rozvoj 

významných laboratorních kapacit zdravotních ústavů a nemocnic, rozvoj infrastruktury hygienických 

stanic a rozvoj infektologických pracovišť všeobecných nemocnic“, podporované aktivity „Rozvoj 

laboratorních kapacit nemocnic“ 

 

- schvaluje  

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

„Přístrojové vybavení Karlovarské krajské nemocnice a.s. – projekt C“ ve výši  

max. 60.560.000 Kč, tzn. 100 % předpokládaných celkových uznatelných výdajů projektu z Fondu 

budoucnosti popř. z úvěru  

b) vlastní spolufinancování projektu „Přístrojové vybavení Karlovarské krajské nemocnice a.s. – projekt 

C“, ve výši 0 Kč, tzn. 0 % z celkových uznatelných výdajů realizace projektu 

 

- schvaluje pověřovací akt k projektu „Přístrojové vybavení Karlovarské krajské nemocnice a.s. – projekt 

C“ pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., v souladu s Rozhodnutím 2012/21/EU k výkonu služby 

obecného hospodářského zájmu v rámci evropského investičního nástroje React EU, který je součástí 

Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020, a to pro případ, že vyhlášená výzva bude 

požadovat vydání pověřovacího aktu 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Petra Kulhánka, podpisem pověřovacího aktu  

dle předchozího bodu 

 

Termín kontroly: 13.09.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

 
Hlasování 

 
18. Projekt: „Zdravotnická technika React EU Karlovarská krajská nemocnice a.s. – projekt A“ 

financovaný v rámci evropského investičního nástroje React EU, který je součástí Integrovaného 

regionálního operačního programu 2014 – 2020 - schválení přípravy a realizace projektu, schválení 

závazného finančního příslibu projektu – revokace usnesení č. ZK 42/02/21 ze dne 1. 2. 2021  

a schválení nového materiálu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 66/03/21 
 

- revokuje usnesení ZK č. 42/02/21 ze dne 1. 2. 2021 z důvodů uvedených v důvodové zprávě 

 

- schvaluje závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

projektu „Zdravotnická technika React EU Karlovarská krajská nemocnice a.s. – projekt A“ 

financovaného v rámci evropského investičního nástroje React EU, který je součástí Integrovaného 

regionálního operačního programu 2014 - 2020, ve výši max. 306.369.272 Kč vč. DPH,  

tzn. 100 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

- schvaluje vlastní spolufinancování realizace projektu „Zdravotnická technika React EU Karlovarská 

krajská nemocnice a.s. – projekt A“ ve výši 0 Kč tzn. 0 % celkových uznatelných výdajů realizace 

projektu 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2021/zast04/hl_04_03_b17.pdf
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- schvaluje pověřovací akt k projektu „Zdravotnická technika React EU Karlovarská krajská nemocnice 

a.s. – projekt A“ pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. v souladu s Rozhodnutím 2012/21/EU  

k výkonu služby obecného hospodářského zájmu v rámci evropského investičního nástroje React EU, 

který je součástí Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020, a to pro případ,  

že vyhlášená výzva bude požadovat vydání pověřovacího aktu 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Petra Kulhánka, podpisem pověřovacího aktu  

dle předchozího bodu 

 

Termín kontroly: 13.09.2021 
 

Zodpovídá: MUDr. Josef März, uvolněný člen zastupitelstva 

 
Hlasování 

 
19. Zákonodárná iniciativa Karlovarského kraje v rámci návrhu zákona, kterým se mění zákon  

č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 67/03/21  
 

- ukládá vedení kraje připravit zákonodárnou iniciativu kraje v rámci návrhu zákona, kterým se mění 

zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů 

a další související zákony dle PN 5632 Poslanecké sněmovny Heleny Langšádlové převzatého ve znění 

Senátem a to tak, aby v návrhu bylo uvedeno, jak budou prostředky účelově vázané a využité (rekultivace, 

revitalizace, sanace, opravy silnic a další) 

 

Termín kontroly: 28.06.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 
Hlasování 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Kulhánek v. r. 

          hejtman  

 Karlovarského kraje 

 

    Ing. Jan Bureš, DBA v.r.  

       náměstek hejtmana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jiří Klsák v. r. 

ověřovatel 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2021/zast04/hl_04_03_b18.pdf
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