
                                     RO předané odborům  k materiálu odboru 

č.usnesení datum č.usnesení datum č.usnesení datum odbor
č. usnesení 

RKK
datum 

č. usnesení 

ZKK
datum 

RO s 

materiálem v 

ZKK

poznámky

1

přesun rozp.prostředků v rámci OŠMT. Finan. prostředky jsou určeny jako nein. příspěvek pro PO 

KK-Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov na úhradu lékařských prohlídek žáků ± 30.350,-- 4/01/17 9.1.2016

2
přesun finan.prostředků z ODSH do kap.příspěvky cizím subjektům tohoto odboru z důvodu

poskytnutí individ.dotace paní Jiřině Bastlové na zajištění dopravy žákyně K. Půčkové do školy
± 40.000,-- ODSH 46/01/17 23.1.2017

3
přesun finan.prostředků z rezervy OF do OŠMT na poskytnutí mimořádného nein. příspěvku ZUŠ

Labitzkého, Bečov nad Teplou,PO KK, na nákup konferenčních židlí do koncertního sálu škol
± 134.000,-- FO 37/01/17 23.1.2017

4

zapojení váz. finan.prostředků z výsledku hospodaření za r.2016 (nevyčerpané prostředky z r.2016)

do OŠMT k zajištění výplaty stipendií dle Stipendijního programu Karlovarského kraje pro

akademický rok 2016/2017

768.000,-- OŠMT 100/01/17 23.1.2017

5

přesun rozp.prostředků invest. a nein. z OF ze schvál. rozpočtu na r.2017 na úhradu sankcí na

projekty EU do OŠMT ke krytí nezpůsobilých výdajů generovaných při real. projektu Společné

ošetřovatelské postupy ČR - Bavorsko, real. SZŠ a vyšší odbornou školou Cheb, příspěvkovou

organizací v rámci Programu cíle 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný

stát Bavorsko 2007-2013

± 3.316.481,86 OŠMT ―― 6.2.2017

Materiál odboru stažen z 

jednání. Rozpočtová 

změna tudíž nebude 

realizována.

6
přesun rozp.prostředků z OF do OBaKŘ na zajištění financování webové aplikace sloužící k provozu Informačního

centra integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje
± 200.000,-- OBaKŘ 53/01/17 23.1.2017

7

zapojení váz.finan.prostředků z výsledku hospodaření za r. 2016 (nevyčerpané prostředky z roku

2016) do kap. Příspěvky cizím subjektům OŠMT na financování dotačního programu Podpora

údržby a obnovy sportovních zařízení v Karlovarském kraji

4.125.000,-- OŠMT 101/01/17 23.1.2017 96/02/17 23.2.2017 ne

8

zapojení váz.finan.prostředků z výsledku hospodaření za r. 2016(nevyčerpané prostředky z roku 

2016) do kap.Příspěvky cizím subjektům OŠMT z důvodu poskytnutí nein. příspěvku Karlovarskému 

krajskému fotbalovému svazu Karlovy Vary na nákup bezpečnostních branek pro sportovní kluby na 

území Karlovarského kraje 

875.000,-- OŠMT 97/01/17 23.1.2017 98/02/17 23.2.2017 ne

9

přesun rozp.prostředků invest a nein. z OF ze schvál.rozpočtu na r. 2017 na  úhradu sankcí na 

projekty EU do OŠMT ke krytí nezpůsobilých výdajů generovaných při real. projektu Modernizace 

strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku, real. ISŠTE Cheb v rámci Regionálního 

operačního programu NUTS 2 Severozápad

± 707.255,98 32/01/17 23.1.2017

10

zapojení finan.Fondu na podporu nestátních neziskových organizací. Finan.prostředky zapojené ze 

zůstatku účtu Fondu na podporu nestátních neziskových organizací za rok 2016 jsou určeny k 

dalšímu přerozdělení pro nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti v Karlovarském 

kraji v roce 2017 na zajištění příspěvků v oblasti sociálních služeb a na posílení rozvoje služeb v 

Karlovarském kraji

1.875.747,25 " "

11

zapojení váz.rozp.prostředků z výsl.hospodaření KK za rok 2016  do OKŘÚ, k uhrazení pokuty 

uložené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže za realizaci projektu Personální audit KK 

Karlovarského kraje financovaného v rámci OPLZZ.
35.000,-- " "

12

přesun rozp. prostředků v rámci OSV pro PO KK-Sociální služby, PO Kynšperk nad Ohří na 

zajištění přípravy fyz. osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a dále 

na zajištění poradenské pomoci osvojitelům nebo pěstounům
± 500.000,-- " "

13

přesun rozp.prostředků v rámci schvál. rozpočtu OŠMT na rok 2017 z důvodu navýšení 

nein.příspěvku pro PO KK-Gymnázium Cheb na úhradu nákladů na stravování žáků ve školní 

jídelně základní školy v Brandlově ulici za měsíc prosinec 2016

± 29.238,51 " "

14

přesun rozp.prostředků v rámci schvál.rozpočtu OŠMT z důvodu poskytnutí nein. příspěvku PO KK-

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum na udržitelnost projektu Inovace školského 

portálu Karlovarského kraje ), a to na realizaci jazykových kurzů

± 400.000,-- " "

15

přesun rozp.prostředků v rámci schvál. rozpočtu OŠMT z důvodu poskytnutí nein. příspěvků PO KK 

(seznam příjemců uveden v důvodové zprávě) na zajištění udržitelnosti projektu Podpora 

přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji

± 1.676.980,-- " "

16

zapojení finan. z Fondu vodohospodářských havárií ( část zůstatku  za rok 2016 )  do OŽP z důvodu 

poskytnutí   příspěvků na drobné vodohospodářské akce a vrácení přeplatků za odběr podzemních 

vod subjektům na základě rozhodnutí celních úřadů 

12.386.438,32 32/01/17 23.1.2017 13/02/17 23.2.2017

17

zapojení zůstatku zvlášt.účtu projektu Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných

domech v KK finan. v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace I do OISM ke krytí výdajů přímo

souvisejících s realizací projektu, schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního

programu Životní prostředí 2014-2020

8.320.626,11 " " " "

18

zapojení finan.Fondu na udržení provozu soc.služeb v KK na poskytování zápůjček na udržení 

sociálních služeb Karlovarského kraje v roce 2017 pro nestátní neziskové organizace působící v 

sociální oblasti v Karlovarském kraji v roce 2017

15.000.000,-- " " " "
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19

zapojení váz. roz.prostředků z výsl.hospodaření KK z roku 2016  do  ODSH k zajištění finan. plnění 

úhrady odvodu za porušení rozp. kázně po nabytí právní moci plat.výměru  za realizaci projektu 

Dopravní terminál Cheb a za realizaci projektu Dopravní terminál Mariánské Lázně
10.470.688,-- " " " "

20

zapojení zůstatku zvlášt.účtu projektu Smart Akcelerátor  (zůstatek 2016) do ORR ke krytí výdajů 

přímo souvisejících s realizací projektu, schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
802,-- " " " "

21

zapojení zůstatku zvlášt. účtu projektu Technická pomoc EÚS ČR - Sasko 2014-2020 (zůstatek

2016) doORR ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu, chváleného k real. a finan. v

rámci Programu spolupráce ČR - Svobodný stát Sasko 2014 – 2020
48.513,66 " " " "

22

zapojení zůstatku zvlášt. účtu projektu Technická pomoc EÚS ČR - Bavorsko 2014-2020 

(zůstatek 2016) do ORR krytí výdajů přímo souvisejících s real.projektu, schváleného k real. a finan.

v rámci Programu spolupráce Svobodný stát Bavorsko – ČR 2014 – 2020
143.871,-- " " " "

23

zapojení zůstatku zvlášt.účtu projektu Výstavba objektů pro poskytování soc. služeb v Aši (zůstatek

2016) do OSV ke krytí výdajů přímo souvisejících s přípravou projektu, připravovaného k real. a

finan. v rámci IROP

248.400,-- " " " "

24

zapojení zůstatku zvlášt.účtu projektu Výstavba objektů pro poskytování soc. služeb v Hazlově

(zůstatek 2016) do OSV ke krytí výdajů přímo souvisejících s přípravou projektu, připravovaného k

real. a finan. v rámci IROP

272.600,-- " " " "

25

zapojení zůstatku zvlášt.účtu projektu Výstavba objektů pro poskytování soc.h služeb ve Skalné 

(zůstatek 2016) do OSV ke krytí výdajů přímo souvisejících s přípravou projektu, připravovaného k 

real. a finan.v rámci IROP

261.617,-- " " " "

26

zapojení zůstatku zvlášt.účtu projektu Zlepšení managementu archeologických parků(zůstatek 

2016) do OKPPLaCR ke krytí výdajů přímo souvisejících s přípravou projektu, připravovaného k 

real. a finan. v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE

211.383,-- " " " "

27

zapojení zůstatku zvlášt.účtu projektu Becherova vila (zůstatek 2016) do OKPPLaCR. Jedná se o 

přijaté plnění z bankovní záruky THERMIA BAU a.s. připsané 

na ZBÚ dne 3.3.2016 na úhradu reklamačních prací na budově Becherova vila v souladu s 

podmínkami záruční listiny za realizaci díla Stavba Interaktivní galerie Karlovy Vary č. p. 1196 - 

Becherova vila   

5.000.000,-- " " " "

28

zapojení zůstatku zvlášt. účtu invest.akce Rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKA“ v

Chebu, p.o. - I. etapa (zůstatek 2016) do OSV ke krytí výdajů přímo souvisejících s real. akce,

schválené k real. a finan. v rámci dotačního programu MPSV ČR 

12.610.179,10 " " " "

29

zapojení zůstatku zvlášt.účtu projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání KK do OŠMT ke krytí 

výdajů přímo souvisejících s realizací projektu, schváleného k real.a  finan. v rámci Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
3.083.652,30 " " " "

30

zapojení zůstatku zvlášt.účtu projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné 

správy v česko-bavorském regionu (zůstatek 2016) do ORR ke krytí výdajů přímo souvisejících s 

real. projektu, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu spolupráce Svobodný stát 

Bavorsko – Česká republika 2014 – 2020

258.202,60 " " " "

31

zapojení zůstatku zvlášt.účtu projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné 

správy v česko-saském regionu (zůstatek 2016) doORR ke krytí výdajů přímo souvisejících s 

realizací projektu, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu spolupráce Svobodný 

stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020

175.171,60 " " " "

32

zapojení zůstatku zvlášt.účtu invest.akce Rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKA“ v 

Chebu,PO - II. etapa (zůstatek 2016) do OSV ke krytí výdajů přímo souvisejících s real. akce, 

schválené k real. a finan. v rámci dotačního programu MPSV ČR

1.889.220,-- " " " "

33

zapojení zůstatku zvlášt.účtu projektu Podpora vybraných služeb soc. prevence  (OPZ I.)  do OSV 

ke krytí výdajů přímo souvisejících s real. projektu, schváleného k real. a finan. v rámci Operačního 

programu Zaměstnanost

54.181.109,47 " " " "

34
zapojení zůstatku zvlášt. účtu projektu Nestůj a pojď II. do ORR ke krytí výdajů přímo souvisejících s 

real. projektu, schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Zaměstnanost
8.688.972,79 " " " "
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35

zapojení zůstatku zvlášt.účtu projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních 

služeb v KK do OSV ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu, schváleného k realizaci 

a financování v rámci Operačního programu Zaměstnanost
1.277.788,72 " " " "

36

přesun rozp.prostředků v rámci schvál.rozpočtu kap.příspěvky cizím subjektům OŠMT z programu 

A2 (podpora akcí – sport)  a z programu A3 (podpora reprezentací – sport) a programu A1 (podpora 

činnosti – sport), přesun rozp. prostředků z rezervy na individuální dotace OF do kap. příspěvky 

cizím subjektům OŠMT do programu A1 (podpora činnosti – sport)  a do programu A4 (podpora 

vrcholového sportu).Finan. prostředky jsou určeny na poskytnutí dotací subjektům v oblasti sportu 

dle rozhodnutí Rady Karlovarského kraje ze dne 24. ledna 2017, případně Zastupitelstva 

Karlovarského kraje ze dne 23. února 2017

± 561.000,-- OŠMT 128/01/17 24.1.2017 97/02/17 23.2.2017 ne

37 MPSV ČR

přijetí nein.účel.dotace z MPSV ČR na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním 

základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu základních činností 13 305 302.600.000,-- OSV 141/02/17 6.2.2017 33/02/17 23.2.2017 ne

38 MŠMT ČR
přijetí nein.účel.dotace z MŠMT ČR na „Podporu soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro

školní rok 2017“ pro školy školská zařízení zřizovaná obcemi a KK
33 166 835.000,-- OŠMT 125/01/17 23.1.2017 95/02/177 23.2.2017 ne

39

přesun finan.prostředků z rezervy OF do ODSH ke krytí výdajů na úhradu odvodu DPH v souvislosti 

s fakturováním nákladů na opravy a údržbu majetku Karlovarského kraje pronajatého společnosti 

Letiště Karlovy Vary, s.r.o. v režimu reverse charge

± 90.000,-- ODSH 136/02/17 6.2.2017

40

přesun rozp.prostředků z rezervy OF do kap. příspěvky cizím subjektům OŠMT pro VK Karlovarsko

2014 s.r.o. jako individ. dotace na úhradu nákladů souvisejících s postupem do osmifinále

Evropského poháru volejbalu mužů – utkání proti týmu Gazprom Ugra Surgut

± 100.000,-- OŠMT 127/01/17 24.1.2017

41

zapojení váz. rozp.prostředků z výsl.hospodaření z r. 2016  do OKŘÚ ke krytí mzdových výdajů, 

které přímo souvisí s real.projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních 

služeb v Karlovarském kraji (OPZ II.)

13 013 1.645.651,-- 131/02/17 6.2.2017

42

zapojení váz.rozp.prostředků z výsl.hospodaření z r.2016  do OF ke krytí výdajů na cestovné, do 

OKŘÚ ke krytí mzdových výdajů.  Jde o nevyčerpané rozpočtové prostředky v r. 2016, které budou 

v r. 2017 použity ke krytí dalších výdajů, které přímo souvisí s realizací projektu CLARA III: Rozvoj 

společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu

110.317,-- " "

43

zapojení váz.finan.prostředků z výsl. hospodaření KK za rok 2016 do OLPaKŽÚ pro rok 2017. 

Jedná se o částečné prominutí odvodů a penále za prodlení s odvody za porušení rozpočtové 

kázně, a to městu Jáchymov, obci Zádub-Závišín a obci Otovice

217.939,40 " "

44

zapojení váz. rozp.prostředků z výsl. hospodaření z r. 2016 do OF ke ke krytí výdajů na cestovné,

do OKŘÚ ke krytí mzdových výdajů. Jde o nevyčerpané rozpočtové prostředky v r. 2016, které

budou v r. 2017 použity ke krytí dalších výdajů, které přímo souvisí s realizací projektu CLARA III:

Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu

39.062,-- " "

45

zapojení váz. rozp. prostředků z výsl.hospodaření z r. 2016  do OF ke krytí výdajů na cestovné. 

Jedná se o nevyčerpané rozpočtové prostředky v r. 2016, které budou v roce 2017 použity ke krytí 

dalších výdajů, které přímo souvisí s realizací projektu Smart Akcelerátor, schváleného k realizaci a 

financování v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

4.734,-- " "

46

zapojení váz. rozp. prostředků z výsl. hospodaření z r. 2016 do ORR. Jde se o přijatou

nein.účel.dotaci (prosinec 2016) z MMR ČR, pro PO KK-Karlovarská agentura rozvoje podnikání,

p.o. na realizaci projektu Podpora činnosti regionální stálé konference Karlovarského kraje 2015 -

2017

612.329,75 " "

47

zapojení váz.rozp. prostředků z výsl.hospodaření z r. 2016  do OF ke krytí výdajů na cestovné, do 

OVZ na pohonné hmoty, do OKŘÚ ke krytí mzdových výdajů. 

Jedná se o nevyčerpané rozpočtové prostředky v roce 2016, které budou v roce 2017 použity ke 

krytí dalších výdajů, které přímo souvisí s realizací projektu Technická pomoc EÚS ČR-Bavorsko 

2014-2020

184.225,40 " "

48

zapojení váz. rozp.prostředků z výsl.hospodaření z r. 2016  do OF ke krytí výdajů na cestovné, do 

OKŘÚ ke krytí mzdových výdajů. Jedná se o nevyčerpané rozpočtové prostředky v r. 2016, které 

budou v r. 2017 použity ke krytí dalších výdajů, které mo souvisí s real. projektu Technická pomoc 

EÚS ČR-Sasko 2014-2020

171.298,85 " "

49
zapojení váz. rozp.prostředků z výsl. hospodaření z r. 2016 do OKŘÚ ke krytí mzdových výdajů, 

které přímo souvisí s realizací projektu Nestůj a pojď II.
34.767,21 " "

3
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50

navýšení P a V OIGS zapojením  přijaté vratky  související s projektem OP ŽP Podpora výměny 

zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji financovaného v rámci OP 

ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace I., dílčí projekt č. 394, konečný uživatel P.Janáček

15 974 48,30 " "

51

zapojení váz. rozp.prostředků z výsl. hospod. z r. 2016  do OKŘÚ ke krytí mzdových výdajů.  Jde o 

nevyčerpané rozp. prostředky v r. 2016, které budou v r. 2017 použity ke krytí dalších výdajů, které 

přímo souvisí s real. projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje

262.022,-- " "

52

navýšení P a V  rezervy OF zapojením vrácených prostředků v r. 2017  z nein. příspěvků na provoz 

poskytnutých v r. 2016 PO KK v oblasti sociální.Tyto prostředky jsou určeny na dofinancování 

sociálních služeb

2.865.000,-- " "

53

přesun rozp.prostředků z OSV do OKŘÚ. Jedná se o vkládání informací na webové stránky kraje o 

procesu náhradní rodinné péče, správu facebookového profilu, reagování na dotazy, administrace e-

mailového účtu . V této souvislosti byla uzavřena dohoda o provedení práce na dobu od 14.12.2016 

do 31.12.2017 s Mgr. Petrem Najmanem a tato činnost bude zaplacena formou odměny 

± 45.000,-- " "

54

přesun rozp. prostředků z OSV do OKŘÚ. Jedná se o zajištění psychologického vyšetření žadatelů 

o zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a evidence osob, které 

mohou vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu, vedenou Krajským úřadem 

Karlovarského kraje. V této souvislosti byla uzavřena dohoda o provedení práce na dobu od 14. 12. 

2016 do 31. 12. 2017 s PhDr. K. Novou a tato činnost jí bude zaplacena formou odměny

± 150.000,-- " "

55

zapojení váz. rozp. prostředků z výsl.hospodaření z r. 2016 do OISM. Jedná se o přijaté 

finan.prostředky za porušení rozp. kázně při real. projektu Další vzdělávání v managementu 

produktů cestovního ruchu společnosti Tradiční řemesla Bernard, o.s. finan.v rámci globálního 

grantu OPV pro konkurenceschopnost

9.068,-- " "

56

přesun nein. finan. prostředků z OŽP do rozpočtu Agentury projektového a dotačního

managementu , příspěvkové organizace kraje, z důvodu pověření agentury administrací udržitelnosti

projektu „ Omezení výskytu invazivních rostlin v Karlovarském kraji “ na základě rozhodnutí

Zastupitelstva Karlovarského kraje ZK127/04/16 ze dne 7.4.2016

± 2.000.000,-- " "

57

zapojení váz. rozp. prostředků z výsl.hospodaření z r. 2016 do OISM. Jde o přijaté finan.prostředky

za porušení rozp. kázně při real. projektů v rámci Globálních grantů OPVK od organizací: ZŠ

Lomnice, okres Sokolov – projekt „Vzdělávej se s řekou Ohře“,

ZŠ J. A.Komenského, příspěvková organizace - projekt „Společná cesta ke vzdělání“,

Národní institut dalšího vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) –

projekt „Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků základních a středních škol Karlovarského kraje“

, Vialin, občanské sdružení – projekt „Podpora pohybové a řečové výchovy v mateřských školách“ 

460.226,-- " "

58

zapojení váz. finan. prostředků z výs. hospodaření KK za r. 2016  doOŠMT na podporu získání 

odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol v Karlovarském kraji pro školy zřizované 

Karlovarským krajem  a školy zřizované obcemi 

212.500,-- " "

59

přesun rozp.prostředků z kap.příspěvky cizím subjektům OKH do kap.příspěvky cizím subjektům

OŠMT, které jsou určeny pro J.Kubíčka jako individuální dotace na účast na Mistrovství Evropy ETU 

Cross Triathlon konaného dne 30.7.2017 v Rumunsku a na Mistrovství Světa Xterra Hawai

konaného dne 29.10.2017

± 30.000,-- OŠMT 152/02/17 6.2.2017

60

zapojení finan. FB do OŠMT na předfinancování 20 % celkových uznatelných nein. výdajů projektu 

programu Erasmus+

103.140,-- OŠMT 154/02/17 6.2.2017 163/04/17 20.4.2017 ano

61

zapojení finan. FB do OŠMT na předfinancování 20 % celkových uznatelných nein. výdajů projektu 

Učíme se v Evropě, držíme krok, real. PO KK-Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary v 

rámci programu Erasmus+

31.563,-- OŠMT 161/02/17 6.2.2017 176/04/17 20.4.2017 ano

62

zapojení finan. FB do OŠMT na předfinancování 85 % celkových uznatelných nein. výdajů projektu 

Společné tradice vnímat všemi smysly, real. PO KK- První české gymnázium v K.Varech v rámci 

Fondu malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát 

Sasko 2014 – 2020

403.596,-- OŠMT 166/02/17 6.2.2017 81/02/17 23.2.2017 ano

63
přesun finan.prostředků z OVZ do OKŘÚ na krytí mzdových výdajů při zajišťování údržbářských 

činností v areálu a objektech Krajského úřadu Karlovarského kraje
± 668.000,-- OVZ 179/02/17 6.2.2017

64

přesun rozp.prostředků  v rámci OŠMT jako nein. příspěvek pro PO KK na úhradu stipendií za 1. 

pololetí školního roku 2016/2017 pro žáky vzdělávající se ve vybraných oborech vzdělání ve 

středních školách zřizovaných Karlovarským krajem 

± 1.539.500,-- OŠMT 220/02/17 21.2.2017

4
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65

zapojení váz. finan. prostředků z výsledku hospodaření KK za r. 2016 do OF.Jedná se o daň z 

přidané hodnoty jako vyměřená daňová povinnost za prosinec 2016, která byla uhrazena finančnímu 

úřadu v lednu 2017

483.374,-- 192/02/17 21.2.2017

66
zapojení váz.finan. prostředků z výsledku hospodaření KK  za rok 2016  do OIGS z důvodu 

plánovaného výkupu pozemků pod stavbou cyklostezky 
2.000.000,-- " "

67 MF ČR
přijetí nein. účel. dotace  na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv za IV. čtvrtletí roku 

2016, druhá část - od 09.11.2016 do 31.12.2016
98 297 50.327,18 " "

68

navýšení P a V ODSH zapojením příjmů z přijatého plnění za pojistnou událost od České 

podnikatelské pojišťovny, a.s. Jedná se o plnění za vandalismem a krádeží zničené obložení 

kovových sloupků a svodidel na cyklostezce Ohře

25.464,-- " "

69 MŠMT ČR

 přijetí nein.účel. dotace určené k financování projektu Smart Akcelerátor (1. kolo) realizovaného a 

financovaného v rámci OPV, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských 

zdrojů pro výzkum a vývoj

33 062 2.518.520,25 " "

70

navýšení P a V OSV zapojením vrácených finan. prostředků. Jedná se o finan. prostředky vrácené 

příjemci příspěvků dne 19.1. a 20.1.2017 na zvláštní účet projektu Podpora vybraných služeb 

sociální prevence finan. v rámci OPZ (OPZ I.), prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s 

chudobou. Finanční prostředky byly příjemcům poskytnuty roku 2016 v přímé souvislosti s realizací 

projektu a budou použity na příspěvky v roce 2017 v rámci tohoto schváleného projektu

653.938,52 " "

71 MŠMT ČR
přijetí nein.účel.dotace k zajištění prostředků na financování přímých výdajů na I. čtvrtletí roku 2017 

ve školách a školských zařízeních zřizovaných soukromými subjekty v Karlovarském kraji 
33 155 23.263.059,-- " "

72

navýšení P a V KK pro rok 2017  vrácením finan.prostředků došlých na účet KK od Základní škola 

Vítězství, M.Lázně jako vratka prostředků. Jedná se o 31. a 32. splátku náhrady nákladů 

vyplývajících z nedodržení kvalifikační dohody uzavřené v roce 2010, podle níž se zaměstnanec 

organizace zavázal ke zvýšení kvalifikace ve studijním oboru učitelství pro I. stupeň

33 353 4.000,-- " "

73

přesun rozp.prostředků v rámci schvál. rozpočtu OŠMT z důvodu poskytnutí nein. příspěvku PO KK-

ISŠ Cheb na udržitelnost projektu Podpora rozvoje dalšího vzdělávání v KK, a to na webhosting a 

správu Portálu dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji, na mzdu administrátora portálu a na 

zajištění kurzů z cyklu Personální a andragogická akademie

± 100.000,-- " "

74

přesun rozpočtových prostředků  v rámci schvál.rozpočtu OŠMT z důvodu poskytnutí neinvestičních 

příspěvků příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje na zajištění pilotního ověření kurzu Stop 

násilí na školách – bezpečná škola

± 400.000,-- " "

75

zapojení váz. finan.prostředků z výsl.hospodaření za r.2016 do kap.Příspěvky cizím subjektům 

OŠMT k zajištění výplaty stipendia pro studenta T. Sommera dle Stipendijního programu 

Karlovarského kraje pro akademický rok 2016/2017 

24.000,-- " "

76

navýšení P a V KK pro r. 2017  vrácením  finan. prostředků došlých na účet Karlovarského kraje od 

ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19, PO města Karlovy Vary jako vratka dobropisu za reklamovanou 

učební pomůcku pořízenou v roce 2016. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

33 353 129,-- " "

77

navýšení P a V KK pro r. 2017 vrácenm finan. prostředků došlých na účet Karlovarského kraje od 

PO KK- Střední lesnická škola Žlutice jako úhrada odvodu za porušení rozpočtové kázně. Finanční 

prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

33 353 84.022,-- " "

78

navýšení P a V KK pro r. 2017 vrácením finan.prostředků došlých na účet Karlovarského kraje od 

PO KK-Dům dětí a mládeže Karlovy Vary jako úhrada odvodu za porušení rozpočtové kázně. 

Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

33 353 206.707,-- " "

79 MŠMT ČR

přijetí nein.účel.dotace na financování Rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve 

školských poradenských zařízeních v roce 2017 pro PO KK- Pedagogicko-psychologická poradna 

K. Vary ve výši a PO města Karlovy Vary Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení 

Karlovy Vary 

33 069 3.324.038,-- " "

80

přesun rozp.prostředků z ORR do OKŘÚ ke krytí výdajů na mzdy a zákonné odvody přímo 

související s rea. projektu Technická pomoc EÚS (Evropská územní spolupráce) Česká republika – 

Bavorsko 2014 -2020

± 650.000.-- " "

81

přesun rozp.prostředků z ORR do OKŘÚ ke krytí výdajů na mzdy a zákonné odvody přímo 

související s rea. projektu Technická pomoc EÚS (Evropská územní spolupráce) Česká republika – 

Sasko 2014 -2020

± 600.000,-- " "

5
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82

zapojení váz. finan.prostředků z výsledku hospodaření KK za r. 2016 do OIGS na akce: 

Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice Karlovy Vary : Porodní oddělení,

Nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilonu C,Karlovarská krajská nemocnice a.s. – 

Nemocnice Cheb: Dokončení akce Revitalizace areálu nemocnice v Chebu,Nemocnice Sokolov 

:Stavební úpravy 4.NP pavilonu E,  odd.gynekologicko –porodnické/šestinedělí,  

Stavební úpravy 3.NP pavilonu B, Chirurgie, lůžkové oddělení“ ,Letiště Karlovy Vary : 

Výstavba nového objektu Záchranné a požární služby,OPVK.Jedná se o finanční prostředky 

investiční povahy , narozpočtované  v roce 2016, v témže roce však neproinvestované,  které budou 

použity v roce 2017

160.515.520,67 192/02/17 21.2.2017 132/04/17 20.4.2017

83

přesun rozp. prostředků z OŠMT do kap.Příspěvky cizím subjektům  k poskytnutí individ. dotací 

jednotlivým subjektům v oblasti sportu na přípravu sportovců Karlovarského kraje na Hry VIII.letní 

olympiády dětí a mládeže 2017 v Brně dne 24.-29.6.2017 

± 294.000,-- OŠMT 267/03/17 6.3.2017

84
přesun rozp.prostředků z OF rezervy na případné dofinancování stabilizace středního nelékařského 

personálu do OZDR na zvýšení základního kapitálu Karlovarské krajské nemocnice a.s
± 5.000.000,-- OZDR 188/02/17 13.2.2017 36/02/17 23.2.2017 ne

85 zapojení FB do OZDR na zvýšení základního kapitálu Karlovarské krajské nemocnice a.s. ± 5.000.000,-- OZDR 188/02/18 13.2.2017 36/02/17 23.2.2017 ano

86
zapojení FB do ODSH na navýšení úhrady prokazatelné ztráty u smluv o závazku veřejné služby v 

souvislosti se zvýšením mezd řidičů v autobusové dopravě
15.633.600,-- ODSH 190/02/17 17.2.2017 35/02/17 23.2.2017 ano

87
přesun rozp.prostředků z OF, z rezervy OKŘÚ na krytí výdajů plynoucích ze smlouvy o nájmu 

dopravního prostředku mezi Údržbou silnic Karlovarského kraje, a.s., a KK
± 189.600,-- OKŘÚ 227/02/17 21.2.2017

88 MPSV ČR

přijetí nein.účel.dotace k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc podle § 42g a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 

dětí

13 307 1.000.000,-- 236/03/17 6.3.2017

89 MF ČR
přijetí nein.účel. dotace  na úhradu provozních výdajů za dobu výkonu správy obce Ministerstvem 

vnitra České republiky v obci Prameny
98 174 300.147,-- " "

90 MŽP ČR

přijetí invest. a neinv. účel.dotace na financování projektu Podpora výměny zdrojů tepla na pevná 

paliva v rodinných domech v KK  v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 – 

Kotlíkové dotace I.

15 011 15 

974
17.428.196,88 " "

91

přesun rozp.prostředků z ORR do OKŘÚ na mzdy a zákonné odvody a dále do OFna cestovné. 

Jedná se o výdaje přímo související s realizací projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské 

spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu, schváleného k realizaci a financování v rámci 

Programu spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020

± 610.000,-- " "

92

přesun rozp.prostředků z ORR do OKŘÚ na mzdy a zákonné odvody a  do OF na cestovné. Jedná 

se o výdaje přímo související s realizací projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce 

veřejné správy v česko-bavorském regionu, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu 

spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká republika 2014 – 2020

± 610.000,-- " "

93

přijetí invest. účel. dotace od města Cheb  určené na částečné pokrytí nákladů investiční akce 

Karlovarská krajská Nemocnice a.s. Nemocnice Cheb – ukončení revitalizace areálu nemocnice v 

Chebu

579.809,-- " "

94

přesun rozp.prostředků z OŠMT do OKPPLaCR na úhradu části vstupného dětí a žáků z 

mateřských a základních škol na divadelní představení konaná v rámci programu Děti, mládež a 

kultura

± 150.000,-- " "

95

navýšení P a V KK pro rok 2017 vrácením fin.prostředků došlých na účet KK od PO zřizované 

městem Chodov Dům dětí a mládeže Bludiště, Chodov jako úhrada penále z prodlení s odvodem za 

porušení rozpočtové kázně. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky

62.997,-- " "

96

přesun rozp.prostředků (investice) z OF ze schvál. rozpočtu na rok 2017 na úhradu sankcí na 

projektu EU do OKPPLaCR ke krytí nezpůsobilých výdajů generovaných při realizaci projektu 

"Vybudování zázemí pro vstup do Štoly č. 1 v Jáchymově“, realizovaného Muzeem Sokolov, PO KK 

v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad

± 45.834,86 OKPPLaCR ―― 6.3.2017

Rada Karlovarského kraje 

stáhla bod z programu 

jednání.      Ro - nebude 

realizováno

97

přesun rozp.prostředků(neinvestice) z OF ze schvál. rozpočtu na rok 2017 na úhradu sankcí na 

projektu EU do OKPPLaCR ke krytí nezpůsobilých výdajů generovaných při realizaci projektu 

"Česko-bavorský geopark – přírodní dědictví jako šance pro region“, realizovaného Muzeem 

Sokolov, PO KK v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad

± 1.371.846,22 OKPPLaCR ―― 6.3.2017

Rada Karlovarského kraje 

stáhla bod z programu 

jednání.      Ro - nebude 

realizováno.

98
přesun rozp.prostředků v rámci ORR z kapitoly Příspěvky cizím subjektům.Finanční prostředky jsou 

určeny administraci dotačního titulu Inovační vouchery 
± 20.000,-- ORR 373/03/17 20.3.2017 154/07/17 20.4.2017 ne

6
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99
přesun rozp.prostředků v rámci OŠMT, které jsou určeny jako nein.dotace pro PO KK na podporu 

aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže 
± 134.070,-- OŠMT 422/04/17 3.4.2017

100
přesun rozp. v rámci OŠMT, které jsou určeny jako nein.dotace pro PO zřizované obcemi 

Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže
± 315.930,-- OŠMT 422/04/17 3.4.2017 210/04/17 20.4.2017 ano

101

přesun rozp.prostředků z rezervy na individ. dotace OF do kap.Příspěvky cizím subjektům OŠMT k 

poskytnutí neinvestičního příspěvku SK KONTAKT KARLOVY VARY, z.s.na financování nákladů 

spojených se zajištěním organizace plaveckých závodů tělesně postižených plavců XV. POHÁREK

± 50.000,-- OŠMT 278/03/17 6.3.2017

102

přesun rozp.prostředků  z OF, a to z rezervy za poskytování individ. dotací, do OZDR na poskytnutí 

individ.dotace Karlovarské krajské nemocnici, a.s. na akci XXXIV. Celostátní konference 

perinatologie a fetomaternální medicíny

± 100.000,-- OZDR 343/03/17 20.3.2017

103

přesun rozp.prostředků z kap.Příspěvky cizím subjektům OKPPLaCR  pro  organizaci KK Císařské 

lázně, PO na zajištění činnosti dané příspěvkové organizace, která od 1.4.2017 přebírá veškeré 

závazky rušícího se zájmového sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary

± 1.850.000,-- OF 293/03/17 20.3.2017

104

přesun rozp.prostředků v rámci OŠMT z akce č. 7027 - IROP 1.3 - Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb 

Komenského 29 – Centrum technického a přírodovědného vzdělávání na navýšení krytí výdajů 

projektu akce č. 7020 - IROP 1.3 – Modernizace jazykové výuky připravovaného k real.PO KK-

Gymnázium a střední odborná škola Chodov

± 740.950,-- OŠMT 350/03/17 20.3.2017

105
přesun rozp.prostředků  z OF, a to z rezervy na případné dofinan.sociálních služeb do OSV pro PO 

Karlovarského kraje působící v oblasti sociální na dofinancování sociálních služeb 
± 10.441.500,-- OSV 293/03/17 20.3.2017

106

zapojení váz.fin.prostředků z výsl.hospodaření KK za rok 2016 do výdajů r. 2017. Jedná se o 

neoprávněně vyplacené soc. dávky vrácené obcemi na účet Karlovarského kraje v prosinci 2016. 

Tato částka byla v lednu 2017 odvedena na účet Ministerstva financí ČR

8.284,43 285/03/17 20.3.2017

107

přesun rozp. prostředků z  OŠMT do OŽP z důvodu úhrady nákladů na dopravu žáků školských 

zařízení na exkurze v rámci praktické výuky environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v 

Karlovarském kraji  

± 250.000,-- " "

108

přesun rozp.prostředků z ORR do OKŘÚ na mzdy a zákonné odvody přímo související s 

real.projektu Nestůj a pojď II. realizovaného a financovaného v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost

± 387.132,-- " "

109

přesun rozp.prostředků z OŠMT do OKŘÚ ke krytí mzdových výdajů projektu Krajský akční plán 

rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

± 2.725.478,-- " "

110 MŠMT ČR

přijetí nein.účel.dotace na real. rozvojového programu Financování asistentů pedagoga pro děti,

žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním

na období leden – srpen 2017. Finanční prostředky jsou určeny pro Základní školu Čtyřlístek,

Poštovní 160/17, Mariánské Lázně, právnickou osobu vykonávající činnost škol a školských

zařízení, která má s krajským úřadem uzavřenou smlouvu podle zákona č. 306/1999 Sb. o

poskytování dotací soukromým školám

33 215 88.432,-- " "

111 MŠMT ČR

přijetí nein.účel.dotace  na real. rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve 

školách.Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní 

příslušností jiného členského státu Evropské unie. Finanční prostředky jsou určeny pro soukromou 

školu Gymnázium, základní školu a mateřskou školu Mánesova s.r.o. Sokolov  a pro příspěvkové 

organizace zřizované městy, a to ZŠ jazyků Karlovy Vary a Základní školu Hranice

33 435 99.648,-- " "

112 MŠMT ČR

přijetí nein.účel.dotace na real. dotačního projektu Naplňování koncepce podpory mládeže na 

krajské úrovni. Rozpočtové prostředky budou poskytnuty cizím subjektům formou nein. příspěvku 

dle dotačního programu Podpora kreativity, spolupráce a zdravého životního stylu dětí a mládeže v 

Karlovarském kraji vyhlášeného Karlovarským krajem

33 064 196.210,-- " "

113

navýšení P a V KK pro r.2017 vrácením finan prostředků došlých na účet KK od Základní škola 

Vítězství, Mariánské Lázně jako vratka prostředků. Jedná se o 33. a 34. splátku náhrady nákladů 

vyplývajících z nedodržení kvalifikační dohody uzavřené v roce 2010, podle níž se zaměstnanec 

organizace zavázal ke zvýšení kvalifikace ve studijním oboru učitelství pro I. stupeň 

33 353 4.000,-- " "

114

zapojení váz.finan.prostředků z výsl.hospodaření za r. 2016 do OŠMT vrácením finan.prostředků 

došlých na účet KK  od  Základní škola Vítězství, Mariánské Lázně jako vratka prostředků. Jedná se 

o 29. a 30. splátku náhrady nákladů vyplývajících z nedodržení kvalifikační dohody uzavřené v roce 

2010, podle níž se zaměstnanec organizace zavázal ke zvýšení kvalifikace ve studijním oboru 

učitelství pro I. stupeň 

33 353 4.000,-- " "
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115 MŠMT ČR

přijetí nein.účel.dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a 

studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na 

období leden – srpen 2017,  pro školy zřizované obcemi Karlovarského kraje a pro PO KK

33 457 1.875.424,-- " "

116 MŠMT ČR

přijetí nein.účel. na financování programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků 

středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na rok 2017 pro PO KK- Střední 

pedagogickou školu, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary a Střední živnostenskou školu Sokolov 
33 160 36.200,-- " "

117 MŠMT ČR

přijetí nein.účel.dotace na financování programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 

2016/2017.Finanční prostředky jsou určeny pro PO KK a pro školy zřizované obcemi Karlovarského 

kraje 

33 049 3.731.680,-- " "

118 MŠMT ČR

přijetí nein.účel.dotace na financování Rozvojového programu na podporu školních psychologů a 

školních speciálních pedagogů ve školách na období leden až srpen 2017,  pro PO KK-

Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov. Zbývající část dotace bude přijata 

na rezervní položku rozpočtu OŠMT v souladu s podmínkami výše uvedeného rozhodnutí bude 

vrácena poskytovateli v předepsané lhůtě

33 050 822.800,-- " "

119
přesun rozp.prostředků z ORR do OF kraje na cestovné projektu Smart Akcelerátor (1. kolo), 

schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
± 26.839,67 " "

120

navýšení P a V KK  formou vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi KK a 

Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., a to na základě vyrovnání finančních prostředků dle 

vydaných a přijatých faktur. Zápočet se provádí na základě podkladů od Karlovarské krajské 

nemocnice a.s. 

24.787.908,75 285/03/17 20.3.2017 132/04/17 20.4.2017

121

navýšení P a V KK formou vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi 

Karlovarským krajem a NEMOS Sokolov s.r.o., a to na základě vyrovnání finančních prostředků dle 

vydaných a přijatých faktur. Zápočet se provádí na základě podkladů od NEMOS Sokolov s.r.o. 

6.135.197,31 " " 132/04/17 20.4.2017

122

změna charakteru finan.prostředků z nein. na invest.v rámci OŽP, z důvodu poskytnutí investiční

dotace Asociaci záchranný kruh, na vybudování vodní cesty - potůčku v areálu Centra zdraví a

bezpečí v Karlových Varech

± 200.000,-- OŽPaZ 337/03/17 20.3.2017

Rada Karlovarského kraje 

neschválila poskytnutí 

příspěvku.

123
změna charakteru finan.prostředků z invest. na neinvest. v rámci OŽP, z důvodu poskytnutí

neinvestiční dotace městu Sokolov  na real. digitálního povodňového plánu města Sokolov 
± 193.406,-- OŽPaZ 341/03/17 20.3.2017 188/04/17 20.4.2017 ne

124

přesun rozp.prostředků  z OF  na úhradu sankcí na projektů EU do OŠMT ke krytí nezpůsobilých 

výdajů generovaných při real.projektu „Společné ošetřovatelské postupy Česká republika – 

Bavorsko“  PO KK-Střední zdravotnická škola a vyšší odborné škola Cheb, PO v rámci Programu 

Cíle 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013

± 2.175.266,53 OŠMT 421/04/17 3.4.2017 211/04/07 20.4.2017 ano

125

přesun rozp.prostředků  v rámci OŠMT z akce č. 7027 - IROP 1.3 - Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb 

Komenského 29 – Centrum technického a přírodovědného vzdělávání na navýšení krytí výdajů 

projektu akce č. 7604 - Zůstaňte s námi po škole! aneb Rozvoj kompetencí žáků škol v Ústeckém a 

Karlovarském kraji realizované Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, 

příspěvkovou organizací v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání 3.3

± 1.000.000,-- OŠMT 358/03/17 20.3.2017 159/04/17 20.4.2017 ano

126

přesun rozp.prostředků z OF z rezervy na individuální dotace do kap.příspěvky cizím subjektům 

OŠMT pro Royal Golf Club Mariánské Lázně z.s. jako individuální dotace na částečnou úhradu 

neinvestičních nákladů spojených s účastí Gabriely Roberty Vítů na zahraničních turnajích

± 20.000,-- OŠMT 355/03/17 20.3.2017

127

přesun rozp.prostředků z OFz rezervy na individuální dotace do kap. příspěvky cizím subjektům 

OŠMT pro TJ Baník Sokolov, z.s. jako individuální dotace na částečnou úhradu neinvestičních 

nákladů spojených s přípravou a účastí vzpěrače E.Danče na MS juniorů a juniorek do 17 let v 

Thajsku

± 20.000,-- OŠMT 356/03/17 20.3.2017

128

přesun rozp.prostředků z OF z rezervy na individuální dotace do kap.příspěvky cizím subjektům 

OŠMTi pro VK Karlovarsko 2014 s.r.o. jako individuální dotace na úhradu neinvestičních nákladů 

souvisejících s utkáními s francouzským týmem Tours volley-ball v rámci postupu do čtvrtfinále 

Evropského poháru volejbalu mužů

± 100.000,-- OŠMT 357/03/17 20.3.2017

129

přesun rozp.prostředků z OF z rezervy na poskytování individuálních dotací do OBaKŘ pro 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Krajské sdružení hasičů Karlovarského kraje na zajištění 

chodu kanceláře a zajištění soutěží

± 130.000,-- OBaKŘ 305/03/17 20.3.2017 RO zrušeno, varianta I.
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130
zapojení volných prosředků z výsledku hospodaření KK za rok 2016 jako navýšení základního 

kapitálu obchodní společnosti Karlovarská krajská nemocnice,.a.s.
10.000.000,-- OZDR 379/03/17 20.3.2017 122/04/17 20.4.2017 ano

131

přesun rozp.prostředků z OF, a to z rezervy na poskytování individuálních dotací, do ORR na 

poskytnutí individuální dotace Regionálnímu stavebnímu sdružení Karlovy Vary na akci Dny 

stavitelství a architektury Karlovarského kraje

±200.000 ORR 431/04/17 3.4.2017

132

přesun rozp.prostředků  v rámci rozpočtu OŠMTna poskytnutí finančního daru za 1. až 3. místo v 

soutěži Škola udržitelného rozvoje Karlovarského kraje na období let 2017-2019 pro příspěvkové 

organizace zřizované městy Karlovy Vary a Sokolov

± 22.000,-- OŠMT 359/03/17 20.3.2017

133 MF ČR
přijetí nein.účel.dotace na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími 

vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou
98 335 254.545,13 402/04/17 3.4.2017

134

navýšení P a V KK o finan.prostředky na zajištění dopravní obslužnosti – drážní doprava, které byly 

převedeny na účet Karlovarského kraje dne 15.3.2017 na základě Veřejnoprávní smlouvy o zajištění 

dopravní obslužnosti Města Aš

150.000,-- " "

135
přesun rozp.prostředků z OŠMT do OSV na úhradu výdajů na pohoštění v rámci konání Odborné

krajské konference Internetem bezpečně
± 50.000,-- " "

136

navýšení P a V OSV zapojením vrácených finan. prostředků. Jedná se o finan. prostředky vrácené

PO- Agentura projektového a dotačního managementu. Finanční prostředky byly příspěvkové

organizaci poskytnuty roku 2016 v přímé souvislosti s realizací projektu a budou použity na výdaje

tohoto schváleného projektu v roce 2017

108.072,46 " "

137

snížení P a V KK vrácením  nevyčerpané části nein. dotace poskytnuté z MŠMT na finan. 

Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve 

školách na období leden až srpen 2017,  zbylé prostředky  budou vráceny Ministerstvu školství, 

mládeže a tělovýchovy

33 050  673.200,-- " "

138

navýšení P a V KK pro rok 2017  vrácením fin. prostředků došlých na účet KK od PO zřizované 

městem Horní Slavkov-ZUŠ Horní Slavkov jako úhrada odvodu za porušení rozpočtové kázně. 

Finanční prostředky budou poukázány MŠMT ČR

33 353 499.172,-- " "

139

přesun rozp.prostředků v rámci OŠMT z důvodu poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové 

organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb na účast v republikovém kole soutěže Turnaj 

mladých fyziků 2017 konaném 5.-7. dubna 2017

 ± 50.000,-- " "

140

navýšení P a V KK pro rok 2017 vrácenm fin.prostředků došlých na účet KK od PO zřizované 

městem Cheb- ZŠ Cheb, Kostelní náměstí 14 jako úhrada odvodu neoprávněně čerpaných 

prostředků určených na přímé výdaje v roce 2016. Finanční prostředky budou poukázány MŠMT ČR

33 353 56.819,-- " "

141

navýšení PaV KK pro rok 2017  vrácením fin.prostředků došlých na účet KK od organizace ZŠ 

Vítězství, Mariánské Lázně jako vratka prostředků. Jedná se o 35. a 36. splátku náhrady nákladů 

vyplývajících z nedodržení kvalifikační dohody uzavřené v roce 2010. Finanční prostředky budou 

poukázány MŠMT ČR

34 353 4.000,-- " "

142

přesun rozp.prostředků z rezervy na indiv. dotace OF do kap. příspěvky cizím subjektům 

OKPPLaCR k poskytnutí neinvestičního příspěvku Ultralight Club Cheb, z.s., IČO 66363080 na 

financování nákladů spojených se zajištěním organizace leteckého dne Cheb 2017 – oslavy 100 let 

vzniku 1. vojenského letiště

± 60.000,-- OKPPLaCR 413/03/17 3.4.2017

143

změna  charakteru   finan.prostředků  z invest. na nein.v rámci OŽ , kap.příspěvky cizím subjektům 

Krajského úřadu  Karlovarského kraje  z důvodu poskytnutí neinvestiční dotace  Městu Kraslice na 

realizaci akce Digitální povodňový plán
± 243.200,-- OŽPaZ 490/04/17 24.4.2017 283/06/17 22.6.2017 ne

144

přesun rozp.prostředků  z OZDR do OKPPLaCR, a to z akce č. 7019 – IROP – Výstavba výjezdové 

základny ZZS KK v Ostrově, která nebude real., na krytí výdajů projektu akce č. 7007 – 

Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově realizovaného Muzeum Cheb,PO KK v 

rámci programu IROP, oblast podpory prioritní osa 3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných 

institucí, Specifický cíl 3.1. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – 

Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění.   

 ± 1.990.684,92 OKPPLaCR ―― 12.4.2017 ―― 20.4.2017 ne

Materiál byl stažen z 

jednání RKK, bude 

předložen 10.5.2017. 

Rozpočtová změna  

nebude realizována.

145

přesun rozp.prostředků (investice) z OF ze schváleného rozpočtu na rok 2017 na úhradu sankcí na 

projekty EU do OKPPLaCR ke krytí nezpůsobilých výdajů generovaných při real. projektu 

"Vybudování zázemí pro vstup do Štoly č. 1 v Jáchymově“, real. Muzeem Sokolov, PO KK v rámci 

Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad

 ± 45.834,86 OKPPLaCR ―― 10.5..2017

Rada Karlovarského kraje 

stáhla bod z programu 

jednání.

146

přesun rozp.prostředků (neinvestice) z OF ze schvál.rozpočtu na rok 2017 na úhradu sankcí na 

projekty EU do OKPPLaCR ke krytí nezpůsobilých výdajů generovaných při real. projektu "Česko-

bavorský geopark – přírodní dědictví jako šance pro region“, real. Muzeem Sokolov, PO KK v rámci 

Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad

 ± 1.371.846,22 OKPPLaCR ―― 10.5.2017

Materiál odboru 

nepředložen. Rozpočtová 

změna nebude 

realizována.
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147

přesun rozp.prostředků  v rámci OŠMT do příspěvků cizím subjektům téhož odboru. Tyto prostředky 

jsou určeny k poskytnutí nein.příspěvku společnosti P.F. art, spol. s r.o. na pokrytí nákladů 

spojených se zajištěním výroby publikace Atlas školství Karlovarského kraje pro školní rok 

2018/2019

 ± 20.000,-- OŠMT 495/04/17 24.4.2017

148

přesun rozp.prostředků z rezervy na individ.dotace OF do kap. příspěvky cizím subjektům OŠMT 

pro subjekt Cesta za snem, z.s. jako individuální dotace na financování neinvestičních nákladů 

spojených se zajištěním organizace akce Handy cyklo maraton 2017

 ± 20.000,-- OŠMT 496/04/17 24.4.2017

149 MPSV ČR

přijetí nein.účel pro PO KK- Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje na realizaci 

projektu Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Karlovarského kraje v rámci 

Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa

13 013 1.181.758,40 448/04/17 24.4.2017

150

přesun rozp.prostředků z OIGS do OKŘÚ na mzdové výdaje za období 1-2/2017 související s real. 

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

rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 – Kotlíkové dotace I., prioritní osa 2, 

specifický cíl 2.1 Operačního programu Životní prostřední 2014-2020. Mzdové výdaje musely být dle 

metodiky Operačního programu Životní prostřední 2014-2020 předfinancovány ze zdrojů 

Karlovarského kraje, a to z rozpočtových prostředků Krajského úřadu

15 011  ± 266.080,-- " "

151

přesun rozp.prostředků v rámciOŠMT jako nein. příspěvek pro PO KK-Integrovaná střední škola 

technická a ekonomická Sokolov k zajištění výuky a výcviku, včetně získání řidičského oprávnění v 

autoškole

 ± 250.700,-- " "

152
přesun rozp.prostředků z OVZ do OKŘÚ  na krytí výdajů souvisejících se zajišťováním personální 

inzerce k výběrovým řízením v regionálních vydáních periodik
 ± 50.000,-- " "

153 MF ČR

přijetí nein.účel.dotace na náhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů spojených s realizací 

ozdravných protiradonových opatření MUDr. Janu Lehkému a  Mgr. Nikole Rovenské 98 035 150.000,- " "

154

přesun rozp.prostředků  v rámci OŠMT z akce č. 7027 - IROP 1.3 - Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb 

Komenského 29 – Centrum technického a přírodovědného vzdělávání na krytí výdajů akce č. 7601-

7602 – Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje real.Karlovarským krajem v rámci 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

 ± 500.000,-- " "

155 MPSV ČR

přijetí nein.účel. dotace  k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc podle § 42g a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 

dětí

13 307 2.000.000,-- " "

156

přesun rozp.prostředků z OSV do OKŘÚ na zajištění průběžného vzdělávání šesti zaměstnanců 

OSV, Oddělení sociálně právní ochrany, a to formou účasti těchto zaměstnanců na vzdělávacích 

kurzech akreditovaných MPSV

 ± 70.000,-- " "

Rada Karlovarského kraje 

schvaluje nerealizovat 

neschválenou rozp. 

změnu. 

157 MPSV ČR

přijetí nein.účel. dotace určené na finan.projektu Karlovarského kraje Predikce trhu práce (Kompas) 

realizovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

přesun rozp.prostředků z ORR do OKŘÚ na mzdové výdaje projektu a do OF na cestovné projektu 

Predikce trhu práce (Kompas) realizovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost

13 013

2.252.064,--               

± 1.200.000,--             

± 60.000,--     

" "

158 MŠMT ČR

přijetí nein.účel.dotace k finan. projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje

schváleného k real. a financování v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání za

současného snížení financování ve stejné výši z Fondu budoucnosti, odkud byl projekt Krajský

akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje plně předfinancován
1.938.977,73 " "

159
přesun rozp.prostředků v rámci OŠMT jako nein.příspěvek pro PO KK-Střední průmyslová škola 

Ostrov k zajištění výuky a výcviku včetně získání řidičského oprávnění v autoškole  
 ± 149.850,-- " "

160

navýšení P a V KK pro rok 2017  vrácením finan.prostředků došlých na účet KK od PO zřizované 

obcí Luby Základní škola Luby jako přeplatek pojistného na sociálním zabezpečení za období 

9/2016 – 12/2016. Finanční prostředky budou odvedeny Ministerstvu školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky

33 353 1.874,-- " "

161 MŠMT ČR
přijetí nein.účel. k zajištění prostředků na finan. přímých výdajů na II. čtvrtletí roku 2017 ve školách 

a školských zařízeních zřizovaných soukromými subjekty v Karlovarském kraji 
33 155 19.517.818,-- " "

162

přesun rozp.prostředků z OBKŘ do OKŘÚ  v souvislosti s organizační změnou určeny na krytí 

výdajů souvisejících se zajišťováním činnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a ostrahy krajského 

úřadu

± 1.123.092,-- " "
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163 MPSV ČR

přijetí nein. a invest. účel. dotace na finan. projektu Karlovarského kraje Podpora procesu 

střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji  (OPZ II.) finan. v rámci 

Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

přesun rozp. prostředků z OSV do OKŘÚ na mzdové výdaje projektu Podpora procesu 

střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji  (OPZ II.) financovaného v 

rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

13 013
858.724,--               

± 518.348,--                 
" "

164

změna charakterufinan. prostředků z inves. na neinv.  v rámci  OIGSaSM z důvodu úhrady daně z 

nabytí nemovitých věcí místně příslušnému finančnímu úřadu, na základě uzavřené směnné 

smlouvy mezi Karlovarským krajem  a Statutárním městem K. Vary

± 546.452,-- " "

165 MŠMT ČR

přijetí nein.účel.dotace  na finan.projektu Bezpečné klima ve školách v KK vyhlášeného v rámci 

Programu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2017; č.j.: MSMT-

11483/2016-1                                                                             přesun rozp.prostředků z OŠMT do 

OKŘÚ na mzdové výdaje projektu Bezpečné klima ve školách v Karlovarském kraji vyhlášeného v 

rámci Programu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2017

33 122
137.120,--               

± 20.800,--                 
" "

166 MŠMT ČR

přijetí nein.účel.dotace na finan. Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 

2015/2016 - Excelence středních škol 2016 pro soukromou školu Svobodná chebská škola, základní 

škola a gymnázium s.r.o. Cheb a pro PO KK 

33 038 912.521,-- " "

167
přijetí dotace z Plzeňského kraje pro město Mariánské Lázně na zajištění lékařské pohotovostní 

služby v oboru chirurgie v Mariánských Lázních
1.200.000,-- " "

168 MK ČR
přijetí nein.účel. dotace  pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerii výtvarného umění  

v Chebu  na realizaci Celoročního výstavního programu GAVU Cheb na rok 2017
34 070 800.000,-- " "

169 MŠMT ČR

přijetí nein.účel. dotace na finan. programu Program na real.aktivit v oblasti primární prevence 

rizikového chování na rok 2017; .MSMT-11483/2016-1 na projekt Poznáváme sebe a svět,pro ZŠ 

Kynšperk nad Ohří, příspěvková organizace města Kynšperk nad Ohří

33 163 41.541,--
"                          

995/08/17
"   21.8.2017

RO/169 bylo zrušeno 

revokací usnesení o 

schválení rozpočtové 

změny dne 21.8.2017

170
přesun rozp.prostředků ze schvál.rozpočtu OF do OKŘÚ na úhradu měsíčních paušálních náhrad 

nákladů spojených s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva
 ±100.000,-- 502/04/17 24.4.2017

171 MK ČR
přijetí nein.účel.dotace na real.projektu  Úpravy nominační dokumentace česko-německého statku 

Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Montanregion Erzgebirge
34 001 210.000,-- OKPPLaCR 529/05/17 10.5.2017

172
přesun rozp.prostředků z OF, a to z rezervy na poskytování individuálních dotací, do OZDR na 

indiv. dotace společnosti DTO CZ, s.r.o. na akci Gerontologické dny Severozápad
±10.000,-- OZDR 545/05/17 10.5.2017

173

přesun rozp.prostředků v rámci ORR, kap. Příspěvky cizím subjektům z  neinvestičních  na 

investiční prostředky. Jedná se o prostředky určené na poskytnutí dotací v rámci dotačního 

programu Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji

± 342.000,-- ORR 558/05/17 10.5.2017

174

přesun rozp.prostředků  z OF, a to z rezervy na poskytování individuálních dotací, do OZDR na 

indiv. dotace společnosti Karlovarská krajská nemocnice, a.s. na akci Mezinárodní konference 

lékařů EMIR 2017 

±70.000,-- OZDR 546/05/17 10.5.2017

175

přesun rozp.prostředků  z OZDR do OKPPLaCR, a to z akce č. 7019 – IROP – Výstavba výjezdové 

základny ZZS KK v Ostrově, která nebude real., na krytí výdajů projektu akce č. 7007 – 

Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově realizovaného Muzeum Cheb,PO KK v 

rámci programu IROP, oblast podpory prioritní osa 3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných 

institucí, Specifický cíl 3.1. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – 

Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění.   

 ± 1.990.684,92 OKPPLaCR 531/05/17 10.5.2017 248/06/17 22.6.2017 ne

176
navýšení P a V ODSH formou vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi 

Karlovarským krajem a Autobusy Karlovy Vary a.s.
 537.787,70 ODSH 566/05/17 10.5.2017

177
navýšení P a V ODSH formou vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi 

Karlovarským krajem a Autobusy Karlovy Vary a.s.
439.077,40 ODSH 565/05/17 10.5.2017

178

přesun rozp.prostředků  z rezervy na individ.dotace OF do kap.příspěvky cizím subjektům OŠMT k 

poskytnutí individuální dotace A.Kakašové na náklady spojené s realizací soustředění dětského 

pěveckého sboru Valáček v roce 2017

 ±10.000,-- OŠMT 549/05/17 10.5.2017

179 MK ČR

přijetí nein.účel. dotace pro Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje  na 

realizaci projektu Anton Kohl: Altbäurische Stücke oder Umadum…Edice rukopisu lidových písní a 

koleček z Chebska

34 070 200.000,-- 514/05/17 10.5.2017
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180 MK ČR
přijetí nein.účel.dotace pro Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje na realizaci 

projektu Dokumentace soudobých projevů lidových zvyků a tradic v Karlovarském kraji – 7. etapa
34 070 20.000,-- " "

181 MZDR ČR

přijetí invest. dotace pro OIGS na realizaci projektu Nemocnice Sokolov – rekonstrukce 3. nadzemní 

podlaží pavilonu E 35 672 9.330.726,-- " "

182

přesun rozp.prostředků v rámci schvál.rozpočtu OŠMT z důvodu navýšení nein.příspěvku pro PO 

KK - Gymnázium Cheb na úhradu nákladů na stravování žáků ve školní jídelně základní školy v 

Brandlově ulici za období leden až březen 2017

±100.675,21 " "

183

přesun rozp.prostředků v rámci schvál.rozpočtu OŠMT z důvodu poskytnutí nein.příspěvku PO KK- 

Dům dětí a mládeže Karlovy Vary na společnou dopravu autobusem pro týmy z šesti škol 

Karlovarského kraje na Mistrovství České republiky školních týmů v šachu  konané ve dnech 20.-

21. června 2017 ve Zlíně

±20.000,-- " "

184 MŠMT ČR

přijetí nein.účel. dotace na finan.programu v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu 

předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání na projekty využívající zjednodušené 

vykazování nákladů. Finanční prostředky jsou určeny pro PO KK - Základní školu a mateřskou školu 

při Léčebných lázních Lázně Kynžvart

33 063 313.024,80 " "

185

navýšení P a V KK pro r.2017 vrácením finan.prostředků došlých na účet KK od ZŠ Vítězství, M. 

Lázně jako vratka prostředků. Jedná se o 37. a 38. splátku náhrady nákladů vyplývajících z 

nedodržení kvalifikační dohody uzavřené v roce 2010, podle níž se zaměstnanec organizace 

zavázal ke zvýšení kvalifikace ve studijním oboru učitelství pro I. stupeň. Finanční prostředky budou 

odvedeny MŠMT ČR

33 353 4.000,-- " "

186

přesun rozp.prostředků z  OVZ do OŽP z důvodu úhrady poradenské činnosti  dle Rámcové 

smlouvy  uzavřené mezi KK a  Ing. T.Hrušovským za účelem podpory provozních a investičních 

aktivit Karlovarského kraje v oblasti hospodárného využívání energií

± 108.900,-- " "

187

přesun rozp.prostředků  v rámci OŠMT z důvodu navýšení provozního příspěvku PO vykonávající 

činnost škol zřizovaných Karlovarským krajem Střední odborné učiliště Toužim, a to na platy, na 

zákonné odvody na zdravotní a sociální pojištění  a na tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb 

± 667.192,89 OŠMT 559/05/17 10.5.2017

188

přesun roz.prostředků  v rámci OŠMT z akce č. 7027 - IROP 1.3 - Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb 

Komenského 29 – Centrum technického a přírodovědného vzdělávání, na navýšení krytí výdajů 

projektu nového projektu Karlovarského kraje, akce č. 7954 – Obědy do škol financovaného v rámci 

Operačního programu potravinové a materiální pomoci.

Závazný příslib financování je předkládán s touto rozpočtovou změnou

± 315.700,-- OŠMT
552/05/17 

646/05/17

10.5.2017  

22.5.2017
308/06/17 22.6.2017 ano

189

přesun rozp.prostředků z OF a to z rezervy na poskytování individuálních dotací, do OZDR na 

poskytnutí investiční dotace společnosti Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s. na akci Pořízení 

a instalace babyboxu pro odložené děti v Nemocnici Mariánské Lázně, s.r.o. 

 ±40.000,-- OZDR 621/05/17 22.5.2017

190

přesun rozp.prostředků z OF a to z rezervy na individuální dotace, do OBaKŘ, příspěvky cizím 

subjektům, jako dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů v roce 2017, z toho 

neinvestiční prostředky ve výši 100.314 Kč a investiční prostředky ve výši 33.686 Kč
 ±134.000,--- OBaKŘ 587/05/17 22.5.2017 232/06/17 22.6.2017 ne

191

přesun rozp. prostředků  z OF  na úhradu sankcí na projekty EU do OZDR ke krytí nezpůsobilých 

invest.výdajů generovaných při realizaci projektu „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení 

Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN“ realizovaného Karlovarskou krajskou 

nemocnicí a.s. v rámci 69. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

± 4.813.750,08 OZDR 628/05/17 22.5.2017 292/06/17 22.6.2017 ano

192

přesun rozp.prostředků  z OF na úhradu sankcí na projekty EU do OZDR  ke krytí nezpůsobilých 

invest.výdajů generovaných při realizaci projektu „Zdravotnické přístroje KKN“ realizovaného 

Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. v rámci 68. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II 

Severozápad

± 4.413.040,15 OZDR 627/05/17 22.5.2017 293/06/17 22.6.2017 ano

193

zapojení váz.fin. prostředků s výsl. hospodaření KK za r. 2016 do OBaKŘ.Jde o fin. prostředky z 

invest. dotace KK, která byla poskytnuta v r. 2016 celkem 16 obcím KK na pořízení nového 

dopravního automobilu do vybavení jednotek sborů dobrovolných hasíčů obcí

8.725.794,-- OBaKŘ 597/05/17 22.5.2017 235/06/17 22.6.2017 ano

194

přesun rozp.prostředků z OF, a to z rezervy na poskytování individuálních dotací, do OBaKŘ do 

kapitoly příspěvky cizím subjektům, jako investiční dotaci na pořízení dopravního automobilu do 

vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Ovesné Kladruby

 ±34.486,-- OBaKŘ 593/05/17 22.5.2017 234/0617 22.6.2017 ne

195

přesun rozp.prostředků z OF, a to z rezervy na poskytování individuálních dotací, do OBaKŘ do 

kapitoly příspěvky cizím subjektům, jako investiční dotaci na pořízení dopravního automobilu do 

vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Verušičky

 ±34.486,-- OBaKŘ 594/05/17 22.5.2017 233/06/17 22.6.2017 ne

196

přesun rozp.prostředků  na poskytnutí dotací na Likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském 

kraji z rozpočtu OŽP a z  rozpočtu OF, z rezervy na případné dofinancování likvidace bolševníku do 

kap. Příspěvky cizím subjektům

 ± 1.555.682,88 OŽPaZ 612/05/17 22.5.2017 286/06/17 22.6.2017 ne

12
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197

přesun rozp.prostředků  v rámci OŠMT na rok 2017 z důvodu sloučení PO KK Dětského domova 

Plesná a Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov (nástupnická organizace) s účinností od 

01.06.2017

±2.433.335,-- OŠMT 575/05/17 22.5.2017

198

přesun rozp.prostředků z rezervy na individuální dotace OF do OŠMT  k navýšení dotace do fondu 

investic PO KK-Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb na dofinancování investiční 

akce Oprava střechy a fasády SZŠ a VOŠ Cheb – budova A (varianta 1)

±1.500.000,-- OŠMT 573/05/17 22.5.2017

199 MK ČR

přijetí nein.účel.dotace  pro Galerii umění Karlovy Vary, PO KK  na realizaci výstavních projektů  

Nepolapitelná struktura, umění konstruktivistických a strukturálních tendencí a na Dominik Lang/Site-

specific instalace 

34 070 370.000,-- 572/05/17 22.5.2017

200
zapojení nevyčerpaného zůstatku soc. fondu z roku 2016 do OKŘ na úhradu akcí hrazených ze 

sociálního fondu na položku nákup ostatních služeb
593.728,41 " "

201

přesun rozp. prostředků  z OŠMT do OF na cestovné projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání 

Karlovarského kraje realizovaného Karlovarským krajem v rámci Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání

 ± 20.000,-- " 22.5.2017

Rada Karlovarského kraje 

vypustila bod z programu 

jednání.

202 MF ČR
přijetí nein. účelové dotace na úhradu výdajů v souvislosti s novými volbami do zastupitelstva obce 

Josefov a města Horní Blatná
98 074 15.000,-- 572/05/17 22.5.2017

203 MF ČR
přijetí nein.účel. dotace určené jako náhrada škod způsobených vydrou říční  na rybích obsádkách 

čtyřiceti šesti  rybníků v Karlovarském kraji pro společnost Rybářství Mariánské Lázně s.r.o.
98 278 74.520,-- " "

204 ÚV ČR
přijetí nein.účel.dotace pro činnost krajského koordinátora pro romské záležitosti v roce 2016 na 

financování platu jednoho zaměstnance včetně povinných odvodů a ostatních sociálních nákladů
4 001 300.000,-- " "

205

změna    charakteru    finan.prostředků    z   invest. na neinvest. v rámci OŽP kap. příspěvky cizím 

subjektům KÚ KK  z důvodu dorovnání přeplatků jednotlivým subjektům za odběr podzemních vod 

na základě rozhodnutí  Finančního úřadu  Karlovy Vary

±85.743,-- " "

206 MF ČR
přijetí nein.účel. Dotace na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv za I. čtvrtletí roku 2017, 

od 1.1.2017 do 5.4.2017
98 297 158.826,35 " "

207
navýšení P a V KK z titulu úpravy rozpisu rozpočtu přímých výdajů na základě materiálu MŠMT ČR. 

Finan. prostředky jsou učeny pro PO KK v oblasti školství a pro školy a školská zařízení zřizované 

obcemi a dobrovolnými svazky obcí Karlovarského kraje 

33 353 227.895.674 " "

208

přesun rozp.prostředků z OF na úhradu sankcí na projekty EU do OKPPLaCR ke krytí 

nezpůsobilých výdajů generovaných při realizaci projektu "Česko-bavorský geopark – přírodní 

dědictví jako šance pro region“, realizovaného Muzeem Sokolov, PO KK v rámci Regionálního 

operačního programu NUTS 2 Severozápad

 ± 1.371.846,22 OKPPLaCR ―― 22.5.2017 22.6.2017 ne

Rada Karlovarského kraje 

stáhla bod z programu 

jednání.

209

přesun rozp.prostředků v rámci OŠMT - Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb Komenského 29 – 

Centrum technického a přírodovědného vzdělávání, na navýšení krytí výdajů v roce 2017 u projektu 

Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizace, akce č. 7156 – 

Průmysl 4.0 - Implementace digitálního vzdělávání do profesního vzdělávání financovaného v rámci 

Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko

± 2.162.000,-- OŠMT
――          

 657/05/17

22.5.2017            

26.5.2017
323/06/17 22.6.2017 ne

210

přesun rozp.prostředků z OF z rezervy na individuální dotace do kap. příspěvky cizím subjektům 

OŠMT, které jsou určeny k poskytnutí finančního daru  jednotlivým nájemcům pro každou bytovou 

jednotku dle seznamu v příloze č. 1, za účelem odškodnění ve věci havarijního stavu staré budovy 

příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary  včetně naplnění zákonné 

povinnosti pronajímatele vůči nájemcům bytů umístěných v předmětné budově

± 320.000,-- OŠMT 648/05/17 22.5.2017

211

přesun rozp.prostředků  ze schvál. rozpočtu kapitoly příspěvky cizím subjektům OŠMT do rozpočtu 

téhož odboru. Prostředky jsou určeny k poskytnutí finančního daru Statutárnímu městu Karlovy Vary 

na podporu vzniku pobočky veřejné vysoké školy v Karlových Varech

 ± 1.000.000,-- OŠMT 645/05/17 22.5.2017 299/06/17 22.6.2017 ne

212

přesun rozp.prostředků z OF, a to z rezervy na nepředvídatelné výdaje, do OKPPLaCR pro PO KK-

Krajskou knihovnu Karlovy Vary na úhradu spoluúčasti Krajské knihovny Karlovy Vary na grantech

Ministerstva kultury v roce 2017

± 208.400,-- OF 672/06/17 5.6.2017

213

přesun rozp.prostředků v rámci ORR, kapitoly Příspěvky cizím subjektům  z investičních na 

neinvestiční prostředky. Jedná se o prostředky určené na poskytnutí dotací obcím v rámci II. kola 

Programu obnovy venkova

 ± 253.650,-- ORR 703/06/17 5.6.2017

214

přesun rozp.prostředků z OIGS do OKŘÚ  na mzdové výdaje za období 3/2017 související s 

real.projektu Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském 

kraji v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 – Kotlíkové dotace I

15 011 ±139.031,-- 670/06/17 5.6.2017

13
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215 MK ČR

přijetí nein.účelové dotace  pro PO KK -Krajskou knihovnu Karlovy Vary, na realizaci projektu: 

Lekotéka - speciální fond pro děti se specifickými vzdělávacími potřebam,dále na realizaci projektu: 

Knihovnické služby pro handicapované občany 2017 
34 070 30.000,-- " "

216 MF ČR
přijetí nein. účelové dotace  určené jako náhrada škod způsobených bobrem evropským na lesním 

porostu, který obhospodařuje  společnost Lesy Žlutice s.r.o., Žlutice
98 278 35.971,-- " "

217 MF ČR
přijetí nein. účelové dotace určené jako náhrada škod způsobených vlkem (Canis lupus) na ovcích, 

které byly majetkem společnosti Horský statek Abertamy s.r.o., Abertamy
98 278 105.314,-- " "

218

navýšení P a V  ODSH zapojením příjmů. Jedná se o finanční prostředky na dopravní obslužnost, 

autobusy, které byly převedeny na účet Karlovarského kraje dne 22. 5. 2017 na základě 

Veřejnoprávní smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti obce Kolová
9.500,-- " "

219

navýšení P a V KK pro rok 2017  vrácením fin. prostředků došlých na účet KK od PO Karlovarského 

kraje Střední lesnická škola Žlutice jako úhrada penále k nařízenému odvodu za porušení 

rozpočtové kázně. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky

33 533 36. 928,-- " "

220

navýšení P a V KK pro rok 2017 vrácením fin. prostředků došlých na účet KK kraje od organizace 

Základní škola Vítězství, M. Lázně jako vratka prostředků. Jedná se o 39. a 40. splátku náhrady 

nákladů vyplývajících z nedodržení kvalifikační dohody uzavřené v roce 2010, podle níž se 

zaměstnanec organizace zavázal ke zvýšení kvalifik.ve studijním oboru učitelství pro I. stupeň. 

Finanční prostředky budou poukázány MŠMT ČR

33 353 4.000,-- " "

221

navýšení P a V KK vrácením fin.prostředků došlých na účet KK od PO KK-Základní umělecká škola 

Antonína Dvořáka Karlovy Vary, Šmeralova 32 jako úhrada odvodu za porušení rozp. kázně v letech 

2007-2010. Finanční prostředky budou poukázány MŠMT ČR

33 353 2.096.834,44 " "

222

 přesun rozp.prostředků v rámci schvál. rozpočtu OŠMT. Fin. prostředky jsou určeny jako 

nein.dotace pro PO vykonávající činnost škol a školských zařízení zřizované obcemi Karlovarského 

kraje, a to na podporu školních soutěží na rok 2017
±121.800,-- " "

223

přesun rozp.prostředků  v rámci rozpočtu OŠMT. Finan.prostředky jsou určeny jako nein. příspěvek 

pro PO Karlovarského kraje Střední školu logistická Dalovice k zajištění výuky obsluhy motorových 

vozíků 3. ročníku oboru Operátor skladování
±30.492,-- " "

224

přesun rozp. prostředků v rámci schvál. rozpočtu OŠMTz důvodu poskytnutí neinvestičního 

příspěvku PO Karlovarského kraje Gymnázium Cheb na zajištění XXVI. ročníku Dějepisné soutěže 

studentů gymnázií České a Slovenské republiky

 ±150.000,-- " "

225

zapojení finan.prostředků  z návrhu rozdělení přebytku výsledku hospodaření Karlovarského kraje 

za rok 2016. Finanční prostředky jsou určeny pro město Mariánské Lázně na zajištění provozu 

lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecné praktické lékařství

1.000.000,-- OZDR 694/06/17 5.6.2017 288/06/17 22.6.2017 ne

226

přesun rozp.prostředků v rámci OŠMT z akce č. 7027 - IROP 1.3 - Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb 

Komenského 29 – Centrum technického a přírodovědného vzdělávání, na navýšení krytí výdajů v 

roce 2017 (celková výše závazného příslibu se nemění) u projektu realizovaného subjektem 

Gymnázium Aš, příspěvková organizace, akce č. 7011 – Modernizace vybavení školy 

financovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

 ± 7.000.000,-- OŠMT 718/06/17 5.6.2017 327/06/17 22.6.2017 ne

227

přesun rozpočtových prostředků v rámci OŽP. Jedná se o změnu charakteru prostředků z 

neinvestičních na investiční z důvodu poskytnutí investiční dotace městu Sokolov na realizaci 

digitálního povodňového plánu města Sokolov

 ± 193.406,-- OŽPaZ ―― 19.6.2017 7.9.2017 ne
Materiál odborem 

19.6.2017 nepředložen. 

Má být předložen 7.8.2017 

- bude nové číslo RO.

228 MK ČR

přijetí nein.účel.dotace  pro PO KK-Krajská knihovna Karlovy Vary na projekt Vzdělávání knihovníků 

v Karlovarském kraji 2017 (podprogram VISK 2), dále  na projekt Doplňování vybraných záznamů 

článků do báze ANL (podprogram VISK 9/I), na projekt  Kontrola duplicit lokálních autorit 

(podprogram VISK 9/II)

34 053 120.000,-- 729/06/17 19.6.2017

229 MK ČR

přijetí nein.účel.dotace pro PO KK-Muzeum Karlovy Vary  na realizaci projektu Digitalizace seznamů 

lázeňských hostů v Karlových Varech XI. etapa (podprogram VISK 7) 34 053  44.000,-- " "

230

navýšení P a V ODSH zapojením příjmů.Jedná se o finanční prostředky na dopravní obslužnost - 

dráhy, které byly převedeny na účet Karlovarského kraje dne 25. 5. 2017 na základě Veřejnoprávní 

smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti města Horní Slavkov

170.697,-- " "

231

přesun rozp. prostředků z OŠMT do OF na cestovné projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání 

Karlovarského kraje realizovaného Karlovarským krajem v rámci Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání

± 20.000,-- " "

14
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232

navýšení P a V OSV zapojením vrácených finan.prostředků. Jedná se o finanční prostředky vrácené 

příjemci příspěvků dne 12.04., 25.04. a 04.05.2017 na zvláštní účet projektu Podpora vybraných 

služeb sociální prevence financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ I.), 

prioritní osa 2

13 013 281.132,-- " "

233

navýšení  P a V zapojením příjmů – daně z příjmů právnických osob placené Karlovarským krajem 

za rok 2016 do rozpočtu Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje, odkud je tato daň 

hrazena

 52.658.120,-- " "

234 MZDR ČR

přijetí nein.účel.dotace pro PO KK-Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje na 

financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných 

událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě ve 

znění zákona č. 385/2012 Sb.  

35 018 1.607.490,-- " "

235 MPSV ČR

přijetí invest.účel.na finan. dotačního titulu Rekonstrukce a modernizace objektu Domova pro 

seniory „SKALKA“ v Chebu - I. etapa schváleného k realizaci a financování z programu Ministerstva 

práce a sociálních věcí České republiky č. 113310 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny 

zařízení sociálních služeb za současného snížení financování ve stejné výši z Fondu budoucnosti, 

odkud byl tento dotační titul plně předfinancován

9.014.331,-- " "

236

přesun rozp.prostředků v rámci OŠMT jako nein.příspěvek pro PO KK-Střední zemědělská škola 

Dalovice k zajištění výuky a výcviku včetně získání řidičského oprávnění v autoškole, která je 

součástí učebních osnov

±108.735,-- " "

237 MPSV ČR
přijetí nein.účel.dotace na výkon sociální práce v roce 2017 s výjimkou agendy sociálně-právní 

ochrany dětí
13 015 644.500,-- " "

238

přesun rozp.prostředků  v rámci OŠMT do příspěvků cizím subjektům téhož odboru k poskytnutí 

neinvestiční dotace firmě Grafia, s.r.o. na částečné pokrytí nákladů spojených s vydáním publikace 

Plav! aneb průvodce absolventa SŠ přípravou na reálný život v Karlovarském kraji

± 20.000,-- OŠMT 777/06/17 19.6.2017

239

přesun rozp. z rezervy na individuální dotace OF do kap. příspěvky cizím subjektům OŠMT k 

poskytnutí individuální dotace subjektu Cesta za snem, z.s. na financování neinvestičních nákladů 

spojených s realizací projektu Týden s Cestou za snem – Okolo škol, Okolo měst v období 1. 5. 

2017 – 31. 8. 2017

± 10.000,-- OŠMT 784/06/17 19.6.2017

240

přesun rozp.prostředků z rezervy na individuální dotace OF do kap. příspěvky cizím subjektům 

OŠMT k poskytnutí neinvestiční dotace subjektu Festival Sporťáček, z.s.  na technické a 

marektingové zajištění akce Festival Sporťáček v Sokolově

±50.000,-- OŠMT 790/06/17 19.6.2017

241

navýšení P a V KK z titulu přijatých finan. prostředků z pojistného plnění došlých na účet 

Karlovarského kraje. Tyto prostředky budou použity na navýšení provozního příspěvku PO KK- 

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje na úhradu nákladů na opravu poškozených vrat 

vozidlem

16.535,-- 802/07/17 10.7.2017

242 MK ČR

přijetí nein. účel.dotace  do OKPPLaCR pro PO KK-Krajská knihovna Karlovy Vary na projekt 

Zapojení Krajské knihovny Karlovy Vary do centrálního portálu knihoven 34 053 213.000,-- " "

243
přesun rozp.prostředků z OŠMT do OKŘÚ k výplatě odměn dle dohod o provedení práce pro 

trenéry Her VIII
±270.380,-- " "

244
přesun rozp.prostředků v rámci OŠMT jako neinvestiční příspěvek pro PO KK- Střední zdravotnická 

škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary na úhradu lékařských prohlídek žáků
 ±21.580,-- " "

245

navýšení P a V KK pro rok 2017 z titulu vrácení finan.prostředků došlých na účet KK od  Základní 

škola Vítězství, Mariánské Lázně jako vratka prostředků. Jedná se o 41. a 42. splátku náhrady 

nákladů vyplývajících z nedodržení kvalifikační dohody uzavřené v roce 2010, podle níž se 

zaměstnanec organizace zavázal ke zvýšení kvalifikace ve studijním oboru učitelství pro I. stupeň. 

Finanční prostředky budou odvedeny MŠMT ČR

33 353 4.000,-- " "

246

zapojení rozdělených volných finan.prostředků z výsledku hospodaření KK 

za rok 2016 do OŠMT jako dotace do fondu investic PO KK-Střední uměleckoprůmyslová škola 

Karlovy Vary na dofinancování schválené akce Řešení havarijního stavu nosných železobetonových 

konstrukcí v objektu školy a  rezervní položky OF, odkud budou investiční prostředky čerpány v 

průběhu roku 2017 dle podložených požadavků PO

 5.000.000,-- " "

247

zapojení rozdělených volných finan.prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2016 do OSV jako 

nein.příspěvky na navýšení prostředků na platy pracovníků v přímé péči příspěvkovým organizacím 

Karlovarského kraje v oblasti sociální

7.912.000,-- " "

15
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248 MŽP ČR

přijetí invest. účel.dotace na financování projektu Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v 

rodinných domech v Karlovarském kraji financovaného v rámci Operačního programu Životní 

prostředí 2014-2020 – Kotlíkové dotace I.

15 974 6.720.000,-- " "

249 MŠMT ČR

přijetí nein.účel.dotace pro PO KK - Střední škola živnostenská Sokolov na realizaci projektu Učíme 

se vedle sebe realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní 

osa 3

33 063 1.092.075,-- " "

250

zapojení rozdělených volných  finanč.prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2016  do 

OKPPLaCR  pro PO Karlovarského kraje v oblasti kultury jako neinvestiční příspěvky na navýšení 

prostředků na platy od 1. 7. 2017 

2.719.000,-- " "

251

zapojení rozdělených volných  finan.prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2016  do 

OKPPLaCR pro  příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská knihovna Karlovy Vary jako 

neinvestiční příspěvek na nákup nového knihovnického fondu

300.000,-- " "

252

zapojení rozdělených volných finan. prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2016 do 

OKPPLaCR pro PO KK-Muzeum Sokolov,Muzeum Cheb, Muzeum Karlovy Vary  jako neinvestiční 

příspěvek na Záchranný archeologický výzkum
650.000,-- " "

253

zapojení rozdělených volných finan.prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2016  do 

OKPPLaCR pro  PO KK-Muzeum Sokolov. Jedná se o poskytnutí dotace do fondu investic na 

úpravu sklepních prostor
1.000.000,-- " "

254

zapojení rozdělených volných finan.prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2016 do 

OKPPLaCR pro PO KK-Muzeum Sokolov. Jedná se o poskytnutí dotace do fondu investic na 

Zabezpečení víceprací nařízených orgány památkové péče v souvislosti s pracemi v dole Jeroným v 

roce 2017

1.017.610,-- " "

255

zapojení rozdělených volných finan.prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2016  do ORR 

jako nein.příspěvky na navýšení prostředků na platy od 1. 7. 2017 PO KK v oblasti regionálního 

rozvoje pro Agenturu projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje a pro 

Karlovarskou agenturu rozvoje podnikání 

398.000,-- " "

256

zapojení rozdělených volných finan.prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2016 do ODSH 

jako neinvestiční příspěvky na navýšení prostředků na platy od 1. 7. 2017 PO KK v oblasti dopravy 

pro Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje  a pro Koordinátora Integrovaného 

dopravního systému Karlovarského kraje

745.000,-- " "

257

zapojení rozdělených volných finan.prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2016  do OSV 

jako neinvestiční příspěvky na navýšení prostředků na platy od 1. 7. 2017 PO KK v oblasti sociální 8.467.000,-- " "

258

zapojení rozdělených volných finan.prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2016  do OZDR 

jako neinvestiční příspěvky na navýšení prostředků na platy od 1. 7. 2017 PO KK v oblasti 

zdravotnictví, z toho pro Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče a pro Krajský dětský 

domov pro děti do 3 let 

25.000,-- " "

259

zapojení rozdělených volných finan.prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2016 do rezervní 

položky OF, z které byl vyposlán příspěvek na platy pro zdravotní sestry společnosti Karlovarská 

krajská nemocnice a.s. formou navýšení základního kapitálu

10.000.000,-- 802/07/17 10.7.2017 347/09/17 7.9.2017

260

přesun rozp.prostředků z rezervy na individ.dotace OF do kap.příspěvky cizím subjektům 

OKPPLaCR k poskytnutí individuální dotace pro AKORDEONOVÝ ORCHESTR ALEXANDRA 

SMUTNÉHO,na akci – zahraniční koncertní zájezd „Itálie 2017“

 ±40.000,-- OKPPLaCR 817/07/17 10.7.2017

261

přesun rozp. prostředků  z rezervy na individ. dotace OF do kap. příspěvky cizím subjektům 

OKPPLaCR k poskytnutí individuální dotace pro Městský dechový orchestr při Základní umělecké 

škole Jindřicha Jindřicha Cheb na akci „Účast MDO na světové soutěži v Palm Springs (USA)“.

±200.000,-- OKPPLaCR 819/07/17 10.7.2017 374/09/17 7.9.2017 ne

262

přesun rozp.prostředků  v rámci OŠMT na rok 2017 z důvodu sloučení příspěvkových organizací 

Karlovarského kraje Střední odborné učiliště Toužim a Střední lesnická škola Žlutice (nástupnická 

organizace) s účinností od 01.08.2017

±1.868.669,-- OŠMT 850/07/17 24.7.2017

263
zapojení finan. FB do OSV (nad rámec schváleného rozpočtu na rok 2017) na realizaci akce 

„Rekonstrukce objektu  Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, p.o. – I. etapa“
12.349.087,38 OSV 836/07/17 10.7.2017 333/07/17 26.7.2017 ano

16
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264

přesun rozp.prostředků  v rámci OŠMT  do příspěvků cizím subjektům téhož odboru k poskytnutí 

neinvestiční dotace subjektu Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická na financování 

výuky nekvalifikovaných učitelů 1. stupně základní školy v konzultačním středisku v Karlových 

Varech a k poskytnutí neinvestičního příspěvku PO KK- Střední pedagogická škola, gymnázium a 

vyšší odborná škola Karlovy Vary na úhradu provozních výdajů  a personálního zabezpečení  výuky 

realizované v konzultačním středisku umístěném v budově školy

± 222.200,-- OŠMT 946/08/17 7.8.2017

265
přesun rozp.prostředků  z OF, a to z rezervy na nepředvídatelné výdaje do fondu investic PO KK-

Karlovarská agentura rozvoje podnikání na pořízení nového služebního vozidla
 ±200.000,-- OF ―― 24.7.2017

Rozpočtová změna 

nebyla dne 24.7.2017 

Radě KK předložena k 

projednání.

266

přesun rozp.prostředků v rámci OŠMT jako nein. příspěvek pro PO Karlovarského kraje na výplatu 

stipendií za 2. pololetí školního roku 2016/2017 pro žáky vzdělávající se ve vybraných oborech 

vzdělání ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem 

± 1.593.500,-- OŠMT 879/07/17 24.7.2017

267
přesun rozp.prostředků ze schvál. rozpočtu OVZ do OKH  na nákup věcných darů pro výherce 

výtvarné soutěže Moje nejoblíbenější místo v Karlovarském kraji
±30.000,-- OKH 855/07/17 24.7.2017

268 MK ČR
přijetí nein.účel. dotace  pro PO KK - Galerie  výtvarného  umění  v  Chebu   na  vydání  odborné  

neperiodické  publikace Výstavnictví na vrcholu. Pavilon ČSSR na Expo 67 v Montrealu
34 070  110.000,-- 847/07/17 24.7.2017

269 MMR ČR

přijetí nein.účel.dotace  pro PO KK- Karlovarská agentura rozvoje podnikání na realizaci projektu 

Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje 2015-2017 v rámci Operačního 

programu Technická pomoc

17 017    

17 018
1.032.389,70 " "

270 MF ČR
přijetí nein.účel.dotace na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími 

vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou 
98 335 241.234,34 " "

271 MPSV ČR

přijetí 2. zálohy nein.účel. dotace k finan.projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence (OP 

Z I.)  realizovaného a financovaného v rámci Operačního programu zaměstnanost, Prioritní osa 2 - 

Sociální začleňování a boj s chudobou.

přesun rozpočtových prostředků v rámci OSV z rezervy na příspěvky pro poskytovatele sociálních 

služeb a další výdaje projektu

přesun rozpočtových prostředků z OZDR do OSV z akce č. 7019 – IROP – Výstavba výjezdové 

základny ZZS KK v Ostrově, která  nebude  realizována,na příspěvky pro poskytovatele sociálních 

služeb a další výdaje projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence (OP Z I.) realizovaného 

a financovaného v rámci OPZ

13 013

 47.068.418,66         

± 1.816.944,53     

± 660.340,66 

" "

272 MŽP ČR

přijetí invest. a neinvest. účel. dotace  do OIGS na finan. projektu „Podpora výměny zdrojů tepla na 

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

dotace II“, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 Operačního programu Životní prostřední 2014-2020

15 974  

15 011
33.600.000,-- " "

273

zapojení rozdělených volných  finan.prostředků z výsledku hospodaření KKza rok  2016 do 

OKPPLaCR  pro Nadaci FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY jako neinvestiční příspěvek na akci 

Podpora konání 52. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary

 3.000.000,-- " "

274
zapojení rozdělených volných  finan.prostředků z výsledku hospodaření KK za  rok  2016  do 

OKPPLaCR jako nein. příspěvek pro doplnění dotačního titulu v oblasti památkové péče
2.000.000,-- " "

275

přesun rozp.prostředků v rámci OŠMT k poskytnutí neinvestičního příspěvku PO KK a to Střední 

zemědělské škole Dalovice a Střední škole logistické Dalovice v částce 70.000 Kč na zajištění 

financování výuky a výcviku včetně získání řidičského oprávnění v autoškole, která je součástí 

učebních osnov 

 ±183.715,-- " "

276 MŠMT ČR

přijetí nein.účel. dotace na financování rozvojového programu Bezpečné klima v českých školách na 

rok 2017, pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium a obchodní akademie 

Mariánské Lázně

33 122 20.000,-- " "

277 MŠMT ČR

přijetí nein.účel.dotace  k zajištění prostředků na financování přímých výdajů

na III. čtvrtletí roku 2017 ve školách a školských zařízeních zřizovaných soukromými subjekty

v Karlovarském kraji 

33 155 22.377.111,-- " "

278

navýšení P a V KK pro rok 2017  vrácením finančních prostředků došlých na účet KK jako 

nevyčerpané prostředky z dotace na program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků 

středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na rok 2017 od PO KK-Střední škola 

živnostenská Sokolov. Finan.prostředky budou odvedeny MŠMT ČR

33 160 6.521,-- " "

279
přesun rozp.prostředků ze schvál.rozpočtu OŠMT do OF na  úhradu cestovních náhrad trenérům 

Her VIII. Letní olympiády dětí a mládeže 2017, Jihomoravský kraj konané 24. – 29. 6. 2017
±20.087,-- " "

17
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280 MŠMT ČR

přijetí nein.účel. dotace na financování programu v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke 

kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operační program Výzkum, vývoj 

a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů. Finanční prostředky jsou 

určeny pro PO KK-Základní škola Ostrov

33 063 130.747,20 " "

281

navýšení P a V KK z titulu úpravy rozpisu rozpočtu přímých výdajů na základě materiálů MŠMT ČR 

pro PO KK v oblasti školství  a pro školy a školská zařízení zřizované obcemi a dobrovolnými 

svazky obcí KK. Úprava rozpočtu zohledňuje i finanční dopad sloučení příspěvkových organizací 

Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov a Dětský domov Plesná k datu 31. 5. 2017

33 353 34.015.559,-- " "

282

navýšení P a V KK pro rok 2017 vrácením finančních prostředků došlých na účet KK od PO KK-

Gymnázium Cheb  jako vratka náhrady nákladů vyplývajících z  nedodržení kvalifikační dohody, 

podle níž se zaměstnankyně organizace zavázala ke zvýšení kvalifikace

ve studijním oboru učitelství. Finan.prostředky budou odvedeny MŠMT ČR

33 353 6.749,-- " "

283

přesun rozp.prostředků v rámci OŠMT. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny pro PO KK-

Střední odborné učiliště Toužim na posílení prostředků na platy a související odvody organizace ±25.840,-- " "

284

zapojení rozdělených volných prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2016   do OSV na 

náborový příspěvek určený pro pracovníky v přímé obslužné péči a všeobecné sestry  v sociálních 

službách (s autorskou odborností 913) v pobytových službách v zařízeních sociálních služeb 

zřizovaných Karlovarským krajem

1.000.000,-- OSV 918/08/17 7.8.2017

Rada Karlovarského kraje 

dne 24.7.2017 stáhla bod 

z programu jednání.

285

změna charakteru  finan.prostředků v rámci OŽPaZ, kapitoly příspěvky cizím subjektům z  

neinvestičních na investiční z důvodu poskytnutí investiční dotace městu Sokolov 

 na zhotovení „Digitálního povodňového plánu města Sokolov“ 
193.406,-- OŽPaZ 941/08/17 7.8.2017 387/09/17 7.9.2017 ne

286

změna charakteru  finan.prostředků  v rámci OŽPaZ, kapitoly příspěvky cizím subjektům z 

investičních na neinvestiční z důvodu poskytnutí neinvestiční dotace obci Jenišov na zhotovení 

„Povodňového plánu obce Jenišov" 

35.719,-- OŽPaZ 940/08/17 7.8.2017 386/09/17 7.9.2017 ne

287

změna charakteru  finan.prostředků  v rámci OŽPaZ, kapitoly příspěvky cizím subjektům z 

investičních na neinvestiční z důvodu poskytnutí neinvestiční dotace obci Josefov na zhotovení 

„Povodňového plánu obce Josefov" 

35.719,-- OŽPaZ 939/08/17 7.8.2017 385/09/17 7.9.2017 ne

288
přesun rozp.prostředků  z rezervy OF do OŽP na vyhodnocení vlivů Územní energetické koncepce 

na životní prostředí
±629.338,-- OŽPaZ 884/07/17 24.7.2017

289

zapojení financování Fondu budoucnosti do OŠMT na předfinancování 100 % celkových 

uznatelných nein. výdajů projektu Centrum odborné přípravy v Karlovarském kraji 2017, real. PO KK-

Střední zemědělská škola Dalovice 

1.851.111,-- OŠMT 888/07/17 24.7.2017 337/07/17 26.7.2017 ne

290

přesun rozp.prostředků v rámci OŠMT z akce č. 7027 - IROP 1.3 - Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb, 

Komenského 29 – Centrum technického a přírodovědného vzdělávání, na krytí výdajů nového 

projektu Karlovarského kraje v roce 2017  – Implementace Krajského akčního plánu 1 v 

Karlovarském kraji (akce č. 7605 – administrace přímé výdaje projektu a č. 7606 – administrace 

nepřímé výdaje projektu) financovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

± 2.000.000,-- OŠMT 954/08/17 7.8.2017 407/09/17 7.9.2017 ano

291

přesun rozp. prostředků v rámci schváleného rozpočtu OŠMT, a to z rezervní položky pro účely 

posíleních přímých výdajů ve školství, finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek 

Střední lesnické škole Žlutice, příspěvkové organizaci na posílení prostředků na platy a související 

odvody

 ±4.232,-- OŠMT 957/08/17 7.8.2017

292

zapojení rozdělených volných finan.prostředků z výsl.hospodaření KK za rok 2016 do OSV na 

předfinancování a financování projektu Senior pas realizovaného v rámci Dotačního programu na 

podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2017
600.000,-- OSV 921/08/17 7.8.2017

293 MPSV ČR

poskytnutí nein.účel.dotace na plnění povinnosti kraje dle ustanovení § 95 písm. g) a h) zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tj. na financování běžných 

výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu 

základních činností

13 305 39.100.000,-- OSV 864/07/17 24.7.2017

294

navýšení P a V ORR zapojením vrácených prostředků v roce 2017  z dotací poskytnutých v r. 2016 

v rámci programu Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v KK, prostředky jsou 

určené na posílení rozpočtu v roce 2017 v rámci dotačního programu Podpora budování a údržby 

lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji
398.400,-- ORR 965/08/17 7.8.2017

295

zapojení vázaných finan.prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2016  do 

výdajů roku 2017. Jedná se o příjem propadlé jistiny od firmy JURICA, a.s.  za odmítnutí uzavření 

smlouvy o dílo (rok 2015). Finanční prostředky bodu použity pro Letiště Karlovy Vary, s.r.o. na 

případné dofinancování záchranné a požární služby na letišti Karlovy Vary

250.000,-- 899/08/17 7.8.2017

296

zapojení vázaných finan.prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2016 do 

výdajů roku 2017. Jedná se o příjem za prodej pozemku v areálu letiště, který bude použit pro 

Letiště Karlovy Vary, s.r.o. na případné dofinancování záchranné a požární služby na letišti Karlovy 

Vary

 333.821,-- " "

18
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297

zapojení vázaných finan.prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2016  do 

OF na zajištění programu GINIS – elektronický oběh účetních dokladů a příprava dat projektů do 

datového skladu

890.000,-- " "

298 MD ČR

přidělení účelové dotace z Ministerstva dopravy České republiky určené ke krytí nákladů 

Karlovarského kraje na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční 

osobní dopravě v roce 2017

27 355 76.236.577,-- " "

299

navýšení P a V ODSH  zapojením příjmů z přijatého plnění za pojistnou událost od České 

podnikatelské pojišťovny, a.s. Jedná se o plnění za rozbití osmi skel na autobusové zastávce 

Dopravního terminálu v Chebu

135.077,-- " "

300
zapojení vázaných finan.prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2016 do 

ORR pro rok 2017 na dokončení 1. Aktualizace Zásad územního rozvoje KK
626.780,-- " "

301 MK ČR

přijetí nein.účel.dotace do OKPPLaCR pro PO KK-Krajská knihovna Karlovy Vary na realizaci 

projektu Kulturní aktivity pro handicapované a seniory v roce 2017 34 070 45.000,-- " "

302

přesun rozpočtových prostředků z OKPPLaCR   pro PO KK- Muzeu Cheb na realizaci vydání 

Kohlova rukopisu. Nepublikovaný rukopis obsahuje 21 lidových písní datovatelných do počátku 19. 

století

±100.000,-- " "

303

přesun rozp.prostředků  v rámci OŠMT na rok 2017 z důvodu navýšení neinvestičního příspěvku 

pro PO KK-Gymnázium Cheb na úhradu nákladů na stravování žáků ve školní jídelně základní školy 

v Brandlově ulici za období duben až červen 2017

 ±99.122,58 " "

304

přesun rozp.prostředků  v rámci OŠMT jako neinvestiční příspěvek pro PO KK- Střední zemědělská 

škola Dalovice k zajištění výuky a výcviku včetně získání řidičského oprávnění v autoškole, která je 

součástí učebních osnov žáků

±122.946,-- " "

305 MŠMT ČR

přidělení nein.účel.dotace  na rozvojový program Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců 

regionálního školství, MSMT-12415/2017-1 na období červenec - srpen 2017, 1. splátka. Finanční 

prostředky jsou určeny pro školy a školská zařízení zřizované obcemi Karlovarského kraje a pro 

příspěvkové organizace Karlovarského kraje v oblasti školství 

33 073 5.444.530,-- " "

306

navýšení P a V KK pro rok 2017 vrácením finančních prostředků došlých na účet Karlovarského 

kraje od Základní škola Vítězství, Mariánské Lázně jako vratka poskytnutých prostředků. Jedná se o 

43. a 44. splátku náhrady nákladů vyplývajících z nedodržení kvalifikační dohody uzavřené v roce 

2010, podle níž se zaměstnanec organizace zavázal ke zvýšení kvalifikace ve studijním oboru 

učitelství pro I. stupeň. Finanční prostředky budou odvedeny MŠMT ČR

33 353  4.000,-- " "

307

zapojení vázaných finan.prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2016 v

celkové výši 2.000.000 Kč do OŠMT, kapitoly Příspěvky cizím subjektům, k poskytnutí individuální

dotace městu Sokolov na spolufinancování investiční akce Revitalizace fotbalového stadionu

Sokolov – 1.etapa

2.000.000,-- " "

308

zapojení rozdělených volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za 

rok 2016 do rezervní položky kapitálových výdajů rozpočtu Odboru finančního Krajského úřadu 

Karlovarského kraje na realizaci akce Pořízení vozidla pro kontrolu nákladních vozidel

4.725.000,-- " "

309

zapojení rozdělených volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za 

rok 2016 OŠMT, Kapitoly příspěvky cizím subjektům, z důvodu poskytnutí neinvestiční dotace 

subjektu VK Karlovarsko 2014 s.r.o. 

1.000.000,-- " "

310

zapojení rozdělených volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za

rok 2016 do rozpočtu oddělení personálních věcí a vzdělávání OKŘÚ na platy zaměstnanců

Krajského úřadu Karlovarského kraje a na vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Karlovarského

kraje, starostů a tajemníků obcí

3.442.048,-- " "

311

přesun rozpočtových prostředků v rámci OKŘÚ. Jedná se o změnu charakteru finančních 

prostředků z neinvestičních na investiční. Finanční prostředky jsou určeny na instalaci přístupového 

systému do prostor kanceláře hejtmanky Karlovarského kraje na budově „A“

±54.627,-- " "

312 MŠMT ČR

přijetí nein.účel. dotace na financování programu v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke 

kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operační program Výzkum, vývoj 

a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů. Finanční prostředky jsou 

určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní škola a mateřská škola při 

zdravotnických zařízeních Karlovy Vary

33 063 338.928,-- " "
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313

přesun rozpočtových prostředků v rámci OSV u dotačního titulu Rekonstrukce objektu Domova pro 

seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace - II. etapa realizovaného Karlovarským krajem. 

Jedná se o změnu charakteru prostředků z investičních na neinvestiční k zabezpečení výdajů přímo 

souvisejících s realizací  akce financované v rámci dotačního programu Ministerstva práce a 

sociálních věcí ČR: 113 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 

±1.800.000,-- " "

314
zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2016 

do rozpočtu OŽPaZ Karlovarského kraje z důvodu úhrady vydání přírodovědného časopisu Arnika
41.000,-- " "

315
zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2016  

do OŽPaZ na Územní energetickou koncepci (doplatek smlouvy o dílo 261969/2016
513.645,-- " "

316
zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2016 do

OŽPaZ na zajištění realizace soutěže Dobrota Karlovarského kraje pro rok 2017
150.000,-- " "

317
zapojení rozdělených volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za 

rok 2016 do rozpočtu OZDR na Projekt Rozšíření defibrilátorů v Karlovarském kraji
 2.000.000,-- " "

318
zapojení rozdělených volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za 

rok 2016 do OZDR na Akci Zdravotník Karlovarského kraje
100.000,-- " "

319
zapojení rozdělených volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za 

rok 2016 do OZDR na Náborové příspěvky pro lékařské a nelékařské zdravotnické pracovníky
1.000.000,-- " "

320

zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2016

do OZDR na Dofinancování lékařské pohotovostní služby v odbornosti všeobecné lékařství v Aši
100.000,-- " "

321

zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2016

do OZDR na Zajištění managementu a monitoringu projektu Karlovarská krajská nemocnice, a.s. –

Nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilonu
54.450,-- " "

322
zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2016 

do OZDR na Koncepci bezdomovectví  400.000,-- " "

323

zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2016  

do OZDR na Poskytnutí náborového příspěvku – stabilizace interních oddělení Karlovarské krajské 

nemocnice, a.s.

300.000,-- " "

324

zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2016  

do OZDR na Podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v 

oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost v Karlovarském kraji

180.000,-- " "

325

zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2016  

do OKH na úhradu výdajů spojených s pořádáním akce Osobnost Karlovarského kraje 2016, která 

se bude konat v září 2017

500.000,-- " "

326

navýšení P a V KK v rámci finančního vypořádání Karlovarského kraje se státním rozpočtem za rok 

2016 zapojením vázaných finančních prostředků z  výsledku hospodaření Karlovarského kraje za 

rok 2016 (dle schváleného Závěrečného účtu kraje za rok 2016) a příjmů z vratek obcí, 

příspěvkových organizací a dalších subjektů v rámci jejich finančního vypořádání se státním 

rozpočtem za rok 2016 přijatých na účty kraje v roce 2017  a to na základě usnesení Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. ZK 224/06/17 ze dne 22. 6. 2017, kterým byl schválen Závěrečný účet 

Karlovarského kraje za rok 2016

2.103.374,08 " "

327
zapojení rozdělených volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za 

rok 2016  do  OF na mimořádnou splátku úvěru (úvěrový rámec 500 mil. Kč) v roce 2017
105.000.000,-- 899/08/17 7.8.2017 347/09/17 7.9.2017

328

zapojení rozdělených volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za 

rok 2016  do ODSH pro rok 2017 z důvodu zajištění oprav silnic II. a III. tříd (zvýšení vyrovnávací 

platby za závazek veřejné služby – Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.)

 30.000.000,-- " " " "

329

zapojení rozdělených volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za 

rok 2016 OŠMT, kapitoly příspěvky cizím subjektům, z důvodu poskytnutí neinvestiční dotace 

subjektu HC Energie Karlovy Vary s.r.o.

6.000.000,-- " " " "

330

zapojení rozdělených volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za 

rok 2016 do finanční rezervy OF Krajského úřadu Karlovarského kraje na individuální dotace v roce 

2017

13.047.811,02 " " " "
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331

zapojení rozdělených volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje z

důvodu zajištění finančního plnění uzavřených smluv na realizaci akce Nemocnice Karlovy Vary –

objekt C, stavební úpravy 3. nadzemní podlaží

5.766.093,57 " " " "

332
zapojení rozdělených volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za 

rok 2016 do OZDR na Generel Karlovarská krajská nemocnice, a.s.
10.000.000,-- " " " "

333

přesun rozp.prostředků z OKPPLaCR do kapitoly příspěvky cizím subjektům OKPPLaCR pro 

společnost Montanregion Krušné hory  Erzgebirge, o.p.s. jako neinvestiční příspěvek na „Zajištění 

činností Montanregionu Krušné hory Erzgebirge,o.p.s."

 ± 72.600,-- OKPPLaCR 930/08/17 7.8.2017

334

přesun rozp. prostředků v rámci schvál. rozpočtu OŠMT, a to z nerealizované inv. akce Výměna 

výplní otvorů v objektu Poštovní 55 - B. Němcová, M. Lázně PO KK Domov mládeže a školní jídelna 

M. Lázně, fin. prostředky jsou určeny k poskytnutí dotace do fondu investic PO KK Dětský domov 

Karlovy Vary a Ostrov na Realizaci výměny oken (objekt v Plesné), zbývající částka bude 

převedena do inv. rezervy OF KK 

± 3.500.000,-- OŠMT 891/07/17 31.7.2017

335

přesun rozp. prostředků z OF ze schvál.rozpočtu na rok 2017 na úhradu sankcí na projekty EU do 

OKPPLaCR ke krytí nezpůsobilých výdajů generovaných při real. projektu Česko-bavorský geopark 

– přírodní dědictví jako šance pro region, realizovaného Muzeem Sokolov, PO KK v rámci 

operačního programu příhraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíle 3 

Evropská územní spolupráce 2007-2010

± 1.371.846,22 OKPPLaCR ―― 7.8.2017

Rada Karlovarského kraje 

nepřijala dne 7.8.2017 k 

tomuto bodu žádné 

usnesení.

336

přesun rozp.prostředků z OF ze schvál.rozpočtu na rok 2017 na úhradu sankcí na projekty EU do 

OKPPLaCR ke krytí nezpůsobilých výdajů generovaných při real. projektu Vybudování zázemí pro 

vstup do Štoly č. 1 v Jáchymově, realizovaného Muzeem Sokolov, PO KK v rámci Regionálního 

operačního programu NUTS 2 Severozápad, Prioritní osa 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

± 32.135,24 OKPPLaCR 932/08/17 7.8.2017 375/09/17 7.9.2017 ne

337

zapojení finan. FB do OIGS a přesun rozp.prostředků  OŽP (konkrétně z prostředků na dotace pro 

lesy poškozené suchem) do OISM. Tyto prostředky budou použity na úplatné nabytí nemovitých 

věcí – Areál rekreačního zařízení Svatošské skály, a to z vlastnictví České pošty s. p. do vlastnictví 

Karlovarského kraje

3.641.226,--          

± 2.000.000,--
OISM 936/08/17 7.8.2017 337/09/17 7.9.2017 ano

338

přesun rozp,.prostředků  z OF, a to z rezervy určené na individuální dotace, do OŠMT z důvodu 

poskytnutí  dotace pro Spolek BASKETBALOVÝ KLUB LOKOMOTIVA KARLOVY VARY  na akci 

„Podpora basketbalového extraligového týmu žen“ a dotace pro  FK Baník Sokolov a.s.  na akci 

„Podpora zajištění činnosti vrcholové kopané v FK Baník Sokolov a.s. – mládež

±100.000,-- OŠMT 977/08/17 7.8.2017

339

přesun rozp.prostředků z kap. příspěvky cizím subjektům OŠMT do rozpočtu tohoto odboru z 

důvodu poskytnutí daru subjektu TJ Sokol Lázně Kynžvart, z.s.  na akci Novostavba sportovní haly 

v Lázních Kynžvart

±10.000,-- OŠMT 978/08/17 7.8.2017

340

přesun rozp. prostředků v rámci OSV do kap. Přísp. cizím subjektům tohoto odboru. Jedná se o 

neinv. dotaci pro organizaci Zájmový spolek důchodců Ostrov, z.s. na akci Den národnostních 

menšin Karlovarského kraje

±150.000,-- OSV 980/08/17 7.8.2017

341

přesun rozp. prostředků z OF, a to z rezervy na poskytování individuálních dotací, do rozpočtu 

ORR, do kapitoly příspěvky cizím subjektům na zajištění financování dotačního programu Senior 

Expres
1.000.000,-- ORR 960/08/17 7.8.2017 369/09/17 7.9.2017

342

přesun rozp. prostředků z OF, a to z rezervy na indiv.dotace do kapitoly přísp. cizím subjektům 

OŠMT, z toho ve výši 10.000 Kč pro subjekt Volejbal Sokolov, z.s. na akci „Podpora účastni 

družstva žáků v plážovém volejbale na Mezinárodních dětských hrách v Litvě“, ve výši 10.000 Kč 

pro subjekt Česká společnost pro naturální sport, z.s. na akci „ICN EUROPEAN NATURAL CUP 

2017 v naturální kulturistice a fitness mužů, žen a dětí“, ve výši 50.000 Kč pro subjekt PROMAD 

s.r.o. na akci „Pořádání galavečera bojových umění MMA FIGHT NIGHT 2 MAD DAY“ a ve výši 

20.000 Kč pro fyzickou osobu Lukáše Pekárka na akci „Podpora Lukáše Pekárka na Mistrovství 

světa v Kanadě v terénním triatlonu“

 ± 90.000,-- OŠMT 1031/08/17 21.8.2017

343

přesun rozp. prostředků pro PO Střední škola logistická Dalovice, p.o. na navýšení dotace do fondu 

investic na real. opatření vzešlých z Analýzy a bezpečnostního posouzení středních škol 

Karlovarského kraje, přísp. bude kryt z rezervní položky rozpočtu OŠMT pro rok 2017

  ± 118.549,-- OF
――          

1083/09/17

21.8.2017   

11.9.2017

Rada Karlovarského kraje 

dne 21.8.2017 tuto 

rozpočtovou změnu 

neprojednala.

344 MF ČR
navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinv. účelové dotace z MF ČR určené

na úhradu výdajů v souvislosti s novými volbami do zastupitelstva obce Zádub-Závišín
98 074 15.000,-- 993/08/17 21.8.2017

345

zapojení rozdělených volných finančních prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2016 do

rozpočtu Odboru projektového řízení a informatiky KÚ KK z důvodu financování zakázky

Elektronizace dotačních agend Karlovarského kraje
1.000.000,-- " "
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346

navýšení P a V KK z titulu vrácení finan. prostř. od PO KK Krajská správa a údržba silnic KK a

zároveň zapojení těchto prostředků do FB, ze kterého byly v r. 2014 poskytnuty na úhradu plateb.

výměru č. 8/2014 ve věci rozhodnutí MF ČR u projektu Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III.

třídy v Karlovarském kraji – II. etapa 

1.840.979,-- " "

347

navýšení P a V KK z titulu vrácení finan. prostř. od PO KK Krajská správa a údržba silnic KK a 

zároveň zapojení těchto prostředků do FB, ze kterého byly v r. 2014 poskytnuty na úhradu 

platebního výměru č. 10/2014 ve věci rozhodnutí MF ČR u projektu Rozvoj dopravní infrastruktury 

silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – II. etapa 

519.551,-- " "

348

navýšení P a V KK z titulu vrácení finan. prostř. od PO KK Krajská správa a údržba silnic KK a 

zároveň zapojení těchto prostředků do FB, ze kterého byly v r. 2014 poskytnuty na úhradu 

platebního výměru č. 9/2014 ve věci rozhodnutí MF ČR u projektu Rozvoj dopravní infrastruktury 

silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – II. etapa 

558.541,-- " "

349

navýšení P a V ODSH KÚ KK z titulu zapojení příjmů z přijatého plnění za pojistnou událost od

České pojišťovny a.s., jedná se o plnění za poškození ocelových svodidel po dopravní nehodě u

Dopravního terminálu v Mariánských Lázních
31.522,-- " "

350

zapojení vázaných finan. prostř. z výsledku hospodaření KK za rok 2016 do rozpočtu OF KÚ KK 

zapojením vrácených prostředků od PO KK Domov pro seniory v Chebu, prostředky jsou určené na 

dofinancování příspěvkových organizací KK v oblasti sociální pro rok 2017
700.000,-- " "

351

zapojení vázaných finan. prostř. z výsledku hospodaření KK za rok 2016  do rozpočtu OŽP KÚ KK, 

jedná se o příjem z pokut  uložených Českou inspekcí životního prostředí a krajskou hygienickou 

stanicí, tyto prostředky jsou účelově určené k ochraně životního prostředí
130.500,-- " "

352

zapojení vázaných finan. prostř. z výsledku hospodaření KK za rok 2016 do rozpočtu OŽP KÚ KK, 

jedná se o poplatek, který byl přijat dne 29.12.2016 na ZBÚ Karlovarského kraje a z časových 

důvodů nemohl být převeden do Fondu vodohospodářských havárií
8.046,-- " "

353 MŠMT ČR

navýšení P a V KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MŠMT ČR na financování rozvoj. prog. 

Podpora vzdělávání cizinců ve školách, č.j. MSMT-24632/2016; modul A) Bezplatná výuka 

přizpůsobená potřebám dětí a žáků-cizinců z třetích zemí. Finanční prostředky jsou určeny pro školy 

a školská zařízení v Karlovarském kraji:

• PO KK Gymnázium a střední odborná škola Chodov v částce 21.564 Kč

• organizace zřizované obcemi Základní škola jazyků Karlovy Vary v částce 287.320 Kč 

• Základní škola J. A. Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 v částce 242.850 Kč

• organ. zřiz. soukr. subjekty ZŠ, MŠ a dětské jesle Moudrá sova, s.r.o. v částce 219.920 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Gymnázium, základní škola a MŠ Mánesova, s.r.o. v částce 134.465 Kč

33 024 906.119,-- " "

354 MŠMT ČR

navýšení P a V KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MŠMT ČR na financ. prog. v oblasti prioritní 

osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operační 

program Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů, 

finan. prostř. jsou určeny pro PO KK Střední lesnická škola Žlutice a  Gymnázium Ostrov
33 063 764.208,-- " "

355

přesun rozpočt. prostř. z OISM KÚ KK do OKŘÚ KÚ KK na mzdové výdaje za obd. 4-6/2017 

související s realizací projektu Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v 

KK v rámci Operač. programu ŽP 2014-2020 – Kotlíkové dotace I., prioritní osa 2, specifický cíl 2.1 

Operač. programu ŽP 2014-2020, mzdové výdaje musely být dle metodiky Operač. programu ŽP 

2014-2020 předfinancovány ze zdrojů Karlovarského kraje, a to z rozpočtových prostředků 

Krajského úřadu 

15 011 ± 373.316 ,-- " "

356

přesun rozpočt. prostř. z OF KÚ KK, a to z rezervy na poskytování individuálních dotací, do rozpočtu 

OŠMT KÚ KK na poskytnutí individuální dotace subjektu HC Energie Karlovy Vary s.r.o. na "Provoz 

a činnost sportovní aktivity mládeže - lední hokej"
±1.000.000,-- OŠMT 1042/08/17 21.8.2017 415/09/17 7.9.2017 ne

357

přesun rozpočt. prostř. z ORR KÚ KK z kapitoly Příspěvky cizím subjektům, formou navýšení 

provozního příspěvku PO KK Karlovarská agentura rozvoje podnikání na zajištění akce Online 

kampaň pro podporu zájmu o technické obory v kraji
±50.000,-- ORR 1053/08/17 21.8.2017

358

přesun rozpočt. prostř.  z OF KÚ KK a to z rezervy na případné dofinancování sociálních služeb a 

zdravotnictví do OZDR KÚ KK na zajištění úhrady závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací 

platby za plnění závazku veřejné služby - KKN a.s. – rok 2017
25.000.000,-- OZDR 1057/08/17 21.8.2017 426/09/17 7.9.2017 ano

359

přesun rozpočt. prostř.  z OF KÚ KK a to z rezervy na případné dofinancování sociálních služeb a 

zdravotnictví do OZDR KÚ KK na zajištění úhrady závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací 

platby za plnění závazku veřejné služby - NEMOS SOKOLOV s. r. o. – rok 2017  6.000.000,-- OZDR 1059/08/17 21.8.2017 428/09/17 7.9.2017 ano

360

přesun rozpočt. prostř. z OF KÚ KK, a to z rezervy na případné dofinancování sociálních služeb a 

zdravotnictví do OZDR KÚ KK na zajištění úhrady závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací 

platby za plnění závazku veřejné služby - NEMOS PLUS s. r. o. – rok 2017  6.000.000,-- OZDR 1058/08/17 21.8.2017 427/09/17 7.9.2017 ano
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361

přesun rozpočt. prostř. z OŠMT KÚ KK z titulu převedení nespotřeb. fin. prostř. z neinv. dotace na 

Podporu soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2017, vrácených na účet KK - 

PO Karlovarského kraje DDM Karlovy Vary, na právnickou osobu nově zřízenou městem DDM 

Karlovy Vary, Čankovská 9, která tyto prostředky použije na podporu soutěží a přehlídek 

realizovaných v podzimních měsících roku 2017

33 166 ± 60.197,-- OŠMT 1120/09/17 11.9.2017

362

přesun rozpočt. prostř.  v rámci schvál. rozpočtu OŠMT KÚ KK do příspěvků cizím subjektům téhož 

odboru k poskytnutí neinv. dotace Student Cyber Games, z.s. (IČO 26678586), na pokrytí nákladů 

spojených s organizací soutěže "pIšQworky 2017" v KK

± 15.000,-- OŠMT 1119/09/17 11.9.2017

363

přesun rozpočt. prostř. v rámci schvál. rozpočtu OŠMT KÚ KK do příspěvků cizím subjektům téhož 

odboru k poskytnutí neinv. dotace BcA. Davidu Vignerovi (IČO 73928178) na pokrytí nákladů 

spojených s realizací preventivního projektu "Jakub – Workshop pro pedagogy v ČR" v KK

± 10.000,-- OŠMT 1118/09/17 11.9.2017

364

přesun rozpočt. prostř. v rámci OZDR KÚ KK do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru, 

jedná se o neinv. dotaci pro Západočeskou univerzitu v Plzni na pokrytí výdajů souvisejících se 

zajištěním výuky bakalářského studijního programu Ošetřovatelství oboru Všeobecná sestra v 

kombinované formě studia v KK

± 835.000,-- OZDR 1073/09/17 4.9.2017 430/09/17 7.9.2017 ne

365

přesun rozpočt. prostř. v rámci ORR KÚ KK, kapitoly příspěvky cizím subjektům z invest. na

neinvest. prostředky, jedná se o změnu charakteru dotace poskytnuté obci Pila v rámci dotačního

programu Program obnovy venkova

± 150.000,-- ORR 1125/09/17 11.9.2017 445/11/17 1.11.2017 ne

366 MF ČR
navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinvest. účelové dotace z MF ČR, prostředky jsou 

určeny na úhradu provozních výdajů za dobu výkonu správy obce MV ČŘ v obci Prameny
98 174 291.190,-- 1079/09/17 11.9.2017

367

přesun rozpočt. prostř. z OISM KÚ KK do OKŘÚ KÚ KK na mzdové výdaje za období 7/2017 

související s realizací projektu Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v 

KK v rámci Operač. programu ŽP 2014-2020 – Kotlíkové dotace I., prioritní osa 2, specifický cíl 2.1 

Operač. programu ŽP 2014-2020. Mzdové výdaje musely být dle metodiky Operač. programu ŽP 

2014-2020 předfinancovány ze zdrojů KK, a to z rozpočt. prostředků KÚ

15 011 ± 126.170,-- " "

368

přesun rozpočt. prostř. z OSV KÚ KK do OBKŘ KÚ KK, finanční prostředky jsou v souvislosti s

organizační změnou určeny na krytí výdajů souvisejících se zajišťováním činností – protidrogový

koordinátor a manažer prevence kriminality

  ± 98.787,-- " "

369 MF ČR

navýšení příjmů a výdajů OZDR KÚ KK z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z MF ČR na

úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv za II. čtvrtletí roku 2017 (rozpis na jednotlivá

zdravotnická zařízení je přílohou důvodové zprávy)

98 297 100.382,--  " "

370 MK ČR

navýšení příjmů a výdajů OKP KÚ KK z titulu přijetí invest. účelové dotace z MK ČR pro PO 

Karlovarského kraje Muzeum Cheb na projekt Úložný systém depozitáře podsbírky Archeologie – 1. 

etapa – Muzeum Cheb

34 941 83.000,-- " "

371 MF ČR
navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinvest. účelové dotace z MF ČR určené na úhradu 

výdajů v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta České republiky
98 008 30.000,-- " "

372 MŠMT ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí investiční účelové dotace z MŠMT ČR na financování 

programu Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a 

studentů se speciálními potřebami; evidenční číslo programu 133 320, pro PO Karlovarského kraje 

Základní škola a střední škola Karlovy Vary na pořízení schodolezu

33 500 100.430,-- " "

373

navýšení příjmů a výdajů KK pro rok 2017  z titulu vrácení fin. prostředků došlých na účet KK od ZŠ 

Vítězství, Mariánské Lázně, jako vratka poskytnutých prostředků jde o poslední, a to 45. splátku 

náhrady nákladů vyplývajících z nedodržení kvalifikační dohody uzavřené v roce 2010, podle níž se 

zaměstnanec organizace zavázal ke zvýšení kvalifikace ve studijním oboru učitelství pro I. stupeň, 

prostředky budou odvedeny MŠMT ČR

33 353 893,-- " "

374

snížení příjmů a výdajů KK pro rok 2017 z titulu vrácení nespotřeb. fin. prostředků z neinvest.

účelové dotace od MŠMT ČR na realizaci dotačního projektu Naplňování koncepce podpory

mládeže na krajské úrovni, jedná se o nevyčerpané fin. prostředky z programu vyhlášeného KK

Podpora kreativity, spolupráce a zdravého životního stylu dětí a mládeže v KK, prostředky budou

odvedeny MŠMT ČR

33 064 86.537,-- " "

375

přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu OŠMT KÚ KK z titulu převedení nespotřeb. fin. 

prostředků z neinvest. účelové dotace od MŠMT ČR na rozvojový program Zvýšení platů 

nepedagogických zaměstnanců regionálního školství, MSMT-12415/2017-1 na období červenec - 

srpen 2017 (účelový znak 33073), vrácených na účet KK zrušenou PO KK SOU Toužim, na 

nástupnickou PO KK Střední lesnická škola Žlutice

33 073  ± 15.712,-- " "

376

přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu OŠMT KÚ KK, prostředky jsou určeny jako neinvest. 

příspěvek pro PO KK, Střední průmyslová škola Ostrov k zajištění výuky a výcviku včetně získání 

řidičského oprávnění v autoškole

 ± 75.250,-- " "
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377 MŠMT ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinvest. účelové dotace z MŠMT ČR na financ. 

programu v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a 

sekundárnímu vzdělávání, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající 

zjednodušené vykazování nákladů, prostředky jsou určeny pro PO KK, Střední zdravotnická škola a 

vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

33 063  960.154,20 " "

378

přesun rozpočt. prostředků z OKŘÚ KÚ KK do OVZ KÚ KK z důvodu organizačních změn KÚ KK 

dle Řádu ředitelky KÚ č. R 02/2017, organizační řád, který nabyl účinnosti 1.8.2017, jedná se o 

přesun oblasti autoprovozu z OKŘÚ KÚ KK do OVZ KÚ KK

 ± 353.350,83 " "

379
přesun rozpočt. prostředků z kapitoly příspěvky cizím subjektům OKP KÚ KK do schváleného 

rozpočtu tohoto odboru na úhradu transferů pro členy štábu korejské televize KBS
 ± 100.000,-- " "

380

navýšení příjmů a výdajů ODSH KÚ KK z titulu zapojení příjmů z přijatého plnění za pojistnou 

událost od České podnikatelské pojišťovny, a.s., jedná se o doplatek plnění za rozbitou skleněnou 

výplň na autobusové zastávce Dopravního terminálu v Mariánských Lázních

22.232,-- " "

381

přesun rozpočt. prostředků z rezervy na nepředvídatelné výdaje z OF KÚ KK do OBKŘ KÚ KK na 

úhradu pronájmu Městského domu kultury Sokolov na akci „Road Show 2017 – My a naše 

bezpečnost“

± 99.055,44  OBKŘ 1100/09/17 11.9.2017

382 MZ ČR

navýšení příjmů a výdajů OZDR KÚ KK z titulu přijetí dotace z MZ ČR v rámci Dotačního programu

ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu, dotace je

určena na zajištění financ. dotačního programu KK Stabilizace vybraných zdravotnických

nelékařských pracovníků ve směnném provozu v Karlovarském kraji

 5.570.487,20 OZDR 1076/09/17 4.9.2017 429/09/17 7.9.2017 ne

383

přesun rozpočt. prostředků v rámci ORR KÚ KK, kapitoly Příspěvky cizím subjektům z investičních

na neinvestiční prostředky, jedná se o změnu charakteru dotace poskytnuté obci Třebeň v rámci

dotačního programu Program obnovy venkova

± 20.020,-- ORR 1188/09/17 25.9.2017 445/11/17 1.11.2017 ne

384

přesun finanč. prostředků z ODSH KÚ KK do kapitoly rozpočtu příspěvky příspěvkovým organizacím 

tohoto odboru k poskytnutí neinvest. příspěvku PO KK Krajská správa a údržba silnic Karlovarského

kraje na zvýšení bezpečnosti silničního provozu

± 3.000.000,-- ODSH 1205/10/17 12.10.2017

385

přesun rozpočt. prostředků z rezervní položky OF KÚ KK do OŠMT KÚ KK k navýšení neinvest. 

příspěvku PO KK, Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary na dofinancování akce Řešení 

havarijního stavu nosných železobetonových konstrukcí v objektu školy, náměstí 17. listopadu 12, 

Karlovy Vary

± 2.000.000,-- 1140/09/17 25.9.2017

386 MŠMT ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinvest. účelové dotace z MŠMT ČR na pokusné 

ověřování s názvem Vzdělávací programy paměťových institucí do škol, č. j. MSMT-9423/2017-1, 

prostředky jsou určeny PO zřizované městem Základní škola Nová Role

33 071 122.500.-- " "

387 MŠMT ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přidělení neinvest. účelové dotace z MŠMT ČR na rozvojový 

program Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců reg. školství, MSMT-12415/2017-1 na 

období září - prosinec 2017, prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace KK v oblasti 

školství a pro školy a školská zařízení zřizované obcemi KK (rozpis na jednotlivé školy a školská 

zařízení je přílohou důvodové zprávy), zbývající část dotace bude přijata na rezervní položku 

rozpočtu OŠMT KÚ KK a v souladu s podmínkami výše uvedeného rozhodnutí bude bezodkladně 

vrácena poskytovateli

33 073 12.623.352,-- " "

388 MŠMT ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přidělení neinvest. účelové dotace z MŠMT ČR na rozvojový 

program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017, MSMT-28402/2016-1 na období 

září – prosinec 2017, a to na dopravu žáků 1. stupně základních škol z místa poskytování 

vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, prostředky jsou určeny pro školy a školská zařízení 

zřizované obcemi KK (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy), 

zbývající část dotace bude přijata na rezervní položku rozpočtu OŠMT KÚ KK a v souladu s 

podmínkami výše uvedeného rozhodnutí bude vrácena poskytovateli

33 070 398.650,-- " "

389

změna charakteru finančních prostředků z invest. na neinvestiční v rámci schváleného rozpočtu

OŠMT KÚ KK z důvodu úhrady nákladů souvisejících s řízením a koordinací projektu Zabezpečení

škol a školských zařízení v KK, na základě smlouvy o dílo uzavřené se subjektem Asociace

bezpečná škola z.s.

± 180.000,-- " "

390

navýšení příjmů KK z titulu vrácení fin. prostředků od PO KK Krajská správa a údržba silnic 

Karlovarského kraje a zároveň zapojení těchto prostředků do Fondu budoucnosti, ze kterého byly v 

roce 2014 poskytnuty na úhradu platebního výměru č. 4/2014 ve věci doručeného rozhodnutí MF 

ČR u projektu Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – I. etapa

258.600,-- " "
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391 MPSV ČR

navýšení příjmů a výdajů ORR KÚ KK rok 2017 (podíl SR 3,11 % + podíl EU 91,89 %) z titulu přijetí 

neinvest. účelové dotace z MPSV ČR k financování projektu Nestůj a pojď II. realizovaného a 

financovaného v rámci Oper. programu Zaměstnanost, Prioritní osa OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti 

a adaptability pracovní síly, přesun prostředků v rámci ORR KÚ KK ze schváleného rozpočtu 2017 

dále přesun prostředků z OZDR KÚ KK do ORR KÚ KK z akce č. 7019 – IROP – Výstavba 

výjezdové základny ZZS KK v Ostrově, která nebude realizována, na výdaje projektu Nestůj a pojď 

II. realizovaného a financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osa OPZ: 1 

Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Výše uvedené přesuny v celkovém objemutvoří 

povinný 5 % podíl krajského spolufinancování k obdržené dotaci na realizaci projektu Nestůj a pojď 

II.

13 013
4.782.109,62         

± 251.689,98  
" "

392 MŠMT ČR

navýšení příjmů rozpočtu KÚ KK (podíl 85 % EU a podíl 10 % SR) z titulu přijetí neinvest. účelové 

dotace z MŠMT ČR určené k financování projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání 

Karlovarského kraje schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání za současného snížení financování ve stejné výši z Fondu budoucnosti, odkud 

byl projekt Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje plně předfinancován

33 063 1.196.020,54 " "

393

přesun rozpočt. prostředků v rámci OISM KÚ KK k zabezpečení úplatného nabytí movitých věcí v 

Areálu rekreačního zařízení Svatošské skály, a to z vlastnictví České pošty s. p., do vlastnictví 

Karlovarského kraje, jedná se o změnu charakteru prostředků z invest. na neinvestiční k 

zabezpečení výdajů přímo souvisejících s realizací akce č. 9432, Most Svatošské skály

± 33.203,-- " "

394

přesun rozpočt. prostředků z ORR KÚ KK do OKŘÚ KÚ KK ke krytí výdajů na mzdy a zákonné 

odvody přímo související s realizací projektu Technická pomoc EÚS (Evropská územní spolupráce) 

Česká republika – Bavorsko 2014 - 2020, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu 

spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká republika 2014 – 2020, do OF KÚ KK ke krytí výdajů 

na cestovné přímo související s tímto projektem a do OVZ KÚ KK na výdaje za pohonné hmoty 

přímo související s tímto projektem

 ± 236.000,-- " "

395

přesun rozpočt. prostředků z ORR KÚ KK do OKŘÚ KÚ KK ke krytí výdajů na mzdy a zákonné

odvody přímo související s realizací projektu Technická pomoc EÚS (Evropská územní spolupráce)

Česká republika – Sasko 2014 - 2020, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu

spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020 a do OF KÚ KK ke krytí výdajů na

cestovné přímo související s tímto projektem

± 170.000,-- " "

396

přesun rozpočt. prostředků v rámci schváleného rozpočtu OŠMT KÚ KK určených jako neinvest. 

příspěvek na poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací Karlovarského kraje, rozpis na 

jednotlivé subjekty je uveden v důvodové zprávě

± 66.640,-- " "

397 MK ČR

navýšení příjmů a výdajů OKP KÚ KK z titulu přijetí invest. účelové dotace z MK ČR pro PO KK 

Muzeum Cheb na akci Rekonstrukce systému CCTV – II. Etapa: kompletní výměna kabeláže a 

kamer v interiérech expozice – hlavní budova Pachelbelův dům – expozice a depozitář Muzea Cheb

34 940  200.000,-- " "

398

přesun rozpočt. prostředků z rezervy na individuální dotace OF KÚ KK do kapitoly příspěvky cizím

subjektům OŠMT KÚ KK k poskytnutí neinvest. dotace subjektu Pomáhej SRDCEM, z.s. (IČO

05040264) na akci AVON Pochod Ostrov

± 10.000,-- OF
――     

1248/10/17

25.9.2017  

16.10.2017

Rada Karlovarského kraje 

dne 25.9.2017 stáhla bod 

z programu jednání.

399

přesun rozpočt. prostředků z ODSH KÚ KK do kapitoly Příspěvky cizím subjektům tohoto odboru, 

prostředky jsou určeny na poskytování dotací v rámci Programu na podporu obnovy stávajících a 

vzniku nových dopravních hřišť

± 1.000.000,-- ODSH 1145/09/17 25.9.2017

400

přesun rozpočt. prostředků ze schv. rozpočtu OŠMT KÚ KK do kapitoly Příspěvky cizím subjektům

tohoto odboru k poskytnutí individuálních dotací jednotlivým subjektům v oblasti sportu na přípravu

sportovců Karlovarského kraje na Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže 2018 v Pardubickém kraji 

(rozpis na jednotlivé subjekty je uveden v příloze důvodové zprávy)
± 100.000,-- OŠMT 1249/10/17 16.10.2017

401
přesun rozpočt. prostředků z rezervy na individuální dotace OF KÚ KK pro PO KK Císařské Lázně

Karlovy Vary na zpracování posouzení aktuálního stavebně-technického stavu objektu
± 200.000,-- OKPPLaCR 1236/10/17 16.10.2017

402
přesun rozpočt. prostředků z OF KÚ KK, a to z rezervy na individuální dotace do OZDR KÚ KK, na

zajištění úhrady anketní soutěže Zdravotník Karlovarského kraje 2017
 ± 150.000,-- OZDR 1183/09/17 25.9.2017

403

přesun rozpočt. prostředků v rámci ORR KÚ KK, kapitoly Příspěvky cizím subjektům z invest. na

neinvestiční prostředky, jedná se o změnu charakteru dotace poskytnuté obci Šindelová v rámci

dotačního programu Program obnovy venkova

± 154.700,-- ORR 1257/10/17 16.10.2017

404

přesun rozpočt. prostředků v rámci ORR KÚ KK, kapitoly Příspěvky cizím subjektům z invest. na

neinvestiční prostředky, jedná se o změnu charakteru dotace poskytnuté obci Plesná v rámci

dotačního programu Program obnovy venkova 

± 100.000,-- ORR 1257/10/17 16.10.2017
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405

přesun rozpočt. prostředků z OISM KÚ KK do ODSH KÚ KK na investiční akce pro subjekt Letiště

Karlovy Vary s.r.o., jedná se o nevyčerpané fin. prostředky ukončené akce Výstavba nového objektu

Záchranné a požární služby na Letišti Karlovy Vary

± 1.151.355,19  1223/10/17 16.10.2017

406

přesun rozpočt. prostředků OKP KÚ KK v kapitole příspěvky cizím subjektům pro Město Mariánské

Lázně na revitalizaci okolí Labutího jezírka – II. etapa – vegetační a technické úpravy břehů,

přístupových ploch a odpočívadla, jedná se o změnu charakteru poskytovaných příspěvků z

neinvest. na investiční v rámci dotačního titulu Obnova a využití kulturních památek, památkově

hodnotných objektů a movitých věcí

 ± 200.000,-- " "

407 MK ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinvest. účelové dotace z MK ČR do OKP KÚ KK na

obnovu národní kulturní památky – Císařské lázně v Karlových Varech na realizaci projektu -

celková obnova střešního pláště hlavního průčelí objektu lázní

34 341  2.150.000,-- " "

408 MF ČR

navýšení příjmů a výdajů OZDR KÚ KK z titulu přijetí neinvest. účelové dotace z MF ČR, prostředky

jsou určeny na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a

šíření onemocnění tuberkulózou (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě)

98 335 264.313,12  " "

409 MPSV ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinvest. účelové dotace z MPSV ČR na financování

výdajů projektu Senior pas realizovaného v rámci Dotačního programu na podporu samosprávy v

oblasti stárnutí pro rok 2017

13 016 242.000,-- " "

410

přesun rozpočt. prostředků v rámci schv. rozpočtu OŠMT KÚ KK z důvodu poskytnutí neinvest.

příspěvků PO Karlovarského kraje na zajištění akce Výstava škol 2018, a to SPŠ Ostrov,

Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov a Integrované střední škole Cheb  ± 120.000,-- " "

411

snížení příjmů a výdajů KK pro rok 2017 z titulu vrácení nevyčerp. fin. prostředků z neinvest. 

účelové dotace na realizaci programu Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se 

zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – 

srpen 2017, č. j. MSMT-33369/2016-1 (ÚZ 33215), od právnické osoby ZŠ Čtyřlístek, Poštovní 

160/17, Mariánské Lázně, fin.prostředky budou odvedeny MŠMT ČR

33 215 77.378,-- " "

412

snížení příjmů a výdajů KK pro rok 2017 z titulu vrácení nevyčerp. fin. prostředků z neinvest.

účelové dotace na realizaci programu Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se

zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden –

srpen 2017, modul B (ÚZ 33457), od právnických osob zřizovaných obcemi v Karlovarském kraji v

oblasti školství (seznam škol je uveden v příloze důvodové zprávy), prostředky budou odvedeny

MŠMT ČR

33 457 20.807,-- " "

413

přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu OŠMT KÚ KK z titulu převedení nespotřebovaných fin.

prostředků z neinvestiční dotace na rozvojový program Zvýšení platů nepedagogických

zaměstnanců regionálního školství; MSMT -12415/2017-1 (účelový znak 33073), vrácených na účet

Karlovarského kraje zrušenou PO Karlovarského kraje DDaM Karlovy Vary, na právnickou osobu

nově zřízenou městem Karlovy Vary DDaM Karlovy Vary, Čankovská 9, příspěvková organizace,

která prostředky použije k realizaci tohoto rozvojového programu

33 073 ± 2.408,-- " "

414

přesun rozpočt. prostředků v rámci schv. rozpočtu OŠMT KÚ KK z důvodu poskytnutí neinvest.

příspěvků příspěvkovým organizacím KK v oblasti školství (seznam subjektů uveden v důvodové

zprávě) na zajištění kurzu sebeobrany STOP násilí na školách – prevence kriminality ± 800.000,-- " "

415

přesun rozpočt. prostředků  v rámci rozpočtu OŠMT KÚ KK, prostředky jsou určeny k navýšení 

dotace do fondu investic PO KK Střední škola logistická Dalovice na realizaci opatření vzešlých z 

Analýzy a bezpečnostního posouzení středních škol KK, která byla zpracována v roce 2015  ± 57.500,-- OŠMT 1225/10/17 16.10.2017

416

přesun fin. prostředků z OF KÚ KK, a to z rezervy na nepředvídatelné výdaje do ODSH kapitoly 

rozpočtu příspěvky PO tohoto odboru k poskytnutí neinvest. příspěvku PO KK KSÚS KK, prostředky 

jsou určeny ke krytí výdajů na zajištění provizorní opravy lávky přes řeku Ohři v Mostově na trase 

cyklostezky Ohře a na povinnou finanční spoluúčast na fin. akcí na silnicích II. a III. třídy v KK, 

realizovaných v rámci rozpočtu SFDI 

 ± 2.800.000,-- ODSH 1212/10/17 12.10.2017

417

přesun rozpočt. prostředků z OSV KÚ KK z kapitoly Příspěvky cizím subjektům do ORR KÚ KK,

prostředky jsou určeny na poskytnutí neinv. dotace organizaci ANNA KK, z.s. (Asociace nevládních

neziskových aktivit Karlovarského kraje)

± 150.000,-- ORR 1291/10/17 23.10.2017

418

přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu OŠMT KÚ KK, které jsou určeny k navýšení dotace do

fondu investic, příspěvkové organizace KK Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary na

dofinancování realizace opatření vzešlých z Analýzy a bezpečnostního posouzení středních škol KK, 

která byla zpracována v roce 2015

± 73.500,-- OŠMT 1265/10/17 23.10.2017
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419

přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu OŠMT KÚ KK, které jsou určeny na poskytnutí 

finančního daru pro oceněný tým ZUŠ BAND ZUŠ Horní Slavkov, příspěvková organizace, 

zřizované městem, v rámci slavnostního vyhlášení nejúspěšnějších žáků a kolektivů v soutěžích za 

školní rok 2016/2017

 ± 2.000,-- OŠMT 1251/10/17 16.10.2017

420

přesun rozpočt. prostředků z OF KÚ KK, a to z rezervy na individuální dotace do OZDR KÚ KK, na

financování nového dotačního titulu „Podpora vybavení ordinací praktických lékařů informačními

technologiemi v souvislosti s e-receptem“
± 2.450.000,-- OZDR 1221/10/17 12.10.2017

421

přesun rozpočt. prostředků z rezervní položky OF KÚ KK do rozpočtu OŠMT KÚ KK k poskytnutí

finančních darů Městu Nová Role na zajištění činnosti základní umělecké školy a Statutárnímu

městu Karlovy Vary na zajištění činnosti domu dětí a mládeže jako jednorázové příspěvky

odpovídající ročním rozpočtům na provoz původních organizací (příspěvkových organizací KK

zrušených k 31.8.2017)

±1.988.000,-- 1263/10/17 23.10.2017

422

přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu OŠMT KÚ KK, prostředky jsou určeny jako neinv. 

příspěvky pro příspěvkové organizace KK SPŠ Ostrov a Střední škola logistická Dalovice k zajištění 

výuky a výcviku včetně získání řidičského oprávnění v autoškole  
±190.967,-- " "

423 MŠMT ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinv. účelové dotace z MŠMT ČR, prostředky jsou

určeny na fin. programu Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou

ve vybraných školách v podzimním zkušebním termínu roku 2017; č.j. MSMT-12044/2017-1 pro

příspěvkové organizace KK Integrovaná střední škola Cheb, Integrovaná střední škola technická a

ekonomická Sokolov a Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary  

33 034 262.480,-- " "

424

přesun rozpočt. prostředků v rámci schv. rozpočtu OŠMT KÚ KK určených jako neinv. příspěvek pro

PO KK Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, na posílení prostředků na platy

nepedagogických pracovníků a související odvody organizace od 1. července 2017

±42.000,-- " "

425 MF ČR
navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinv. účelové dotace z MF ČR určené na úhradu výdajů

v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
98 071 100.000,-- " "

426
přesun rozpočt. prostředků z OZDR KÚ KK do OBKŘ KÚ KK, jedná se o prostředky určené na

financování Koncepce bezdomovectví
±400.000,-- " "

427 MPSV ČR

navýšení příjmů a výdajů rozpočtu OŠMT KÚ KK (podíl EU 85 % a podíl SR 15 %) z titulu přijetí

neinvestiční účelové dotace z MPSV ČR, prostředky jsou určeny na financování projektu

Karlovarského kraje s názvem Obědy do škol v KK realizovaného v rámci Operačního programu

potravinové a materiální pomoci, Specifický cíl I, prostředky budou poskytnuty ZŠ a MŠ podílejícím

se na tomto projektu na základě uzavřených smluv o partnerství s finančním příspěvkem

13 014 2.598.505,09 " "

428

přesun rozpočt. prostředků z OZDR KÚ KK do OKP KÚ KK, a to z akce č. 7019 IROP – Výstavba

výjezdové základny ZZS Karlovarského kraje v Ostrově, která nebude realizována, na krytí výdajů

na přípravu projektu, akce č. 7034 – Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání

knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary, připravovaného Karlovarským krajem do 25. výzvy

Knihovny v rámci Integrovaného regionál. operačního programu, prioritní osa 3 Dobrá správa území

a zefektivnění veřejných institucí, investiční priorita 33 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj

přírodního a kulturního dědictví

 ±4.000.000,-- " "

429 MŠMT ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z MŠMT ČR na financování

programu v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a

sekundárnímu vzdělávání, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající

zjednodušené vykazování nákladů, prostředky jsou určeny pro PO KK Základní škola a střední

škola Karlovy Vary

33 063 364.116,-- " "

430 MŠMT ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z MŠMT ČR na financování

programu v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a

sekundárnímu vzdělávání, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající

zjednodušené vykazování nákladů, prostředky jsou určeny pro PO KK Střední škola živnostenská

Sokolov, dále navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z MŠMT ČR

na financování programu v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu,

primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty

využívající zjednodušené vykazování nákladů, prostředky jsou určeny pro PO KK Integrovaná

střední škola technická a ekonomická Sokolov, a navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí

neinvestiční účelové dotace z MŠMT ČR na financování programu v oblasti prioritní osy 3 Rovný

přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů, prostředky

jsou určeny pro PO KK Střední průmyslová škola Ostrov

33 063

675.558,-- 

994.392,-- 

844.740,-- 

" "
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431 MZ ČR

navýšení příjmů a výdajů OZDR KÚ KK z titulu přijetí dotace z MZ ČR v rámci Dotačního programu

ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu, dotace je

určena na zajištění financování dotačního programu KK Stabilizace vybraných zdravotnických

nelékařských pracovníků ve směnném provozu v KK – dotace společnosti MONTI SPA, a.s.

35 020 53.600,-- OZDR 1299/10/17 23.10.2017

432 MPSV ČR

navýšení příjmů a výdajů OSV KÚ KK z titulu poskytnutí neinvestiční účelové dotace z MPSV ČR,

prostředky jsou určeny na plnění povinnosti kraje dle ustanovení § 95 písm. g) a h) zákona č.

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tj. na financování běžných

výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu

základních činností

13 305 27.978.430,-- OSV 1304/10/17 23.10.2017 433/11/17 1.11.2017 ne

433
přesun rozpočt. prostředků v rámci OSV KÚ KK z kapitoly Příspěvky cizím subjektům za účelem

nákupu 100 kusů televizorů - vybavení pokojů PO KK Domov pro seniory SKALKA v Chebu
±1.000.000,-- OSV 1346/11/17 13.11.2017

434

přesun rozpočt. prostředků v rámci ORR KÚ KK, kapitoly Příspěvky cizím subjektům z investičních

na neinvestiční prostředky, jedná se o změnu charakteru dotace poskytnuté obci Útvina v rámci

dotačního programu Program obnovy venkova

±49.000,-- ORR 1391/11/17 13.11.2017 531/12/17 7.12.2017 ne

435

přesun rozpočt. prostředků z OBKŘ KÚ KK do příspěvků cizím subjektům OBKŘ KÚ KK pro Vodní

záchrannou službu ČČK Karlovy Vary-Jesenice, pobočný spolek na opravu záchranného

motorového člunu 

±32.704,-- OBKŘ 1351/11/17 13.11.2017

436

přesun rozpočt. prostředků v rámci OSV KÚ KK (tj. 10% z kupní ceny) za účelem uhrazení náhrady 

Městu Skalná za nesplnění závazku Karlovarského kraje z Kupní smlouvy, ev. číslo KS/012/2012, 

ev.č. 001/2012

±55.332,-- OSV 1423/11/17 27.11.2017

437

přesun rozpočt. prostředků do rozpočtu OŠMT KÚ KK, a to z investiční rezervy OF KÚ KK a z

rezervy OŠMT KÚ KK určené k získání řidičského oprávnění a úhradě lékařských prohlídek žáků a

studentů PO Karlovarského kraje, prostředky jsou určeny k navýšení dotace do fondu investic PO

KK Základní škola Ostrov na akci Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov, příspěvkové

organizace v souvislosti s řešením havarijního stavu po vichřici

4.440.440,-- OŠMT ―― 3.11.2017

Rada Karlovarského kraje 

dne 3.11.2017 tuto 

rozpočtovou změnu 

neprojednala.

438

přesun rozpočt. prostředků v rámci OSV KÚ KK, kapitoly Příspěvky cizím subjektům z

neinvestičních prostředků na investiční prostředky, jedná se o poskytnutí investiční dotace

organizaci Denní centrum Žirafa, z. s. na nákup automobilu

 ±100.000,-- OSV 1344/11/17 13.11.2017

439 MPSV ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z MPSV ČR, prostředky jsou

určeny do rozpočtu OSV KÚ KK k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro

děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42g a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní

ochraně dětí

13 307 400.000,-- 1318/11/17 13.11.2017

440

přesun rozpočt. prostředků  v rámci rozpočtu ODSH KÚ KK na úhradu odvodu DPH v souvislosti s 

fakturováním nákladů na pořízení investičního majetku pronajatého společnosti Letiště KV, s.r.o. v 

režimu reverse charge
±41.732,04 " "

441 MPSV ČR

navýšení příjmů KK z titulu přijetí investiční účelové dotace z MPSV ČR určené k financování 

dotačního titulu Rekonstrukce a modernizace objektu Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu - I. 

etapa schváleného k realizaci a financování z programu MPSV ČR č. 113310 - Rozvoj a obnova 

materiálně technické základny zařízení sociálních služeb za současného snížení financování ve 

stejné výši z Fondu budoucnosti, odkud byl tento dotační titul plně předfinancován
13 501 14.741.377,79 " "

442 MPSV ČR

navýšení příjmů a výdajů KK  (85 % podíl EU a 10 % podíl SR) z titulu přijetí neinvestiční a 

investiční účelové dotace z MPSV ČR, prostředky jsou určeny do rozpočtu OSV KÚ KK na 

financování projektu KK Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v KK 

(OPZ II.) financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální 

začleňování a boj s chudobou,

- přesun rozpočt. prostředků v rámci OSV KÚ KK ze schváleného rozpočtu na rok 2017 na 

spolufinancování projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v 

KK (OPZ II.), 

- přesun rozpočt. prostředků z OZDR KÚ KK do OSV KÚ KK z akce č. 7019 – IROP – Výstavba 

výjezdové základny ZZS KK v Ostrově, která nebude realizována, na spolufinancování projektu 

Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v KK (OPZ II.),

Výše uvedené přesuny v celkovém objemu tvoří povinný 5 % podíl krajského spolufinancování k 

obdržené dotaci na realizaci projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních 

služeb v KK (OP Z II.),

- přesun rozpočt. prostředků z OSV KÚ KK do OKŘÚ KÚ KK na mzdové výdaje projektu Podpora 

procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v KK (OPZ II.) financovaného v rámci 

Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

13 013 2.758.912,81 " "
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443 MŠMT ČR

navýšení příjmů a výdajů KK (podíl EU 85 %) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z MŠMT 

ČR, prostředky jsou určeny do rozpočtu ORR KÚ KK k zajištění financování projektu Smart 

Akcelerátor (1. kolo) realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 

Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

33 062 2.096.362,31  " "

444

navýšení příjmů a výdajů KK zapojením příjmů za odebraný železný šrot z demolice v areálu 

nemocnice v Chebu do rozpočtu OISM KÚ KK z důvodu zajištění finančního plnění v rámci 

uzavřených smluv na realizaci akce Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu - 

Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu

771.447,-- " "

445 MŠMT ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z MŠMT ČR, prostředky jsou 

určeny do rozpočtu OŠMT KÚ KK na financování programu Podpora sociálně znevýhodněných 

romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na rok 2017, č.j. 

MSMT-32263/2016-1 pro PO KK Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola 

Karlovy Vary a Střední živnostenská škola Sokolov 

33 160 30.800,-- " "

446 MŠMT ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z MŠMT ČR, prostředky jsou 

určeny do rozpočtu OŠMT KÚ KK k zajištění financování programu v oblasti prioritní osy 3 Rovný 

přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operační program 

Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů, jsou určeny 

pro PO KK Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary
33 063 491.319,-- " "

447

snížení příjmů a výdajů KK, jedná se o snížení provozního příspěvku PO KK Muzeum Karlovy Vary

a zároveň snížení odvodu z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje
343.000,-- OF 1416/11/17 27.11.2017

448

navýšení příjmů a výdajů KK, jedná se o zvýšení provozního příspěvku PO KK Galerie 4 – galerie

fotografie, Muzeum Cheb, Galerie výtvarného umění v Chebu, Krajská knihovna Karlovy Vary,

Muzeum Sokolov a zároveň zvýšení odvodu z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje 691.500,-- OF " "

449

zvýšení příjmů a výdajů KK, jedná se o zvýšení provozního příspěvku PO KK v oblasti regionálního

rozvoje Karlovarská agentura rozvoje podnikání a zároveň zvýšení odvodu z investičního fondu do

rozpočtu Karlovarského kraje této organizace z důvodu nesouladu mezi schválenými odpisovými

plány a skutečnou výší odpisů majetku
9.000,-- OF " "

450

zvýšení příjmů a výdajů KK, jedná se o zvýšení provozního příspěvku PO KK v oblasti sociální a

zároveň zvýšení odvodu z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje těchto organizací z

důvodu nesouladu mezi schválenými odpisovými plány a skutečnou výší odpisů majetku (seznam

jednotlivých příspěvkových organizací je uveden v důvodové zprávě) 218.000,-- OF " "

451

snížení příjmů a výdajů KK, jedná se o snížení provozního příspěvku PO KK v oblasti zdravotnictví 

ZZS Karlovarského kraje a zároveň snížení odvodu z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského 

kraje této organizace z důvodu nesouladu mezi schválenými odpisovými plány a skutečnou výší 

odpisů majetku
45.000,-- OF " "

452

snížení příjmů a výdajů KK, jedná se o snížení provozního příspěvku PO KK v oblasti sociální 

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart a zároveň snížení odvodu z investičního fondu do rozpočtu 

Karlovarského kraje této organizace z důvodu nesouladu mezi schválenými odpisovými plány a 

skutečnou výší odpisů majetku
170.000,-- OF " "

453

zvýšení příjmů a výdajů KK, jedná se o zvýšení provozního příspěvku PO KK v oblasti školství a 

zároveň zvýšení odvodu z fondu investic těchto organizací do rozpočtu Karlovarského kraje z 

důvodu nesouladu mezi schválenými odpisovými plány a skutečnou výší odpisů majetku (seznam 

jednotlivých příspěvkových organizací je uveden v příloze)

821.000,-- OF " "

454

snížení příjmů a výdajů KK, jedná se o snížení provozního příspěvku PO KK v oblasti školství a 

zároveň snížení odvodu z fondu investic těchto organizací do rozpočtu Karlovarského kraje z 

důvodu nesouladu mezi schválenými odpisovými plány a skutečnou výší odpisů majetku (seznam 

jednotlivých příspěvkových organizací je uveden v příloze)

92.000,-- OF " "

455 MF ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí účelové investiční dotace z MF ČR určené na výkupy 

pozemků z podprogramu 298 226 - majetkové vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve 

vlastnictví krajů
98 861 291.650,-- 1412/11/17 27.11.2017

456

přesun rozpočt. prostředků v rámci OZDR KÚ KK, jedná se o změnu charakteru příspěvku z 

neinvestičního na investiční poskytovaného v roce 2017 PO KK ZZS Karlovarského kraje jako 

dotace do investičního fondu
 ±11.000.000,-- " "

29



                                     RO předané odborům  k materiálu odboru 

č.usnesení datum č.usnesení datum č.usnesení datum odbor
č. usnesení 

RKK
datum 

č. usnesení 

ZKK
datum 

RO s 

materiálem v 

ZKK

poznámky

PROJEDNÁNO RKK     

A DOPORUČENO ZKK 

KE SCHVÁLENÍ

SCHVÁLENO ZKK

ROZPOČTOVÉ ZMĚNY V ROCE 2017

RO č. RESORT

TEXT

ÚZ ČÁSTKA V KČ

SCHVÁLENO RKK

457 MŠMT ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z MŠMT ČR, prostředky jsou 

určeny do rozpočtu OŠMT KÚ KK na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, 

žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 

na období září – prosinec 2017, č.j. MSMT – 23008/2017-1 pro PO zřizované obcemi KK v oblasti 

školství (rozpis na jednotlivé subjekty je uveden v důvodové zprávě)
33 457 150.960,-- " "

458

přesun rozpočt. prostředků v rámci schváleného rozpočtu OŠMT KÚ KK určených pro PO KK 

Základní škola a střední škola Karlovy Vary jako neinvestiční příspěvek v rámci udržitelnosti 

projektu Aktivační centra – vzdělávání pro těžce zdravotně postižené, reg.č. CZ.1.07/4.1.00/33.0014 

určený na platy pedagogů – lektorů pro období říjen 2017 až červen 2018
±16.200,-- " "

459

přesun rozpočt. prostředků z OŠMT KÚ KK do OKŘÚ KÚ KK ke krytí mzdových výdajů projektu 

Implementace krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji schváleného k realizaci a financování 

v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 – Rovný přístup ke 

kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
 ±1.153.000,-- " "

460

přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu OŠMT KÚ KK, které jsou určeny k navýšení dotace do

fondu investic PO KK Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov na realizaci akce

Dokončení zabezpečení školy na základě opatření vzešlých z Analýzy a bezpečnostního posouzení

středních škol KK, která byla zpracována v roce 2015 
±1.179.750,-- OŠMT

―― 

1511/12/17

27.11.2017  

4.12.2017

Rada Karlovarského kraje 

dne 27.11.2017 stáhla 

bod z programu jednání.

461

přesun rozpočt. prostředků  v rámci rozpočtu OŠMT KÚ KK, které jsou určeny k navýšení dotace do 

fondu investic PO KK Gymnázium Cheb na realizaci akce Zabezpečení vstupů Gymnázia Cheb na 

základě opatření vzešlých z Analýzy a bezpečnostního posouzení středních škol Karlovarského 

kraje, která byla zpracována v roce 2015

±1.412.455,-- OŠMT
―― 

1510/12/17

27.11.2017  

4.12.2017

Rada Karlovarského kraje 

dne 27.11.2017 stáhla 

bod z programu jednání.

462

přesun rozpočt. prostředků z OSV KÚ KK do OF KÚ KK, jedná se o snížení neinvestičního 

příspěvku PO Karlovarského kraje v oblasti sociální pro rok 2017 (seznam jednotlivých 

příspěvkových organizací je uveden v důvodové zprávě) a zároveň navýšení rezervy OF KÚ KK, 

tyto prostředky jsou určeny na dofinancování sociálních služeb 
±18.033.355,-- OF 1475/12/17 4.12.2017

463

přesun rozpočt. prostředků z rezervy na individuální dotace OF KÚ KK do OBKŘ KÚ KK k 

poskytnutí individuální dotace obci Královské Poříčí na nákup speciálního požárního automobilu pro 

jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Královské Poříčí
±250.000,-- OF 1465/11/17 27.11.2017 493/12/17 7.12.2017 ne

464

přesun rozpočt. prostředků z rezervy na individuální dotace OF KÚ KK do OBKŘ KÚ KK k 

poskytnutí individuální dotace obci Potůčky na nákup zásahového automobilu pro výjezdovou 

jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Potůčky
±250.000,-- OF 1464/11/17 27.11.2017 492/12/17 7.12.2017 ne

465

přesun rozpočt. prostředků z OF KÚ KK, a to z rezervy na úhradu sankcí EU, do OZDR KÚ KK na 

navýšení základního kapitálu společnosti Karlovarská krajská nemocnice, a.s.
±30.000.000,-- OZDR

―― 

1521/12/17

27.11.2017  

4.12.2017
540/12/17 7.12.2017 ne

Rada Karlovarského kraje 

dne 27.11.2017 stáhla 

bod z programu jednání.

466

I. varianta - přesun rozpočt. prostředků z OF KÚ KK, a to z rezervy na úhradu sankcí EU, do OZDR 

KÚ KK na úhradu závazku veř. služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veř. služby 

společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. pro rok 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

II. varianta - přesun rozpočt. prostředků z OF KÚ KK, a to z ostatních rezerv a z přebytku daně z 

přidané hodnoty, do OZDR KÚ KK na úhradu závazku veř. služby a poskytnutí vyrovnávací platby 

za plnění závazku veř. služby společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. pro rok 2017

III. varianta - navýšení příjmů a výdajů KK zapojením Fondu budoucnosti do OZDR KÚ KK na 

úhradu závazku veř. služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veř. služby 

společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. pro rok 2017

±25.000.000,-- OZDR ―― 27.11.2017

Rada Karlovarského kraje 

dne 27.11.2017 stáhla 

bod z programu jednání.

467

I. varianta - přesun rozpočt. prostředků z OF KÚ KK, a to z rezervy na úhradu sankcí EU, do OZDR 

KÚ KK na úhradu závazku veř. služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veř. služby 

společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o. pro rok 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

II. varianta - přesun rozpočt. prostředků z OF KÚ KK, a to z ostatních rezerv a z přebytku daně z 

přidané hodnoty, do OZDR KÚ KK na úhradu závazku veř. služby a poskytnutí vyrovnávací platby 

za plnění závazku veř. služby společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o. pro rok 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                

III. varianta - navýšení příjmů a výdajů KK zapojením Fondu budoucnosti do OZDR KÚ KK na 

úhradu závazku veř. služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veř. služby 

společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o. pro rok 2017

±6.069.563,-- OZDR ―― 27.11.2017

Rada Karlovarského kraje 

dne 27.11.2017 stáhla 

bod z programu jednání.
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468

I. varianta - přesun rozpočt. prostředků z OF KÚ KK, a to z rezervy na úhradu sankcí EU, do OZDR 

KÚ KK na úhradu závazku veř. služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veř. služby 

společnosti NEMOS PLUS s.r.o. pro rok 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

II. varianta - přesun rozpočt. prostředků z OF KÚ KK, a to z ostatních rezerv a z přebytku daně z 

přidané hodnoty, do OZDR KÚ KK na úhradu závazku veř. služby a poskytnutí vyrovnávací platby 

za plnění závazku veř. služby společnosti NEMOS PLUS s.r.o. pro rok 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

III. varianta - navýšení příjmů a výdajů KK zapojením Fondu budoucnosti OZDR KÚ KK na úhradu 

závazku veř. služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veř. služby společnosti 

NEMOS PLUS s.r.o. pro rok 2017

±7.236.188,-- OZDR ―― 27.11.2017

Rada Karlovarského kraje 

dne 27.11.2017 stáhla 

bod z programu jednání.

469

přesun rozpočt. prostředků z OISM KÚ KK do OKŘÚ KÚ KK na mzdové výdaje za období 8-10/2017 

související s realizací projektu Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v 

Karlovarském kraji v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 – Kotlíkové dotace II. 

Mzdové výdaje musely být dle metodiky Operačního programu Životní prostřední 2014-2020 

předfinancovány ze zdrojů Karlovarského kraje, a to z rozpočt. prostředků KÚ KK
15 011  ± 421.337,-- 1472/12/17 4.12.2017

470

přesun rozpočt. prostředků z ORR KÚ KK do OF KÚ KK na cestovné projektu Smart Akcelerátor (1. 

kolo), schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání
33 062  ± 886,84 " "

471 MŠMT ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinv. účelové dotace z MŠMT ČR na financování 

programu v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a 

sekundárnímu vzdělávání, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, na projekty využívající 

zjednodušené vykazování nákladů, prostředky jsou určeny pro PO KK Střední zdravotnická škola a 

vyšší odborná škola Cheb

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinv. účelové dotace z MŠMT ČR na financování 

programu v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a 

sekundárnímu vzdělávání, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, na projekty využívající 

zjednodušené vykazování nákladů, prostředky jsou určeny pro PO KK Obchodní akademie, vyšší 

odborná škola CR a jazyková škola s právem jazykové zkoušky Karlovy Vary

33 063
367.042,20   

341.635,20 
" "

472 MŠMT ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinv. účelové dotace z MŠMT ČR, prostředky jsou 

určeny do rozpočtu OŠMT KÚ KK k zajištění prostředků na financování přímých výdajů na IV. 

čtvrtletí roku 2017 ve školách a školských zařízeních zřizovaných soukromými subjekty v 

Karlovarském kraji (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy)
33 155 25.658.911,-- " "

473 MŠMT ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přidělení neinv. účelové dotace z MŠMT ČR, prostředky jsou 

určeny do rozpočtu OŠMT KÚ KK na financování rozvojového programu Zvýšení platů 

pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství; MSMT-

28805/2017-1 na období listopad – prosinec 2017, a to pro PO KK v oblasti školství a pro školy a 

školská zařízení zřizované obcemi KK (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou 

důvodové zprávy)

33 052 52.979.809,-- " "

474 MF ČR

navýšení příjmů a výdajů OZDR KÚ KK  z titulu přijetí neinv.í účelové dotace z MF ČR na úhradu 

nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv za III. čtvrtletí roku 2017 (rozpis na jednotlivá zdravot. 

zařízení je přílohou důvodové zprávy)
98 297 80.135,15 " "

475 MŠMT ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přidělení neinv. účelové dotace z MŠMT ČR, prostředky jsou 

určeny do rozpočtu OŠMT KÚ KK na financování programu Podpora odborného vzdělávání; MSMT-

12596/2017-1 na období 1. září - 31. prosinec 2017, a to pro subjekt zřizovaný městem Střední 

škola, základní škola a mateřská škola Kraslice, příspěvková organizace a pro PO KK v oblasti 

školství (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je příl. důvodové zprávy)
33 049 1.332.200,-- " "

476

přesun rozpočt. prostředků v rámci OZDR KÚ KK, jedná se o změnu charakteru části provozního 

příspěvku z neinvestičního na investiční poskytovaného v roce 2017 PO KK Krajský dětský domov 

pro děti do 3 let jako dotace do fondu investic
± 700.000,-- OF 1529/12/17 18.12.2017

477 MŠMT ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinv. účelové dotace z MŠMT ČR na financování 

rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 – 

Excelence základních a středních škol 2017; č.j. MSMT - 35807/2016 -2 - Modul Základní školy, 

prostředky jsou určeny do rozpočtu OŠMT KÚ KK pro školy a školská zařízení v KK, a to pro PO 

zřizované KK, pro organizace zřizované soukromými subjekty a pro příspěvkové organizace 

zřizované obcemi (seznam příjemců je uveden v přílohách č. 1 – 3 důvodové zprávy)

33 065 280.120,-- 1528/12/17 18.12.2017

478

přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu OŠMT KÚ KK, prostředky jsou určeny jako neinv. 

příspěvek pro PO KK Střední průmyslová škola Ostrov k zajištění výuky a výcviku včetně získání 

řidičského oprávnění v autoškole 
 ±219.268,-- " "
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479 Mze ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinv. účelové dotace z MZe ČR na ekologické a k 

přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích, prostředky jsou určeny do rozpočtu OŠMT KÚ 

KK pro PO zřizovanou KK Střední lesnická škola Žlutice na likvidaci klestu štěpkováním nebo 

drcením
29 015 87.360,-- " "

480

navýšení příjmů a výdajů ODSH KÚ KK z titulu zapojení příjmu z přijatého plnění za pojistnou 

událost od České podnikatelské pojišťovny, a.s., jedná se o plnění za rozbitou tabuli skla na 

autobusové zastávce Dopravního terminálu v Chebu
14.519,-- " "

481

přesun rozpočt. prostředků v rámci ODSH KÚ KK, kapitoly Příspěvky cizím subjektům z 

neinvestičních na investiční prostředky, jedná se o prostředky určené na poskytnutí dotace Asociaci 

Záchranný kruh, z. s. v rámci Programu na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních 

hřišť z rozpočtu KK na rok 2017
± 155.420,-- " "

482 MŠMT ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinv. účelové dotace z MŠMT ČR na financování 

programu v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a 

sekundárnímu vzdělávání, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající 

zjednodušené vykazování nákladů, prostředky jsou určeny do rozpočtu OŠMT KÚ KK pro PO KK 

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum Sokolov 

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinv. účelové dotace z MŠMT ČR na financování 

programu v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a 

sekundárnímu vzdělávání, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající 

zjednodušené vykazování nákladů, prostředky jsou určeny jsou určeny do rozpočtu OŠMT KÚ KK 

pro PO KK Integrovaná střední škola Cheb

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinv. účelové dotace z MŠMT ČR na financování 

programu v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a 

sekundárnímu vzdělávání, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající 

zjednodušené vykazování nákladů, prostředky jsou určeny do rozpočtu OŠMT KÚ KK pro PO KK 

Gymnázium Aš 

33 063

663.488,40 

1.002.009,60  

363.607,20 

" "

483 MMR ČR

navýšení příjmů KK a navýšení výdajů pro projektového partnera z titulu přijetí evropského podílu ze 

Saské rozvojové banky za realizaci projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce 

veřejné správy v česko-saském regionu financovaného v rámci operačního programu Program 

spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014–2020, jedná se o příjem evropského 

podílu určeného pro projektového partnera Město Cheb  a příjem evropského podílu pro KK, který 

byl krajem nejprve plně předfinancován, prostředky pro partnera projektu jsou určeny do rozpočtu 

ORR KÚ KK a podíl pro KK bude rozpočtově zapojen vůči financování a finanční prostředky 

převedeny zpět na Fond budoucnosti

navýšení příjmů KK z titulu přijetí podílu státního rozpočtu z MMR ČR za realizaci projektu CLARA 

III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu financovaného v 

rámci operačního programu Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 

2014–2020, jedná se o příjem podílu státního rozpočtu pro KK, který byl krajem nejprve plně 

předfinancován 

17 051

1.171.089,30  

336.354,65  

49.672,73  

" "

484

navýšení příjmů a výdajů KK zapojením příjmů do rozpočtu OŽP KÚ KK, jedná se o poplatky za 

vnášení znečisťujících látek do ovzduší za zvláště velké, střední a malé zdroje znečišťování podle 

zákona o ochraně ovzduší
3.942.714,-- " "

485 MŠMT ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí investičních účelových dotací z MŠMT ČR určených do 

rozpočtu OŠMT KÚ KK na financování programu Podpora zajištění vybraných investičních 

podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami; 

evidenční číslo programu 133 320, prostředky budou poskytnuty PO KK Základní škola a střední 

škola Karlovy Vary na pořízení schodolezu a počítačového pracoviště na středisku Mariánská 
33 500 165.555,-- " "

486 MŠMT ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinv. účelové dotace z MŠMT ČR na financování 

programu v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a 

sekundárnímu vzdělávání, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající 

zjednodušené vykazování nákladů, prostředky jsou určeny do rozpočtu OŠMT KÚ KK pro PO KK 

Gymnázium a střední odborná škola Chodov, Střední průmyslová škola Loket, Střední odborná 

škola stavební Karlovy Vary a  První české gymnázium v Karlových Varech 

 


33 063 1.573.200,-- " "

487 MF ČR

navýšení příjmů a výdajů OZDR KÚ KK z titulu přijetí neinv. účelové dotace z MF ČR na úhradu 

nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv za IV. čtvrtletí roku 2017 (rozpis na jednotlivá zdravotnická 

zařízení je přílohou důvodové zprávy)

98 297  40.828,30 " "

488

přesun rozpočt. prostředků ze schváleného rozpočtu OŠMT KÚ KK do kapitoly příspěvky cizím 

subjektům tohoto odboru k zajištění výplaty stipendií studentům vysokých škol dle Stipendijního 

programu KK ke zlepšení vzdělanostní struktury pro akademický rok 2017/2018 (seznam příjemců 

stipendií je uveden v příloze důvodové zprávy)

 ±744.000,-- " "
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489 MK ČR

navýšení příjmů a výdajů KK č z titulu přijetí investiční účelové dotace z MK ČR pro PO KK Galerii 

výtvarného umění v Chebu  na Akviziční fond, výkup výtvarných děl: Antonína Střížka - Ježíš, Jana 

Šerých - Telefonní číslo na celebritu, nevím jakou, Milana Maura – Stín vržený hrušní, Petra Kvíčaly 

- Pole ve výši a Václava Maliny – Z cyklu Vzpomínky na impresionismus (Podzimní)

34 502 297.500,-- " "

490

navýšení příjmů a výdajů KK zapojením příjmů do rozpočtu OŽP KÚ KK, jedná se o poplatky za 

vnášení znečisťujících látek do ovzduší za zvláště velké, střední a malé zdroje znečišťování podle 

zákona o ochraně ovzduší a zároveň snížení příjmů a výdajů KK z důvodu vratky přeplacené 

poplatkové povinnosti za poplatkové období 2016 Celnímu úřadu pro Karlovarský kraj
 773.212,50 

559.002,25 
1566/12/17 18.12.2017

491 Mze ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinv. účelových dotací z Mze ČR na obnovu, zajištění a 

výchovu lesních porostů do 40 let věku na pozemcích žadatele určených k plnění funkcí lesa, 

prostředky jsou určeny do rozpočtu OŠMT KÚ KK pro PO zřizovanou KK Střední lesnická škola 

Žlutice, a to část na umělou obnovu sadbou – první a část na výchovu lesních porostů do 40 let 

skutečného věku porostu

29 014 441.928,-- " "

492

přesun rozpočt. prostředků v rámci schváleného rozpočtu OŠMT KÚ KK určených jako neinv. 

příspěvek pro PO KK Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, a to na posílení 

prostředků na platy nepedagogických pracovníků a související odvody organizace od 1. 11. 2017 a 

na zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (platy zaměstnanců a cestovné)
 ±46.653,--

―― 

1594/12/17

18.12.2017 

20.12.2017

Rada Karlovarského kraje 

dne 18.12.2017 stáhla 

bod z programu jednání.

493

přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu OŠMT KÚ KK, prostředky jsou určeny jako neinv. 

dotace pro PO KK v oblasti školství na úhradu testů přijímacích zkoušek na střední školu – testy 

VEKTOR a SCIO (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě)
±44.220,-- 1566/12/17 18.12.2017

494 MŠMT ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinv. účelové dotace z MŠMT ČR na realizaci projektu 

Učíme se vedle sebe realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 

prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, 

prostředky jsou určeny do rozpočtu OŠMT KÚ KK pro PO KK Střední škola živnostenská Sokolov
33 063 728.000,-- " "

495 MF ČR

navýšení příjmů a výdajů OZDR KÚ KK z titulu přijetí neinv. účelové dotace z MF ČR, prostředky 

jsou určeny na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a 

šíření onemocnění tuberkulózou (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě) 98 335 269.546,08 " "

496

navýšení příjmů a výdajů ODSH KÚ KK z titulu zapojení příjmu z přijatého plnění za pojistnou 

událost od Allianz pojišťovny, a.s., jedná se o plnění za rozbitá střešní skla na stanovišti Dopravního 

terminálu v Chebu

 53.904,-- " "

497

navýšení příjmů a výdajů OISM KÚ KK z titulu přijetí investiční účelové dotace od Města Cheb 

určené na částečné pokrytí nákladů investiční akce Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice 

v Chebu – dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu
94.669,23 " "

498 MPSV ČR

navýšení příjmů a výdajů rozpočtu OSV KÚ KK (podíl SR 10 % + podíl EU 85 %) z titulu přijetí 3. 

zálohy neinv. účelové dotace z MPSV ČR, prostředky jsou určeny do OSV KÚ KK na financování 

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

programu zaměstnanost, Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

přesun rozpočt. prostředků z OZDR KÚ KK do OSV KÚ KK (podíl Karlovarského kraje 5 %) z akce 

č. 7019 – IROP – Výstavba výjezdové základny ZZS KK v Ostrově, která nebude realizována, na 

příspěvky pro poskytovatele sociálních služeb a další výdaje projektu Podpora vybraných služeb 

sociální prevence (OP Z I.) realizovaného a financovaného v rámci Operačního programu 

zaměstnanost, Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

13 013
35.270.737,59 

±1.856.354,61  
" "

499

přesun rozpočt. prostředků z ORR KÚ KK do OKŘÚ KÚ KK ke krytí mzdových výdajů, jedná se o 

výdaje přímo související s realizací projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce 

veřejné správy v česko-saském regionu, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu 

spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020

± 190.000,-- " "

500

přesun rozpočt. prostředků v rámci schváleného rozpočtu OŠMT KÚ KK, a to z rezervní položky pro 

účely posílení přímých výdajů ve školství, prostředky jsou určeny na neinv. příspěvky na poskytnutí 

odměn ředitelům PO vykonávající činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarských 

krajem dle návrhu č. 2

±1.182.000,-- OŠMT ―― 18.12.2017

Rada Karlovarského kraje 

dne 18.12.2017 stáhla 

bod z programu jednání.

501

přesun rozpočt. prostředků z rozpočtu ORR KÚ KK pro PO KK Karlovarská agentura rozvoje 

podnikání jako neinv. příspěvek na prodloužení online kampaně pro podporu zájmu o technické 

obory v Karlovarském kraji
± 35.000,-- ORR 1571/12/17 18.12.2017
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ROZPOČTOVÉ ZMĚNY V ROCE 2017

RO č. RESORT

TEXT

ÚZ ČÁSTKA V KČ

SCHVÁLENO RKK

502 MŠMT ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu 3. úpravy rozpisu rozpočtu přímých výdajů stanoveného školám 

a školským zařízením zřizovaným krajem, obcemi a dobrovolnými svazky obcí v Karlovarském kraji 

ze strany MŠMT ČR k datu 12. prosince 2017, prostředky podléhají finančnímu vypořádání se 

státním rozpočtem za rok 2017 a musí být sledovány odděleně pod účelovým znakem 33353 – 

Přímé náklady na vzdělávání a seznamy právnických osob vykonávajících činnosti škol a školských 

zařízení v kraji s narozpočtovanými částkami je uveden v přílohách č.1 a 2

33 353 14.953.190,-- OŠMT 1577/12/17 18.12.2017

503

snížení příjmů a výdajů KK z titulu vrácení nevyčerpaných finančních prostředků MŠMT ČR, jedná 

se o prostředky vrácené KK jako nevyčerpané z dotací na rozvojové programy MŠMT ČR od 

právnických osob vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení v kraji uvedených v příloze 

a dále o zůstatek prostředků, které nevyužil Karlovarský kraj, prostředky podléhají finančnímu 

vypořádání se SR za rok 2017 a musí být sledovány odděleně pod účelovými znaky

33 xxx 3.466.991,-- OŠMT 1577/12/17 18.12.2017

504 MMR ČR
navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinv. účelové dotace z MMR ČR do rozpočtu OKP KÚ 

KK na realizaci projektu Karlovarský kraj – Živý kraj propagace turistické destinace 17 055 1.357.243,-- 1595/12/17 20.12.2017

505 MMR ČR

navýšení příjmů a výdajů KK (podíl SR) z titulu přijetí investiční účelové dotace z MMR ČR, 

prostředky jsou určeny do rozpočtu ODSH KÚ KK pro PO KK Krajská správa a údržba silnic 

Karlovarského kraje na realizaci projektu Obnova historického, přeshraničního spojení Plesná – Bad 

Brambach (Aš) realizovaného v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát 

Sasko 2014 – 2020

17 988 448.743,03 1595/12/17 20.12.2017

506

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu zapojení vrácených finančních prostředků došlých na účet KK 

ze zrušených účtů PO KK, jedná se o zůstatek FKSP od Základní umělecké školy Nová Role a 

zůstatku FKSP, rezervního fondu a fondu investic od Domu dětí a mládeže Karlovy Vary, prostředky 

budou zapojeny do rozpočtu OŠMT KÚ KK k poskytnutí finančních darů Městu Nová Role a 

Statutárnímu městu Karlovy Vary, jak vyplývá ze smluv o převodu činností, práv a závazků, 

darování movitých věcí a poskytnutí finančního daru uzavřených s jednotlivými městy

79.842,24 OŠMT 1591/12/17 20.12.2017

507 ÚP ČR

navýšení příjmů a výdajů OVZ KÚ KK z titulu přijetí neinv. účelové dotace z Úřadu práce ČR na 

úhradu nákladů za ochranné pomůcky a pracovní prostředky pro vykonavatele veřejné služby 13 017 5.973,-- 02/01/18 8.1.2018

508 Mze ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí investiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Mze 

ČR, prostředky jsou určeny do rozpočtu OŠMT KÚ KK pro PO KK Střední zemědělská škola 

Dalovice na realizaci projektu v rámci dotačního programu 129 710 Centra odborné přípravy 

Ministerstva zemědělství

29 501 1.520.080,-- " "

509

snížení příjmů a výdajů KK pro rok 2017 z titulu vrácení nevyčerpaných finančních prostředků 

MŠMT ČR, jedná se o prostředky z neinvestiční účelové dotace určené na realizaci rozvojového 

programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství, které byly vráceny na 

účet KK dne 19. prosince 2017 od právnické osoby zřizované městem, Mateřská škola Sídliště 429, 

Toužim

33 073 9.304,-- " "

510

navýšení financování KK na uhrazení splátky dlouhodobého úvěru a současně snížení výdajů OF 

KÚ KK na úroky, jedná se o přesun financování v rámci splátky (jistiny a úroků) dlouhodobého úvěru 

KK v nominální výši 1,3 mld. Kč, který byl určen na předfinancování a spolufinancování projektů 

spolufinancovaných z EU

135.291,15 " "

511 MPSV ČR

navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ORR KÚ KK pro rok 2017 (podíl SR 3,11 % + podíl EU 91,89 %) 

z titulu přijetí neinv. účelové dotace z MPSV ČR určené na financování projektu Nestůj a pojď II. 

realizovaného a financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osa OPZ: 1 

Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

13 013 5.947.319,84 " "

512

navýšení příjmů KK a financování z titulu obdržení vratek státních finančních prostředků od obcí za 

volby v roce 2017, jedná se o prostředky, které obce vrátily na účet kraje v roce 2017 a které budou 

v roce 2018 odvedeny při finančním vypořádání za rok 2017 do státního rozpočtu

98 008  

98 071  

98 074

1.191.134,30  32/01/18 22.1.2018

513

navýšení příjmů KK a financování z titulu obdržení vratek státních finančních prostředků od obcí za 

výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2017 – zabezpečení akceschopnosti a 

program prevence kriminality na místní úrovni v roce 2017, jedná se o prostředky, které obce vrátily 

na účet kraje v roce 2017 a které budou v roce 2018 odvedeny při finančním vypořádání za rok 

2017 do státního rozpočtu

14 004  

14 032
263.557,45  147/02/18 13.2.2018

Legenda:

rozpočtové změny v běžném režimu

rozpočtové změny z důvodu zapojování dotací,vratek dotací,předfinancování a spolufinancování 

projektů EU

rozpočtové změny, které předkládají jednotlivé odbory jako součást svého materiálu

Vypracovala: Andrea Preslová

                     Dagmar Velichová 
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