
úřad
organizace 

kraje
obce č.usnesení datum č.usnesení datum

1
přesun fin.prostř.z OSV do Fondu na podporu nestát.neziskových organ. působících

v sociální oblasti v KK-financování sociálních  projektů v r.2011
± 5.300.000,-- 2/01/11 3.1.2011

2
přesun fin.prostř.z rezervy OE do OKŘÚ na mzdové výdaje uvolněného člena

zastupitelstva - předsedy Výboru pro regionální rozvoj ZKK
± 710.000,-- " "

3
přesun prostř. z ODSH do OSM na úhr.nájemného za pronájem pozemku, projekt

Dopravní terminál Mar.Lázně, ROP 3.2-Rozvoj dopravní obsluţnosti
± 21.447,-- " "

4
přesun prostř. z ODSH do OSM na úhr.nájemného za pronájem pozemku-projekt

Dopravní terminál Cheb,ROP 3.2-Rozvoj dopravní obsluţnosti
± 12.600,--   " "

5
přesun fin.prostř. z ORR do OSM na úhradu nájemného za pronájmy

pozemků,proj.Cyklostezka Ohře,ROP 3.2-Rozvoj dopravní obsluţ. regionu
± 700.000,-- " "

6
zapojení financování zvláštního účtu Projekty PO (zůstatek 2010) pro Muzeum

Sokolov od MŢP ČR, pro ISŠTE Sokolov a KSÚS od MMR ČR.
3.925.735,45 " "

7

přesun v rámci OSV na zajištění přípravy fyzic.osob stát se osvojiteli nebo

pěstouny,na zajiš.poraden.pomoci osvojitelům nebo pěstounům pro PO KK

Soc.sluţby a přesun do OKŘÚ na zřízení poradních sborů pěstoun.péče

  - 150.000,--       

± 100.000,--
150.000,-- 26/01/11 24.1.2011

8
přesun v rámci OŠMT pro PO KK Dětský domov K.Vary a Ostrov na pokrytí nákladů

za ţáky navštěvující zš mimo obec trvalého pobytu za 2. pol.2010. 
± 20.275,50 " "

9
zvýšení odvodu z investičního fondu do rozp.KK od přísp.org. ZŠ a MŠ při DLL Lázně

Kynţvart a navýšení provozního přísp.ve stejné výši této org. 
55.000,-- " "

10
zapojení vázaných prostředků z přebytku hospodaření z r.2010 do EO -vrácená

návratná fin.výpomoc od Stř.školy ţivostenské Sokolov určená na předfinancování

výdajů k realizaci projektu ROP Moderní střední školy–moderní sport. areály 

6.876.736,95 " "

11
zapojení vratky návratné fin. výpomoci od SPŠ Ostrov do EO určené na 

předfinancování výdajů, projekt ROP-Centrum technického vzděl.Ostrov
209.954.910,44 " "

12 MŠMT ČR
přijetí neinv.úč.dotace na "Posílení platové úrovně pedagogických prac.s

vysokošk.vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci" pro školy v KK
33 027 13.200.000,-- 22.800.000,-- " "

13 MF ČR
přijetí neinv.účel. dotace určené na úhradu výdajů souvisejících s konáním

dodatečných voleb do zastupitelstva obce Prameny
98 074 30.000,-- " "

14 MŠMT ČR
přijetí neinv.účel.dotace na výplaty platů, souvis.odvodů a náhrad platů za období

I.Q. 2011 pro soukromé školy v Karlovarském kraji
33 155 17.970,000,-- " "

15

zapojení financování zvl.účtu projektu (zůstatek 2010+ úroky IV.čtvrt.2010 + dotace

12/2010) do rozpočtu OIGS k financování glob.grantu OP VK 1.2-Rovné příleţitosti

dětí a ţáků, včetně dětí se spec.potř.

33 006 14.490.842,60 106/02/11 7.2.2011

16

zapojení financování zvl.účtu projektu (zůstatek 2010+úroky IV.Q. 2010+ dotace

12/2010) do rozpočtu OIGS k financování glob.grantu OP VK 1.3-Další vzdělávání

pracovníků škol a školských zařízení

33 006 13.831.528,27 " "

17
zapojení vázaných prostř.z výsl.hospodaření r. 2010 do rozp.OE na úhr. cestovného

a do OKŘ na úhr.mezd,Cíl 3 Technická asistence ČR-Sasko

67.942,48           

-67.942,48
" "

18
zapojení financování zvl.účtu projektu (zůstatek 2010+úroky IV.Q.2010)do OIGS k

finan.glob.grantu OP VK 3.2-Podpora nabídky dalšího vzděl.v KK
13.939.020,51 " "
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19
zapojení financování zvl.účtu projektu (zůstatek 2010+úroky IV.Q.2010)do OIGS k

finan.Technické pomoci globálních grantů, OP VK opatř.5.1,5.2,5.3
677.308,25 " "

20
zapojení vázaných prostř.z výsl.hospodaření 2010 do rozp.OE na úhr. cest. náhrad a

do OKŘÚ na mzdy,Cíl 3 Technická asistence ČR-Bavorsko

142.692,93,--            

-142.692,93,--
" "

21

zapojení financování zvl.účtu projektu Poskyt.sociálních sluţeb v KK do

OSV,zapojení vázaných prostř. z výsl.hospodaření r.2010 a přesun prostředků z OSV

do OKŘ na mzdy - OP LZZ II

13 233
  9.691.258,95       

± 43.000,--
" "

22

zapojení financování zvl.účtu projektu(zůstatek 2010+úroky IV.Q.2010+ dotace

12/2010) do OIGS k financování glob.grantu OP VK 1.1-Zvyšování kvality ve

vzdělávání

33 006 32.133.766,51 " "

23

zapojení financování zvl.účtu projektu Rozvoj péče o osoby s duš.onemoc. v KK,

zapojení vázaných protř. z výsledku hospodaření z roku 2010 do OKŘ na mzdy a

přesun z OSV do OKŘ na mzdy - OP LZZ III.

13 233
  967.800,38       

± 112.500,--
" "

24
zapojení financování zvl.účtu projektu (zůstatek 2010) do OINF k zajištění projektu

Rozvoj sluţeb eGovernmentu v krajích,v rámci IOP, obl.podp.2.1

424.800,--                 

-424.800,--
" "

25
zapojení financování zvl.účtu projektu (zůstatek 2010) do ORR k real.proj.

Cyklostezka Ohře akce č.4009,ROP obl.podp.3.2-Rozvoj dopr.obsl.regionu

88.452,60                   

-88.452,60
" "

26
zapojení financování zvláštního účtu projektu (zůstatek 2010) do ORR k

finan.přípravy projektu Cyklostezka Ohře II.-akce č.4040,ROP obl.podp.3.2

1.776.754,--                

- 1.776.754,--
" "

27

zapojení financování zvl.účtu (zůstatek 2010) do ORR, zapojení vázaných prostř.z

výsledku hospodaření r. 2010 do OE na cestovné a do OKŘ na mzdy, projekt Cíl3

CROSS-DATA

231.805,39             

-231.805,39
" "

28
zapojení financování zvl.účtu projektu (zůstatek 2010) do ORR, zapojení vázaných

prostř.do OKŘ na mzdy+zák.odvody,pr.CLARA II. Bavorsko,Cíl3

134.446,50            

-134.446,50
" "

29
zapojení financování zvláštního účtu projektu (zůstatek) do ORR, zapojení vázaných

prostř.do OKŘ na mzdy+zák.odvody,projekt CLARA II.Sasko,Cíl3

174.133,50             

-174.133,50
" "

30
zapojení financování zvláštního účtu projektu (zůstatek 2010) do ODSH na

financování projektu Dopravní terminál Cheb,připravovaný v rámci ROP 3.2

4.727.488,80      

-4.727.488,80
" "

31
zapojení financování zvl.účtu projektu (zůstatek 2010) do ODSH na financování

projektu Dopravní terminál Mar.Lázně,připr. v rámci ROP 3.2

5.679.381,68       

-5.679.381,68
" "

32
zapojení financování zvl.účtu projektu (zůstatek 2010) do ODSH na financování

projektu Dopravní terminál Sokolov, finan.v rámci ROP 3.2

538.654,60            

-538.654,60
" "

33
zapojení financování zvl.účtu projektu (zůstatek 2010) do rozp.ODSH na fin. projektu

K3  připravovaného k realizaci a financování v rámci ROP 3.2.

231.900,--           

-231.900,--
" "

34
zapojení financování zvl. účtu (zůstatek 2010) do ORR na finan. projektu

Vědeckotechnický park, v rámci OPPI,prioritní osa 5,progr. PROSPERITA

29.120,--                 

-29.120,--
" "

35

zapojení financování zvl.účtu projektu (zůstatek 2010) do ORR, zapojení

váz.rozp.prostř.z výsledku hospodaření r. 2010 do EO na cestovné a do OKŘ na

mzdy, příprava projektu BRAVE OP Central Europe

1.162.971,27        

-1.162.971,27
" "

36
zapojení vázaných prostředků z výsl.hospodaření r.2010 do rozpočtu OSM na úhradu

nájemného, projektu připr. v rámci ROP Cyklostezka Ohře II

2.911,80             

-2.911,80
" "
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37

zapojení financování zvl.účtu (zůstatek 2010) Individuálního projektu pro obl.

Poskytování sluţeb sociál. prevence, neinv.prostř. SR+EU a vlastní zdroje

investiční,projekt OP LZZ I

13 233
43.454.210,09     

4.926.300,--      
" "

38
zapojení financování zvlaštního účtu projektu (zůstatek 2010) do rozpočtu

OKPPLaCR, projekt Becherova vila realizovaný a financovaný v rámci ROP

5.545.862,--             

-3.909.000,--
" "

39
zapojení financování zvláštního účtu projektu (zůstatek 2010) do rozpočtu

OKPPLaCR na přípravu projektu Císařské lázně

46.375,50           

-46.375,50
" "

40
zapojení financování zvláštního účtu projektu (zůstatek 2010) do rozpočtu ORR ,

projekt Technická pomoc na činnost KK, Cíl3 ČR-Bavorsko 

257.714,20             

-257.714,20
" "

41
zapojení financování zvláštního účtu projektu (zůstatek 2011) do rozpočtu ORR,

projekt Technická pomoc na činnost KK, Cíl 3 ČR - Sasko.

37.345,--                         

-37.345,--
" "

42
zapojení přijatého odvodu za porušení rozpočtové kazně do OIGS, odvod od DDM

SOVA Cheb, OP VK 1.3  Centrum vzdělávání pro prac. ve školství 
33 006 4.476,-- " "

43 MŠMT ČR
přijetí investiční účel.dotace k finan.projektů glob.grantu OP VK, obl.podp. 1.2-Rovné

příleţitosti dětí a ţáků,vč.dětí a ţáků se spec.vzděl.potřebami
33 006 431.698,35 " "

44

zapojení finan.zvl.účtu projektu do OŠMT,zapojení váz.prostř.z výsl. hosp. r. 2010 do

OKŘ na mzdy, zap.fondu budoucnosti do OKŘ na mzdové výd., přesun z OŠMT do

EO na úhr.cestov.náhr.,projekt Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a

zlepš.řídících procesů ve školách,OP VK

33 019 2.243.270,29            " "

45

zapojení finan.zvl.účtu projektu (zůst.2010) do OŠMT,zapojení váz.prostř. z 

výsl.hosp.r. 2010 do OKŘ na mzdy,zap.fondu budoucnosti do OKŘ na mzdy,přesun z 

OŠMT do EO na cestovné,OP VK Zvyš.kvality vzdělávání 

33 019
6.722.337,38       

± 50.000,--  
 " "

46

zapojení finan.zvl.účtu projektu do OŠMT,zap.vázaných prostř.z výsledku hosp.r.

2010 do OKŘ na mzdy,zap.fondu budoucnosti do OKŘ na předfinan. mezd a

zákon.odvodů, projekt OP VK Inovace školského portálu

33 019
1.976.945,24 

1.668.103,--                
" "

47
přesun v rámci OŠMT-příspěvek pro PO KK Dětský domov Cheb na pokrytí nákl.za

ţáky navštěvující mš a zš mimo obec trval.pobytu za 2.pol.2010
± 60.325,-- " "

48
zvýšení odvodu z inv. fondu do rozpočtu KK od PO KK Gymnázia Cheb a následně

poskytnutí neinvestičního příspěvku této organizaci 
321.970,-- " "

49
přesun v rámci OŠMT- přísp.pro PO KK Gymnázium Sokolov na zahájení "Krajského

progr.dalšího vzdělávání pedag.pracovníků mateřských škol"
         -100.000,-- 100.000,-- " "

50
zapojení váz.fin.prostředků z výsledku hosp. r. 2010 do ORR na příspěvky cizím

subjektům v rámci "Podpora, budování a údrţba lyţařských tras"
737.500,-- " "

51
zapojení váz.prostř.z výsl.hosp.r.2010 do OZDR na akci "Karl.krajská nemocnice a.s.-

nemocnice v Chebu-Rekonstrukce pavilon "B" (pravá část)
51.611.117,-- " "

52 MŠMT ČR

přijetí neinv.účel.dotace určené pro školy zřizované obcemi KK na akci "EU peníze

školám",OP VK,prioritní osa 1-Počáteční vzdělávání,oblast podpory 1.4-Zlepšení

podmínek pro vzdělávání na základních školách

33 123 6.023.521,20 " " 67/04/11 28.4.2011

53 MŠMT ČR

přijetí neinv.účel.dotace určené pro školy zřizované obcemi KK na akci "EU peníze

školám",OP VK,prioritní osa 1-Počáteční vzdělávání,oblast podpory 1.4-Zlepšení

podmínek pro vzdělávání na základních školách

33 123 1.981.719,00 " " 67/04/11 29.4.2011
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54

zapojení přijatého odvodu za porušení rozp.kázně do OIGS, akce č.4653-PECKA

K.Vary a 4654-EduCare Sokolov,finan.v rámci Globálního grantu OP VK oblast

podpory 1.3 Další vzdělávání prac.škol a š.zařízení

33 006 3.038,-- 156/02/11 18.2.2011

55 MŠMT ČR
přijetí neinv.účelové dotace na financování globálního grantu OP VK, oblast podpory

1.3-Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
33 006 2.177.995,27 " "

56
zapojení vratky (do OSV)nevyčerpaného přísp.poskytnutého  Agentuře projekt. a 

dotačního managementu na administraci  Indiv.projektu KK pro obl. poskytování 

sluţeb sociální prevence v letech 2008-2012 ( OP LZZ I) 

13 233 235.511,08 " "

57

zapojení vratky (do OSV)nevyčerpaného přísp.poskytnutého Agentuře projekt.a

dotačního managementu na administraci Individuálního projektu KK pro

obl.poskytování sluţeb sociální prevence OP LZZ II. 

13 233 35.544,44 " "

58

zapojení vratky (do OSV) nevyčerpaného příspěvku poskytnutého Agentuře 

projektového a dotačního managementu na administraci projektu  Rozvoj péče o 

osoby s duševním onemocněním na území KK( OP LZZ III.) 

13 233 423,14 " "

59

zapojení vázaných prostř. z výsl.hospod.2010 do OKŘÚ na mzdy+zák.

odvody,zapojení finan.zvl.účtu projektu (zůst.2010),přesun v rámci OKŘÚ na mzdy,

zákonné odvody,projekt Vzdělávání v eGON centru KK, OP LZZ 

14 012

805.436,--           

-805.436,--        

± 565.000,--  

" "

60

zapojení vázaných prostř.z výsl.hosp.2010 do OKŘÚ na mzdy a odvody, do EO na

cestovné, přesun v rámci OKŘÚ na mzdy,odvody,přesun do EO na

cestovné,zapojení finan.zvl.účtu,projekt Aplikace modelu CAF OP LZZ

14 013

1.408.025,01           

-1.408.025,01    

± 418.500,--     

  " "

61

zapojení vázaných protř.z výsl.hosp.2010 do OKŘÚ na mzdy, odvody, přesun z

OKŘÚ do EO na úhradu cestovného, zapojení financování zvl.účtu projektu do

OKŘÚ na mzdy, projekt Personální audit OP LZZ

14 013

1.118.664,46           

-1.118.664,46   

± 276.500,--

" "

62 MŠMT ČR

přijetí neinv.úč.dotace na pokrytí výdajů za mzdy a odvody zam.OIGS podílejícíh se

na implemntaci Globálních grantů OP VK 09-12/2010, zapojení finan.z fondu

budoucnosti do OKŘÚ na předf.mezd 2011,přesun z OIGS do OKŘÚ jako vratka

prostředků za předfinancování mezd v r.2010

33 007
7.649.970,--      

± 1.517.559,--            
" "

63

zapojení vratky do rozpočtu OIGS v rámci závěrečného vyúčtování akce č.4652-

Rozvoj jazykových komp.ped pracovníků Národní institut pro další vzdělávání, GG

OP VK oblast podpory 1.3-Další vzdělávání prac.škol

33 006 57.322,42 " "

64
změna charakteru poskytnutých příspěvků ORR v rámci dotačního titulu 4 "Programu

obnovy venkova" z investičních na neinvestiční
± 4.543.000,-- " "

65
přesun prostředků z rezervy OE do kap.příspěvky cizím subjektům pro

nestát.nezisk.org. Sdruţení obětí nacismu na celoroční činnost organizace
± 25.000,-- " "

66
přesun rozp. prostředků z rezervy OE pro Klub stomiků Karlovy Vary na provoz a

činnost občanského sdruţení na rok 2011
± 30.000,-- " "

67
zapojení váz.fin.prostř.z výsl.hosp.2010 do ORR z dův.vrácení přeplatku dotace

Obč.sdruţení MAS Krušné hory západ, Program obnovy venkova. 
9.279,-- " "

68 MV ČR
přijetí nienv.účel.dotace (podíl EU 85%) a zapojení finan.fondu budoucnosti (15%

podíl kraj) na realizaci projektu OP LZZ Personální audit KÚ KK
14 013

1.037.816,--        

183.144,--
" "

69
přesun rozp.prostř.z OINF do OE - kap.příspěvky cizím subjektům na poskytnutí

dotace Moravskoslezskému kraji na sluţby souvis. s provozem videokonference
± 39.300,-- " "
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70
zapojení váz.prostř.z výsl.hospodaření z r.2010 do OZDR na zpracování auditu

traumatologické péče Karl.krajské nemocnice a.s. firmě EU Via a.s.
966.240,-- " "

71
zapojení vratky do rozpočtu OŠMT z důvodu vrácení prostředků (MŠMT ČR) z r.2009

došlých na účet KK v r.2011 jako přeplatek na zdravotním pojištění od MŠ Bukovany
33 353 1.027,-- " "

72
přesun prostředků z rozpočtu OŠMT do OKH na úhradu nákladů vzniklých na 

realizaci akce "Nejlepší sportovec Karlovarského kraje na rok 2010"
± 100.000,-- " "

73
zapojení financování Fondu na podporu nestát.nezisk.organizací pro nest.

nezisk.org.v sociální obl.v KK na financování sociálních projektů v r. 2011
1.702.605,93 " "

74
zapojení vázaných prostř.z výsledku hosp.z r.2010 do OZDR na realizaci public

relations dle smlouvy VZ 088/2010 pro spol.Ţurnál media a.s.
1.724.667,-- " "

75
zapojení vázaných prostř.z výsledku hosp.z r.2010 do OZDR na projekt HELP HAITI -

část.úhr.nákladů výstavby nemocnice a mobilní úpravny vody
30.000,-- " "

76
zapojení vázaných prostř.z výsledku hosp.z r.2010 do OZDR na kurz

celoţiv.vzděláv.středního zdravotnic.personálu při Zpč.univerzitě Plzeň
455.314,80 " "

77
zapojení vázaných prostředků z výsledku hospodaření r.2010 do rozpočtu OZDR na

odměnu za ohledání zemřelého za měsíc prosinec 2010
55.000,-- " "

78 MF ČR
přijetí neinvestiční účelové dotace určené na náhradu škod způsobených

kormoránem velkým na rybí obsádce rybníků v KK pro p. Radka Ţigmonda
98 278 134.080,-- " "

79
přesun z OŠMT do kap.přísp.cizím subjektům pro Asociaci pro mezinár. otázky

Praha na podp.účastníků z KK na Praţském studentském summitu
±13.000,-- " "

80 MŠMT ČR

přijetí neinv.účel.dotace určené pro školy zřizované obcemi KK na akci "EU peníze

školám",OP VK,prioritní osa 1-Počáteční vzdělávání,oblast podpory 1.4-Zlepšení

podmínek pro vzdělávání na základních školách

33 123 3.065.592,60 " " 67/04/11 28.4.2011

81
zapojení finan.z Fondu budoucnosti do OSV na předfin.invest.výdajů proj. Investiční

podp.procesu transformace KK,Pata Hazlov a Mariánská,IOP
5.000.000,-- " "

82

zapojení přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně do OIGS, akce č.4512-

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi, ISŠ Cheb, GG OP VK 1.1-

Zvyšování kvality ve vzdělávání

33 006 51.963,-- " "

83
přesun prostředků OSV do kap.přísp.cizím subjektům pro nestát. nezisk. organizaci

Mateřské centrum o.s. Karlovy Vary na akci "Křesadlo" 2010
± 15.000,-- " "

84

zapojení financování z Fondu vodohospodářských havárií z důvodu spoluf.

invest.vodohosp. akce "Úpravna vody Horka"-příspěvky na drobné vodohospodářské

akce a vrácení přeplatků za odběr podzemních vod

15.697.534,-- " "

85 MŠMT ČR
přijetí neinv.účel.dotace určené pro PO KK Gymnázium Cheb na projekt

"Financování dělených hodin pilotním gymnáziím XI.2009-VIII. 2011"
33 008 288.000,-- " "

86
přesun prostředků v rámci OŠMT na rozv.prog."Posílení platové úrovně

pedag.pracovníků s vysokošk.vzděláním" školy v Karlovarském kraji
33 027

30.000,--                 

-121.000,--

291.000,--            

-200.000,--
" "

87
přesun fin.prostř. v rámci OŠMT na zajištění financování metodika krajského

vzdělávacího centra pro PO KK Gymnázium Sokolov
197.724,-- " "
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88 MŠMT ČR

přijetí neinv.účel.dotace určené pro školy zřizované obcemi KK na akci "EU peníze

školám",OP VK,prioritní osa 1-Počáteční vzdělávání,oblast podpory 1.4-Zlepšení

podmínek pro vzdělávání na základních školách

33 123 384.084,60 " " 67/04/11 28.4.2011

89 MŠMT ČR
přijetí neinv.úč.dotace určené na finan.glob.grantu Oper.progr.Vzdělávání pro

konkurenceschopnost,obl.podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzděl.
33 006 6.695.981,74 206/03/11 7.3.2011

90 MŠMT ČR
přijetí neniv.úč.dotace určené na finan.glob.grantu Oper.progr.Vzdělávání pro

konkurenceschopnost,obl.p.3.2-Podpora nabídky dalšího vzděl.v KK.
33 012 59.756,50 " "

91
přesun prostř.z OSV do OSM na úhr.nájemného dvou bytů na zákl.smluv uzavřených 

s Městem Sokolov,Indivuál.projekt Poskytování sociál. sluţeb v KK, které jsou 

dostupné a kvalitní z pohledu uţivatele,v rám.OP LZZ

12 233 ± 20.340,-- " "

92
přesun v rámci OŠMT pro PO KK ZŠ,MŠ a prakt.školu K.Vary na finan.

progr.Posílení platové úrovně pedagog.pracovníků s vysokošk.vzděláním 
33 027 ± 27.000,-- " "

93

přesun z OŠMT do kap.přísp.cizím subj. pro Mensu International - Mensa ČR na 

konferenci „Mensa pro školy – Karl.kraj“ 5.000,-- Kč  a pro Klub Domino na 18. 

ročníku ankety„Zlatý Ámos 2010/2011“ 10.000,-- Kč

± 15.000,-- " "

94

zapojení přijatého odvodu za porušení rozpočt.kázně do OIGS u projektu Správná

volba oboru–začátek dobré kariéry real.Společností bit cz training s.r.o. v rámci OP

VK, obl.podpory 1.1-Zvyšování kvality ve vzdělávání

33 006 918,00 " "

95
přesun fin.prostř. z OIGS do kap.příspěvky cizím subjektům OE pro Český

hydrometeorolog. ústav Plzeň na vybud.limnigrafické stanice na Šindelové       
± 150.000,-- " "

96 MŠMT ČR
přijetí neinv.účel.dotace určené pro školy zřizované obcemi KK na akci "EU peníze

školám",OP VK,prioritní osa 1-Počáteční vzdělávání,oblast podpory 1.4-Zlepšení

podmínek pro vzdělávání na základních školách

33 123 701.445,-- " " 67/04/11 28.4.2011

97
přesun fin.prostř. z rozpočtu ORR do OKŘÚ na mzdy a zák.odvody a do OE na

cestovné, projekt CLARA II. Sasko finan.v rámci Cíle3 ČR-Sasko
± 566.050,-- " "

98
přesun fin.prostř. z ORR do OKŘÚ na mzdy a zák.odvody a do OE na cestovné,

projekt CLARA II. Bavorsko finan.v rámci Cíle3 ČR-Sasko
± 516.000,-- " "

99

zapojení financování z úvěru 1.3mld do rozp.OZDR pro Karlovarskou krajskou

nemocnici a.s.na projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení kradiocentra

nemocnice K.Vary, IOP 3.2

55.000,-- " "

100 MŠMT ČR
přijetí neinv.účel.dotace určené pro školy zřizované obcemi KK na akci "EU peníze

školám",OP VK,prioritní osa 1-Počáteční vzdělávání,oblast podpory 1.4-Zlepšení

podmínek pro vzdělávání na základních školách

33 123 1.218.807,60 " " 67/04/11 28.4.2011

Zastupitelstvo vzalo na vědomí usnesením č. ZK 68/04/11 ze dne 28.4.2011 

101 MF ČR
přijetí neinv.účel.dotace jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na

rybích obsádkách rybníků v KK panu Janu Ondekovi, Kladno 7
98 278 122.303,-- 264/03/11 21.3.2011

102
zapojení vázaných prostř.z výsl. hospodaření r.2010 do OKPPLaCR na úhr. výdajů 

na připojení odběrného místa k distribuční soustavě vysokého napětí, akce 

Revitalizace objektu Císařských lázní

367.000,-- " "

103
přesun z rozpočtu ORR do OE na úhr.cestovních náhrad a do OKŘÚ na mzdové 

výd.vč.zákonných odvodů,projekt CROSS-DATA,Cíl3 ČR-Sasko
± 639.000,-- " "

104
přesun z rozpočtu ORR do OKŘÚ na úhr.mezd a zákonných odv.,projekt Technická 

pomoc na činnost KK jako regionálního subj.,Cíl 3  ČR-Bavorsko
± 450.000,-- " "
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105
přesun z rozpočtu ORR do OKŘÚ na úhr.mezd a zákonných odv.,projekt Technická 

pomoc na činnost KK jako regionálního subjektu,Cíl 3 ČR-Sasko
± 450.000,-- " "

106
přesun v rámci OKPPLaCR z neinvestičních na investiční na obnovu památek a 

památkově hodnotných objektů pro jednotlivé subjekty 
± 270.000,-- " "

107 MV ČR
přijetí neinv.účel.dotace určené na financování „Výdajů jednotek sborů dobrovolných

hasičů obcí Karlovarského kraje na rok 2011“
14 004 2.552.000,-- " "

108

zapojení  vázaných prostř. z výsl.hospodaření r.2010 do rozpočtu OKPPLaCR na 

„Mistrovství světa v modern a jazz dance v polském Mikolajki“ pro občanské sdruţení 

Taneční skupina Mirákl, o.s.

30.000,-- " "

109 MPSV ČR
přijetí 5. zálohy neinv.úč.dotace určené na finan.Individuálního projektu KK Rozvoj 

péče o osoby s duševním onemocněním na území KK (OP LZZ III.)
13 233 2.578.706,42 " "

110
přesun prostředků v rámci rozpočtu OŠMT na zajištění výuky k získání řidičského 

oprávnění pro studenty PO KK SPŠ Ostrov 
± 169.980,-- " "

111 MŠMT ČR
přijetí neinv.účel.dotace na program „Financování asistentů pedagoga pro děti, ţáky 

a studenty se zdravotním postiţením v soukr.školách 1-12.2011
33 215 281.960,-- " "

112 MF ČR
přijetí neinv.účel.dotace určené na úhradu výdajů krajského úřadu 

při zajišťování a průběhu sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
98 005 86.806,-- " "

113
přesun prostř. z OE do OKPPLaCR na výdaje v souvisl. s participací KK na 

organizaci fam tripu pro skupinu zástupců čínských cest.kanceláří a médií
± 26.000,-- " "

114
zapojení vázaných prostř.OŠMT z výsl.hospodaření r.2010 do OŢP na úhradu 

seminářů a kurzů pro školy z KK v rámci environmentální výchovy
250.000,-- " "

115
přesun prostředků v rámci OŠMT  na úhradu účast.popl.za reprezentační druţstvo 

školy při soutěţi Automobileum 2011 pro PO KK SPŠ Ostrov
 -2.000,-- 2.000,-- " "

116
přesun z rozpočtu OŠMT do ORR na úhradu nákladů za sluţby externího konzultanta 

ke „Strategii rozvoje vzdělávací soustavy v Karl. kraji“
± 100.000,-- " "

117 MŠMT ČR

přijetí neinv.účel.dotace určené pro školy zřizované obcemi KK na akci "EU peníze

školám",OP VK,prioritní osa 1-Počáteční vzdělávání,oblast podpory 1.4-Zlepšení

podmínek pro vzdělávání na základních školách

33 123 1.335.655,80 " " 67/04/11 28.4.2011

118 MŠMT ČR

přijetí neinv.účel.dotace určené pro školy zřizované obcemi KK na akci "EU peníze

školám",OP VK,prioritní osa 1-Počáteční vzdělávání,oblast podpory 1.4-Zlepšení

podmínek pro vzdělávání na základních školách

33 123 1.103.169,-- " " 67/04/11 28.4.2011

119
zapojení finančních prostředků z úvěru do rozpočtu OIGS na financování akce "Sídlo

Územní zdravotnické záchranné sluţby"
75.000.000,-- " " 67/04/11 28.4.2011

120

zapojení přijatého odvodu za porušení rozp.kázně do OIGS u projektu Mosty

realizovaný ZŠ a MŠ M.C.Sklodowské Jáchymov v rámci OP VK, obl.1.2 Rovné

příleţitosti dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami

33 006 13.967,-- 337/03/11 31.3.2011

121
zapojení financování z úvěru 1,3 mld. Do ORR k zajištění projektu CROSS-DATA,Cíl

3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR-Sasko
3.200.000,-- " "

122
zapojení výplaty pojistné události z r.2010(havárie Škody Octavia)a doplatek úhrady

za spotřebovanou energii při vysoušení Lázní I. do OVZ na opravy a údrţbu
531.694,-- " "

123 MF ČR
přijetí neinv.účel.dotace jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na

rybích obsádkách rybníků v  KK pro Rybářství Mariánské Lázně
98 278 2.535.625,01 " "
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124 MF ČR
přijetí neinv.účel.dotace na úhradu výdajů souvisl.s konáním nových a opakovaných

voleb do Zastupitelstva obce Vojkovice a Horní Blatná
98 071 30.000,-- " "

125 MPSV ČR
přijetí 7.zálohy neinv.účel.dotace na realizaci Individ.projektu Karl.kraje pro

obl.poskytování sluţeb sociální prevence 2008-2012,OP LZZ,obl.podp.3.1
13 233 16.601.495,46 " "

126
přesun prostředků z rozpočtu EO do ODSH na financování akce pořádané k 950.

výročí první písemné zmínky o Městu Cheb
± 150.000,-- " "

127 MD ČR
přijetí neinv.účel. dotace určené ke krytí nákladů KK na prokazatelné ztráty ze 

závazku veřejné sluţby ve veřejné dráţní osobní přepravě v r.2011
27 355 72.287.000,-- " "

128 MŠMT ČR
přijetí neinv.účel.dotace na výplatu platů a souvis.odvodů a náhrad platů  za období 

II. Q. 2011 pro soukromé školy v Karlovarském kraji
33 155 16.910.000,-- " "

129 MŠMT ČR

přijetí neinv.účel.dotace určené pro školy zřizované obcemi KK na akci "EU peníze

školám",OP VK,prioritní osa 1-Počáteční vzdělávání,oblast podpory 1.4-Zlepšení

podmínek pro vzdělávání na základních školách

33 123 3.658.878,-- " " 141/06/11 11.6.2011

130

RR regionu 

soudrţnosti 

Severozápad

přijetí investiční účel.dotace pro PO KK Krajskou správu a údrţbu silnic, p.o., na 

realizaci projektu Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. Třídy v KK, II. etapa

84 501        

84 505

8.378.653,51        

94.958.073,01
378/04/11 18.4.2011

131

přesun prostředků z rozpočtu oSV do OKŘÚ k zajištění výdajů na mzdy a zák.odvody 

při realizaci projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území KK, v 

rámci OP LZZ III.

13 233 ± 122.500,-- " "

132
přesun prostředků z rozpočtu EO do kapitoly přípěvky cizím subjektům pro 

Regionální stavební sdruţení K.Vary na 11.ročník soutěţe a prezentace staveb KK
± 100.000,-- " "

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

zabraňujícími vzniku,rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou
98 335 221.996,72 " "

134 MPSV ČR
přijetí investiční účel.dotace a sníţení financování z Fodnu budoucnosti. Jedná se o 

následné proplacení vynaloţených výdajů za rekonstrukci prostor SOŠ a SOU 

Nejdek pro Farní charitu K.Vary v rámci OP LZZ I.

13 233
39.000,--             

-39.000,--
" "

135
přesun prostředků z OSV do OKŘÚ na úhradu nákladů za seminář na téma Nová 

náboţenská hnutí-sekty
± 8.000,-- " "

136
přesun prostředků z neinv.na inv.v rámci OZDR na nákup přístrojů na základě 

výběrovéno řízení malého rozsahu "Obnova přístrojového vybavení toxikologické 

laboratoře odd.soudního lékařství"pro Nemocnici Sokolov

± 1.000.000,-- " "

137

přesun neinv.prostředků v rámci rozpočtu OŠMT na pokrytí nákladů za ţáky 

navštěvující základní školu mimo obec trvalého pobytu za 1.pololetí školního roku 

2010/2011 pro PO KK Dětský domov K.Vary a Ostrov 

± 39.655,-- " "

138
přesun prostředků v rámci rozpočtu OŠMT na zajištění výuky k získání řidičského 

oprávnění pro studenty PO KK SPŠ Ostrov 
± 160.390,-- " "

139
zapojení volných prostř.z výsledku hosp.2010 do rozpočtu OVZ na akce vyplývající 

ze zákona,smluv sjednaných v r.2010 a akce schv.Radou KK
4.345.000,-- " "

140

změna charakteru prostředků z inv. na neinv.v rámci rozpočtu OŢP z důvodu vrácení 

přeplatků za odběry podzemních vod za r.2010 jednotlivým subjektům na 

zákl.rozhodnutí celních úřadů

± 3.942.094,50,-- " "
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141 MŠMT ČR
přijetí neinv.účel. dotace na finacování programu "Hustota a Specifika na rok 2011" 

pro školy a školská zařízení v Karlovarském kraji
33 015 15.872.724,-- 8.236.276,-- " "

142 MŠMT ČR

přijetí neinv.účel.dotace určené pro školy zřizované obcemi KK na akci "EU peníze

školám",OP VK,prioritní osa 1-Počáteční vzdělávání,oblast podpory 1.4-Zlepšení

podmínek pro vzdělávání na základních školách

33 123 1.030.182,60 " " 141/06/11 11.6.2011

143
zapojení vratky do rozpočtu OŠMT z důvodu vrácení prostředků z r.2009 na MŠMT 

ČR došlých na účet KK v r.2011 jako vratka za studijní volno pracovnice ZŠ a MŠ 

Oloví, která rozvázala pracovní poměr 

33 353 2.034,-- " "

144
sníţení příjmů a výdajů KK z důvodu úpravy normativního rozpisu přímých výdajů na 

r. 2011 pro školy a školská zařízení v Karlovarském kraji
33 353 -29.997.000,-- -20.039.000,-- " "

145
zapojení příjmů z úroků 1-3/2011 do rozpočtu OSV na financování projektu Rozvoj 

péče o osoby s duševním onemocněním na území KK , OP LZZ III.
13 233 1.324,51 431/05/11 2.5.2011

146
zapojení příjmů z úroků 1-3/2011 do rozpočtu OIGS na financování  globálních grantů 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

33 012      

33 006             

33 007

29.551,61         

146.093,98       

787,35

" "

147
zapojení příjmů z úroků 1-3/2011 do rozpočtu OSV na financování  Individuálního 

projektu KK pro oblast poskytování sluţeb sociální prevence 2008-2012,OP LZZ I.
13 233 101.648,07 " "

148
zapojení příjmů z úroků 1-3/2011 do rozpočtu OSV na financování projektu 

Poskytování sociálních sluţeb,které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uţivatele, OP 

LZZ II.

13 233 9.546,15 " "

149
zapojení příjmů z úroku 1-3/2011 do rozpočtu OŠMT na financování projektu Inovace 

školského portálu Karlovarského kraje, OP VK
33 019 1.928,45 " "

150
zapojení příjmů z úroků 1-3/2011 do rozpočtu OŠMT na financování projektu Krajské 

vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, OP VK
33 019 1.790,77 " "

151
zapojení příjmů z úroků 1-3/2011 do rozpočtu OŠMT na finan.projektu Zvyšování 

kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách, OP VK
33 019 4.245,09 " "

152
zapojení příjmů z úroků 1-3/2011 do rozpočtu OKŘÚ na financování projektů v rámci 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

14 013        

14 012

3.064,25        

337,14
" "

153
přesun prostředků z rezervy EO do OKŘ jako dar pro Sdruţení hasičů Čech, Moravy 

a Slezska na dobrovol.činnost a pořádání krajských soutěţí
± 150.000,-- " "

154 MPSV ČR
přijetí neinv.účel.dotace na finan.projektu Poskytování sociálních sluţeb v KK, které 

jsou dostupné a kvalitní z pohledu konečného uţivatele,OP LZZ II 
13 233 500.000,-- " "

155

přijetí investičního účel.příspěvku od Města Ostrov na úhradu neuznatelných výdajů 

spojených s real.projektu SPŠ Ostrov Centrum technického vzdělávání, ROP NUTS 

II. Severozápad

10.000.000,-- " "

156
přesun prostředků v rámci OŠMT na pokrytí nákladů za ţáky navštěvující zš mimo

obec trval.pobytu za 3-12/2010 pro PO KK DD K.Vary a Ostrov
± 52.334,-- " "

157
zapojení fin.prostředků do OKPPLaCR na prezentaci Karlovarského kraje ve 

Sverdlovské oblasti v souvislosti se zahájením přímého leteckého spojení mezi 

K.Vary a Jekatěrinburgem

111.600,-- " "
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158
přesun prostředků z rezervy OE do OKPPLaCR pro PO KK Galerii umění K.Vary na 

zhotovení sborníku k výročí 50 let Letohrádku Ostrov
 -50.000,-- 50.000,-- " "

159 MMR ČR
přijetí neinv.účel.dotace pro PO KK ISŠTE Sokolov na realizaci projektu Solární škola-

regionální výukové středisko OZE, Cíl 3 ČR-Sasko
17 007 22.450,99 " "

160
přesun prostředků z OSM do OSV na úhr.nájemného dvou bytů na zákl. smluv s 

Městem Sokolov v rámci OP LZZ II,dílčí aktivity chráněné bydlení
13 233 ± 5.085,-- " "

161 MŠMT ČR
přijetí neinv.účel.dotace na "Zabezpečení okresních a krajských kol soutěţí a 

přehlídek v zájmovém vzdělávání vyhlášených MŠMT ČR pro r.2011"
33 166 339.000,-- 496.000,-- " "

162 MŠMT ČR
přijetí neinv.účel.dotace určené pro školy zřizované obcemi KK na financování akce

"EU peníze školám", financované v rámci OP VK
435.115,80 " " 141/06/11 11.6.2011

163
přesun prostředků z EO do ODSH na úhradu nákl.za zpracování odborného odhadu

změny intenzity zatíţení rychlostní silnice R6 tranzitní dopravou přes území KK   
±178.800,-- 470/05/11 16.5.2011

164 MŠMT ČR
přijetí neinv.účel.dotace na finan.individuálního projektu Zvyšování kvality vzdělávání

standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách,OP VK
33 019 3.950,971,87 " "

165
přesun prostředků z EO do rozpočtu OSV pro realizaci stavebních úprav 2.nadzemní

podlaţí-6.etapu pro Domov pro senory "Spáleniště" v Chebu
 -281.000,-- 281.000,-- " "

166 MF ČR
přijetí neinv.účel.dotace určené na náhradu prokazatelně účelně vynaloţených

nákladů na realizaci ozdravných protiradonových opatření
98 035 119.180,-- " "

167
přesun prostředků z EO do OŢP z důvodu úhrady nákladů na zajištění a organizaci

farmářských trhů Karlovarského kraje
±123.000,-- " "

168 MK ČR
přijetí neinv.účel. dotace pro PO KK Galerii výtvarného umění v Chebu na realizaci

„Workshop GRAFFITI BOOM vol. 02“ z programu Kulturní aktivity
34 070 30.000,-- " "

169
přesun prostředků z EO do kapitoly příspěvky cizím subjektům pro Český volejbalový 

svaz na ME ve volejbale muţů, pro skupinu v Karl.Varech
±2.000.000,-- " "

170
přesun prostředků z EO do kapitoly příspěvky cizím subjektům pro Nadaci FILM-

FESTIVAL KARLOVY VARY na 46.ročník Mezinár.filmového festivalu
±560.000,-- " "

171

přijetí prostředků od města Frant.Lázně jako odvod za porušení rozpočt. kázně při 

poskytnutí příspěvku z Progr.regenerace městských památk. rezervací a 

zón.Prostředky budou odvedeny do státního rozpočtu prostřednictvím  FÚ v K.Vary

34 054 115.582,32 " "

172
přesun prostředků z EO do OKPPLaCR na úhradu projektové dokumentace na 

opravu břidličné části střechy objektu Císařských Lázní v K. Varech
±50.000,-- " "

173
přesun prostředků v rámci OŠMT pro PO KK Dětský domov Aš na pokrytí nákladů za 

ţáky navštěvující mateřskou a základní školu mimo obec trvalého pobytu za rok 2010
± 201.398,-- " "

174

přesun prostředků z EO do OŠMT jako investiční příspěvek PO KK SOŠ logistické a 

SOU Dalovice na odstranění havarijní situace vzniklé promáčením zdí budovy školy 

vlivem sněhu na střeše a poškozených říms

-290.000,-- 290.000,-- " "

175

přesun prostředků v rámci rozpočtu OŠMT pro PO KK Střední zemědělskou školu 

Dalovice na zajištění výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty v rámci 

předmětu Motorová vozidla, skupina B

± 173.169,60 " "
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176

přesun prostředků v rámci rozpočtu OŠMT pro PO KK První české gymnázium v 

K.Varech na realizaci projektu „Vzájemné souţití Němců, Čechů a Ţidů v 

Karlovarském kraji v 19. - 21. století“, kde hlavním cílem je nabídnout pedagogům 

výukové materiály s regionální tématikou

-6.000,-- 6.000,-- " "

177

přesun prostředků v rámci rozpočtu OŠMT pro školu zřizovanou městem Kraslice 

ZUŠ Kraslice na výdaje na účast a reprezentaci K. kraje na 5. ročníku celostátní 

přehlídky dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“ 

-15.000,-- 15.000,-- " "

178
přesun prostředků z EO do rozpočtu OZDR pro Nemocnici Sokolov na vybavení 

zubní ordinace v systému lékařské sluţby první pomoci v Nemocnici Sokolov
±850.000,-- " "

179

zapojení financování Fondu budoucnosti do OSV k úhradě pohledávky za firmu 

STIOB s.r.o.,Sokolov-neuhrazená smluvní pokuta, předání díla s prodlením, realizace 

dílčích aktivit, chráněného bydlení, projektu Poskyt. sociál.sluţeb, které jsou 

dostupné a kvalitní z pohledu uţivatele-OP LZZ III. 

13 233 311.975,-- " "

180

přesun prostředků ORR v kapitole příspěvky cizím subjektům. Jedná se o změnu 

charakteru poskytnutých příspěvků v rámci dotačního titulu „Programu obnovy 

venkova“ z investičních na neinvestiční
± 6.875.000,-- " "

181 přesun z EO do ORR pro Obec Staré Sedlo na dokončení komunikace ul. Krátká ± 290.000,-- " "

182

přesun prostředků v rámci OŠMT pro PO KK ZUŠ A.Dvořáka K.Vary na proplacení 

dovolené za rok 2010 nevyčerpané paní Dagmar Laubovou, kdy byla ve výkonu 

funkce na Magistrátu Města Karlovy Vary

± 44.040,-- " "

183

vrácení prostředků (na MŠMT ČR) došlých na účet KK od škol zřizovaných Městem 

Mariánské Lázně jako neoprávněně čerpané prostředky v důsledku chybného 

platového zařazení asistentky pedagoga

33 353 61.387,-- " "

184 MŠMT ČR

přijetí neinv.účel.dotace k zajištění rozvojového programu „Financování asistentů 

pedagoga pro děti, ţáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2011“ pro 

PO KK a školy zřizované obcemi Karlovarského kraje 

33 457 700.111,-- 2.530.652,-- " "

185
zapojení financování Fondu budoucnosti do OŠMT pro PO KK Gymnázium Cheb, 

které budou poskytnuty formou návratné finanční výpomoci k předfinancování pěti 

projektů v rámci Globálních grantů OP VK

1.000.000,-- " "

186 MV ČR
přijetí neinv.účel. dotace pro města Sokolov,Teplá,Kynšperk nad Ohří,Aš na „Krajský 

program prevence kriminality a program hl. m. Prahy“
14 005 484.000,-- " "

187 MŠMT ČR

přijetí neinv.účel.dotace pro PO KK První české gymnázium v K.Varech na projekt 

„Němci, Češi a Ţidé v Karl.kraji v 19.- 21.století“,podpora vzdělávání v jazycích 

národnostních menšin a multikulturní výchovy na r.2011

33 339 70.000,-- " "

188 MŠMT ČR
přijetí neinv.účel.dotace na finan.programu „Školní vybavení pro ţáky 1. ročníku 

zákl.vzdělávání – č.j. 1968/2011-26 na rok 2011“ školy a šk.zař.v Karl.regionu
33 017 18.000,-- 14.000,-- 2.256.000,-- " "

189

přesun prostředků ORR v kapitole příspěvky cizím subjektům. Jedná se o změnu 

charakteru poskytnutého příspěvku Obci Ovesné Kladruby v rámci dotačního titulu 

„Programu obnovy venkova“ z neinvestičního na investiční

± 90.0000,-- " "
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190

přesun prostředků z OIF do Oddělení rozvoje ICT kraje na projekt Rozvoj sluţeb 

eGovernmentu na území KK v rámci Integrovaného oper.programu,prior.osa 2 - 

Zavádění ICT v územní veřejné správě,dále přesun prostředků do Oddělení rozvoje 

ICT kraje z rozpočtu OVZ a z rezervy EO na Posouzení vhodnosti outsourcingu ICT

± 52.143.200,--     

±   1.680,000,--  
" "

Zastupitelstvo vzalo na vědomí usnesením č. ZK 143/06/11 ze dne 16.6.2011

191 MF ČR
přijetí neinv.účel.dotace na úhradu nákladů za likvidaci nepouţitelných léčiv za I. 

čtvrtletí roku 2011
98 297 ± 63.935,-- 567/06/11 6.6.2011

192
přesun prostř. OSV do kap.příspěvky cizím subjektům jako neinv.příspěvek pro 

Středisko pro ranou péči Plzeň,o.p.s. na poskyt.sluţby rané péče v KK v r.2011
± 154.500,-- " "

193 MŠMT ČR
přijetí platby do rozpočtu OIGS za zákl.proplacené 5. ţádosti k fin.projektu Technické 

pomoci v rámci OP VK, obl.podp. 5.1 – Řízení,kontrola,monitorování a hodnocení 

GG 

33 007 222.087,57 " "

194 MŠMT ČR
přijetí platby do rozpočtu OIGS na zákl.proplacené 4.ţádosti k fin.projektu Technické 

pomoci v rámci OP VK, obl.podp 5.2 – Informovanost a publicita GG OP VK v KK 
33 007 89.194,-- " "

195

zapojení prostředků od města Cheb na zákl.Smlouvy o partner.a spolupr.s KK-projekt 

Dopravní terminál Cheb- do rozpočtu ODSH na spolufinan. projektu v rámci ROP 

NUTS II Severozápad,prioritní osa 3 - Dostupnost a dopr.obsluţnost,obl.podpory 3.2 - 

Rozvoj dopr.obsluţnosti regionu

2.370.450,-- " "

196 MŠMT ČR
přijetí neinv.a inv.účel.dotace určené na financování globálního grantu OP 

VK,obl.podpory 1.3–Další vzdělávání pracovníků škol a šk.zařízení v KK II.

33 926      

33 030

1.357.454,--        

7.692.241,--
" "

197 MŠMT ČR
přijetí neinv.a inv.účel.dotace určené na financování globálního grantu OP 

VK,obl.podpory 1.1–Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II.

33 926      

33 030

5.972.801,--      

13.936.534,--
" "

198 MŠMT ČR
přijetí neinv.a inv.účel.dotace určené na financování globálního grantu OP 

VK,obl.podpory 1.2 – Rovné příleţitosti dětí a ţáků ve vzdělávání v KK II.

33 926           

33 030

1.447.953,--       

5.791.812,--
" "

199 MV ČR

přijetí inv.účelové dotace pro PO KK Krajskou správu a údrţbu silnic, p.o., na projekt 

Výstavba silničního spojení, realizovaného v rámci Cíle 3 Operační program 

přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko

17 883 3.842.748,98 " "

200

zapojení finan.z Fondu budoucnosti do OSV k úhr.přeplatků nájemného na zákl. 

vyúčtování za r.2010 od firmy Sokolovská bytová s.r.o.,plnění v rámci projektu 

Poskytování sociál.sluţeb,které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uţivatelem,OP 

LZZ, prioritní osa 3, obl.podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních sluţeb

13 233 1.883,-- " "

201
vzájemné provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a 

společností T. G, a.s.
750.000,-- " "

202
vzájemné provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a 

společností Development West a.s.
348.999,-- " "

203
přesun prostředků z EO do OKPPLaCR na úhradu zpracování projektové 

dokumentace na opravu břidličné části střechy Císařských lázní v K.Varech
± 22.000,-- " "

204
přesun prostředků do OKPPLaCR z rozpočtu OVZ na správu Císařských lázní a  z 

rozpočtu OSM na pojištění nemovitosti Císařské lázně
± 650.000,-- " "

205 MK ČR
přijetí neinv.účel.dotace pro příspěvkové organizace KK na realizaci projektů z 

programu „Knihovna 21. století“  
34 070 20.000,-- " "
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206
přesun prostředků z EO do rozpočtu OKLPPaCR pro PO KK Krajskou knihovnu K.V. 

na nátěr dřevěných konstrukcí fasády,pergol a knihy
-150.000,-- 150.000,-- " "

207 MK ČR
přijetí neinv.účel.dotace pro PO KK Krajskou knihovnu K.Vary na projekt „Kulturní 

aktivity pro nevidomé, neslyšící a seniory v roce 2011“ z programu Kulturní aktivity
34 070 45.000,-- " "

208 přesun z EO do kap.příspěvky cizím subjektům pro subjekty v kulturní a sport.oblasti ± 285.000,-- " "

209

zapojení prostředků od města Mariánské Lázně na zákl.Smlouvy o partner.a spolupr. 

s KK-Dopravní terminál Mariánské Lázně-do rozpočtu ODSH na spolufinan.projektu 

ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 3 - Dostupnost a 

opr.obsluţnost,obl.podp.3.2 - Rozvoj dopr.obsluţnosti regionu 

5.625.000,-- " "

210 MPSV ČR

přijetí 1. zálohy neinv.účel.dotace určené na projekt Udrţitelnost dostupnosti krajské 

sítě sociálních sluţeb KK, OP LZZ iV., prioritní osa 3-Sociální integrace a rovné 

příleţitosti, obl.podpory 3.1-Podpora sociální integrace a sociálních sluţeb

13 233 3.647.315,-- " "

211 MPSV ČR

přijetí 6. zálohy neinv.účel.dotace určené na Individuální projekt KK Rozvoj péče o 

osoby s duševním onemocněním na území KK,OP LZZ, prior.osa 3-Sociální 

integrace a rovné příleţitosti, obl.podpory 3.1-Podpora sociální integrace a sociálních 

sluţeb 

13 233 3.205.537,15 " "

212
přesun z EO do OŠMT k navýšení provoz.příspěvli PO KK Školní statek Cheb na 

rozšíření hlavní činn.organizace o obl.environmentálního vzděl.,výchovy a osvěty
-800.000,-- 800.000,-- " "

213
přesun prostředků v rámci rozpočtu OŠMT pro PO KK na podporu studentů při 

reprezantaci KK na republikových a mezinárodních soutěţích
-115.000,-- 115.000,-- " "

214
přesun prostředků z rezervy EO do rozpočtu OŠMT pro PO KK Střední odborné 

učiliště Touţim na opravu budovy školy-investice
-200.000,-- 200.000,-- " "

215
přesun prostředků v rámci rozpočtu OŠMT na pokrytí nákl.za ţáky navštěvující 

zákl.školu mimo obec trvalého pobytu za 2.pol.2010 pro Dětský domov Horní Slavkov 
± 171.760,-- " "

216 MŠMT ČR
přijetí nein.účel.dotace určené na financování programu „Prevence rizikového 

chování“ pro PO zřizované KK v oblasti školství

33122           

33163

154.000,--       

17.000,--
" "

217 MK ČR

přijetí neinv.účel.dotace pro PO KK Muzeum Cheb na projekt „Změna knihovního 

systému Kp-win na systém Kp-win SQL“ z programu Veřejné informační sluţby 

knihoven – VISK 3

34 053 63.000,-- " "

218

zapojení finan.z Fondu budoucnosti do OKŘÚ k předfin.projektu Aplikace moderních 

metod zvyš.výkonnosti,kvality,efektivity a transparentnosti v KK,OP LZZ,prior.osa 4-

veřej.správa a veř.sluţby,obl.podp.4.4a.1-Posilování institucionální kapacity a 

efektiv.veřejné správy,přesun v rámci OKŘÚ na výdaje na mzdy a zákonné odvody

2.800.000,--      

± 441.689,--
" "

219 MŠMT ČR
přijetí neinv.účel.dotace na finan.progr.„Prevence rizikového chování“,projekt„Rodič, 

součást prevence“ pro PO zřiz.městem Zákl.školu Františkovy Lázně, Česká 39/1.
33 163 57.000,-- " " 228/09/11 15.9.2011

220 MŠMT ČR

přijetí neinv.účel.dotace určené pro školy zřizované obcemi KK na akci "EU peníze

školám",OP VK,prioritní osa 1-Počáteční vzdělávání,oblast podpory 1.4-Zlepšení

podmínek pro vzdělávání na základních školách

33 123 2.167.680,60 " " 228/09/11 15.9.2011

221 MŠMT ČR

přijetí neinv.účel.dotace na rozvoj.program „Částečná kompenzace výdajů vzniklých 

při realizaci společné části maturitní zkoušky na rok 2011“ pro PO KK v oblasti 

školství a soukromé školy v kraji 

33 032 35.280,-- 255.600,-- " "
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222 MF ČR
přijetí neinv.účel.dotace na „Úhradu výdajů za dobu výkonu správy obce 

Ministerstvem vnitra České republiky v obci Prameny“
98 174 75.264,-- " "

223

zapojení přijatého odvodu za porušení rozpočt.kázně do rozpočtu OIGS u projektu 

Podpora a prevence,realizovaného ZŠ K.Vary 1. máje 1, OP VK, obl.podpory 1.2 - 

Rovné příleţitosti dětí a ţáků, vč.dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami

33 006 8.726,-- 655/06/11 20.6.2011

224

přesun z OSV do OKŘÚ k zajištění výdajů na mzdy a zák.odvody projektu Rozvoj 

péče o osoby s duševním onemocněním na území KK (OP LZZ III.),Sociální 

integrace a rovné příleţitosti, obl.podp.3.1-Podpora sociální integrace a sociálních 

13 233 ± 85.030,-- " "

225

přesun prostředků z OE do OSV-kap.příspěvky cizím subjektům-určených do Fondu 

nestátních neziskových organizací v KK, a to 200.000,-- Kč na příspěvek pro seniory 

a 200.000,-- Kč na prevenci kriminality

± 400.000,-- " "

226

zapojení vázaných prostř.z výsl.hospodaření r.2010 do OSV-kap.příspěvky cizím 

subjektům- určených do Fondu nestát.nezisk.organ.v KK na zprac.strateg. plánu a na 

činnost pracov.skupin pro Asociaci nevládních neziskových aktivit KK (ANNA KK)

300.000,-- " "

227

přesun z ODSH do OSM na úhradu navýšeného(zohlednění inflace) nájemného za 

pronájem pozemku,projekt Dopravní terminály KK Dopravní terminál Mar.Lázně,ROP 

NUTS II Severozápad, prioritní osa 3– Dostupnost a dopr.obsluţnost, obl.podp.3.2 – 

Rozvoj dopr.obsluţnosti regionu

± 317,60,-- " "

228
přesun z OZDR do OIGS na investiční akci „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – 

rekonstrukce Chebské nemocnice budovy B – pravá část“, a přesun OE do OIGS na 

technický dozor investora a autorský dozor na tuto akci 

± 91.091.084,76 " "

229
změna charakteru  příspěvku z neinv. na investiční poskytutého Pavlu Palackému 

–Horní Hrad v rámci obnovy kulturních památek a památkově hodnotných objektů
± 40.000,-- " "

230 MK ČR
přijetí neinv.účel.dotace pro PO KK Muzeum Cheb,Muzeum K.V. a Krajskou 

knihovnu K.Vary na realizaci projektů z progr.Veřejné informační sluţby knihoven na 

rok 2011

34 053 254.000,-- " "

231 MŠMT ČR

přijetí 2.zálohy neinv.účel.dotace na real.projektu Krajské vzdělávací centrum pro 

další vzdělávání pedag.pracov.,OP VK,prior.osa 1-Počáteční vzdělávání,obl.podp.1.3 

- Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a provádění klíčových aktivit

33 019 1.418.974,84 " "

232

přesun z OSV do OKŘÚ na výdaje na dohody o provedení práce,projekt Udrţitelnost 

dostupnosti krajské sítě sociál.sluţeb KK (OP LZZ IV.)prior.osa 3 - Sociální integrace 

a rovné příleţitosti, obl.podpory 3.1-Podpora sociální integrace a sociál.sluţeb

13 233 ± 75.000,-- " "

233
přesun z OE do OŠMT pro PO KK SPŠ keramickou a sklářskou Karlovy Vary na 

finanční zajištění uspořádání sbírky porcelánu a knihovního fondu
-809.000,-- 809.000,-- " "

234

přesun prostředků z OŠMT do OKŘÚ k vyplacení odměn za práci externích 

pracovníků v souvislosti s konáním Her V. letní olympiády dětí a mládeţe České 

republiky v Olomouckém kraji ve dnech 21.6. – 26.6.2011

± 164.240,-- " "

235
přesun z OE do kap.příspěvky cizím subjektům OKPPLaCR pro Mládeţnický 

dechový orchestr na účast ve světové soutěţi v Kuala Lumpur v Malajsii
± 21.000,-- " "

236
přesun prostředků z OE do OKPPLaCR na úhradu zvýšených nákladů nového 

Centrálního depozitáře  pro PO KK Muzeum Cheb 
-338.000,-- 338.000,-- " "

237
přesun prostředků z OE do OŠMT jako investiční příspěvek  pro PO KK SOŠ 

stavební K.Vary na opravu pokojů domova mládeţe, Stará Kysibelská 45
-500.000,-- 500.000,-- " "
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238

přesun z ORR do OSM na úhr.výdajů spojených se smluvním zajištěním pozemků, 

projekt Cyklostezka Ohře,ROP NUTS II Severozápad, prior.osa 3,obl.podpory 3.2-

Rozvoj dopravní obsluţnosti regionu 

± 94.000,-- " "

239 MŠMT ČR
přijetí neinv.účel.dotace na financování globálního grantu OP VK, oblast podpory 

3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji
33 012 151.309,97 " "

240 MŠMT ČR
přijetí neinv.účel.dotace k finan.projektů globál.grantu OP VK, obl.podpory 1.2 - 

Rovné příleţitosti dětí a ţáků,včetně dětí a ţáků se speciál.vzděláv.potřebami v KK 
33 006 4.104.647,45 " "

241

přesun z OŠMT do OKŘÚ a zár.sníţení fin.z Fondu budouc.na pokrytí předfin.mzdov. 

výd.12/2010–04/2011(ze zvl.účtu projektu)přímo souvisejích s real.projektu Krajské 

vzděl.centrum pro další vzděl.pedag.prac.,OP VK,prior.osa 1-Počáteční vzdělávání, 

obl.podp.1.3-Další vzdělávání prac.škol a šk.zař.a provádění klíčových aktivit

33 019
± 379.261,--         

-379.261,--
" "

242

přesun z OŠMT do OKŘÚ a zároveň sníţení finan.z Fondu budoucnosti na pokrytí jiţ 

předfinan.mzdových výd.12/2010–04/2011(ze zvl.účtu projektu)přímo souvisejících s 

real.projektu Inovace školského portálu KK,OP VK,prior.osa 1-Počáteční vzdělávání, 

obl.podp.1.3 - Další vzdělávání pracov.škol a šk.zařízení a provádění klíčových aktivit

33 019
± 394.622,--         

-394.622,--
" "

243 MŠMT ČR
přijetí neinv.účel.dotace na finan.projektů globálního grantu OP VK , oblast podpory 

1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v KK
33 006 4.769.910,66 " "

244
vrácení finan.prostř.(na MŠMT ČR) z roku 2010 došlých na účet KK v červnu 2011 

jako přeplatek na zdravot.pojištění od ZŠ a MŠ Aš, Okruţní ulice, zřizované obcí Aš
33 353 1.044,-- " "

245 MŠMT ČR
přijetí neinv.účel.dotace na finan.prog.„Podpora sociálně znevýhodněných romských 

ţáků stř.škol a studentů vyš.odb.škol na leden-červen 2011“pro PO KK v obl.školství
33 160 10.000,-- " "

246 MF ČR
přijetí neinv.účel.dotace jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na

rybích obsádkách rybníků v  KK pro Rybářství Mariánské Lázně
98 278 614.794,58 706/07/11 11.7.2011

247 ÚV ČR
přijetí neinv.účel.dotace určené pro činnost krajského koordinátora romských 

poradců v roce 2011 na financování platu 1 zaměstnance vč.povinných odvodů
4001 300.000,-- " "

248 MF ČR
přijetí neinv.účel.dotace na výdaje souvisejících s konáním dodatečných voleb do 

Zastupitelstva obce Prameny vyhlášených na 2.7.2011
98 074 30.000,-- " "

249 MF ČR
přijetí neinv.účel.dotace na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními 

zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou    
98 335 212.808,36 " "

250
navýšení příjmů a výdajů KK formou vzájemného provedení zápočtu pohledávek a 

závazků mezi Karlovarským krajem a společností Development West a.s.
100.999,20 " "

251
zapojení příjmů roku 2011 do OSM na zákl.připsané platby od odběratele Císařské 

Lázně na úhradu pojištění objektu Císařské Lázně za měsíc květen
12.325,-- " "

252
přesun z OE do OZDR pro PO KK Územní zdravotnickou záchrannou sluţbu 

Karlovarského kraje na nákup 4 ks sanitních vozů RZP a 1 ks vozu DRNR 
-10.864.925,-- 10.864.925,-- " "

253
zapojení příjmů –  daně z  příjmů právnických osob placené Karlovarským krajem za 

rok 2010 do rozpočtu OE,odkud tato daň byla uhrazena
10.605.040,-- " "

254 přesun z OE do kap.příspěvky cizím subjektům pro subjekty v kulturní a sport.oblasti ± 70.000,-- " "

255 MK ČR
přijetí neinv.účel.dotace na „Restaurování význam.regionál.dokumentů zaměřených 

na balneologii“ z dotač.řízení Knihovna 21.století pro PO KK Krajskou knihovnu K.V. 
34 070 23.000,-- " "
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256 MK ČR
přijetí neinv.účel.dotace na real.„Dokumentace soudobých projevů lidových zvyků a 

tradic v Karl.kraji“ z progr.Podpora tradiční lidové kultury pro PO KK Muzeum Cheb
34 070 46.000,-- " "

257 MK ČR

přijetí neinv.účel.dotace na realizaci akce „Mezinárodní konzultační kulatý stůl 

vyzvaných odborníků k porovnání architektonických a urbanistických hodnot měst 

Zpč.lázeňského trojúhelníku lázeň.měst s významnými lázněmi 19.stol. v Evropě“
34 001 280.000,-- " "

258

zapojení finan.z Fondu budoucnosti do OZDR k finan.přípravné fáze proj.Karlovarská 

krajská nemocnice a.s. – nemocnice K.Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní 

medicíny a centrálního vstupu, ROP NUTS II Severozápad, prior.osa 1-Regenerace 

a rozvoj měst,obl.podpory 1.3-Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

2.500.000,-- " "

259

přesun z OE do OZDR na „Posouzení sml.o nájmu části podniku z hled.souladu s 

plat. práv.úpravou ČR v dané oblasti,vč.vazby na nezbytné kroky spojené s 

rozhodnutím jediného akcionáře pronajímaného podniku“společnosti Nemos Sokolov 

s.r.o.

± 289.440,-- " "

260
přesun prostředků v rámci rozpočtu OŠMT na zajištění výuky k získání řidičského 

oprávnění pro studenty PO KK SZŠ Dalovice a SPŠ Ostrov
± 365.404,-- " "

261
přesun prostředků v rámci rozpočtu OŠMT k posílení prostředků na platy 

pedagogických pracovníků PO KK Pedagogicko-psychologické poradny K.Vary 
± 25.650,-- " "

262
přesun neinv. prostředků v rámci rozpočtu OŠMT na financování programu "Hustota 

a Specifika" na rok 2011 pro PO KK a školy zřizované obcemi KK
33 015 ±139.151 ,-- ± 82.350,-- " "

263 MŠMT ČR
přijetí neinv.účelové dotace k zajištění prostředků na platy,souvis.odvody a ostatní 

výdaje ve školství v období III. Q. 2011 pro soukromé školy v kraji 
33 155 17.430.000,-- " "

264

přesun v rámci OŠMT na„Posílení platové úrovně pedag.pracovníků s vysokošk. 

vzděláním,kteří splňují odb.kvalifikaci podle zák.č. 563/2004“, určeno pro ZŠ v 

Teplé,Školní 258 vzniklou splynutím dvou subjektů-ZŠ Školní 258 a ZŠ praktické 

Teplá

33 027 ± 114.000,-- " "

265
přesun prostředků v rámci rozpočtu OŠMT  pro PO KK Gymnázium Sokolov na 

zajištění financování metodika krajského vzdělávacího centra 
±20.000 ,-- " "

266
vrácení finančních prostředků (na MŠMT ČR) došlých na účet KK od Základní 

umělecké školy Ţlutice jako část odvodu za porušení rozpočtové kázně 
33 353 200.000 ,-- " "

267 MPSV ČR

přijetí inv.účel.dotace a sníţení finan.z Fondu budouc.ve stejné výši na rekonstrukci 

prostor SOŠ a SOU Nejdek pro Farní charitu K.V.a Stř.šk.ţivnostenská Sok.pro 

Denní centr.Mateřídouška o.p.s.,projekt KK pro obl.poskyt.sluţeb soc.prevence 

2008–2012 (OP LZZ I.),prior.osa 3,obl.podp.3.1-Podpora sociál.integrace a sociál. 

sluţeb               

13 233
259.600,--           

-259.600,--
" "

268 MPSV ČR

přijetí 8. zálohy neinv.účel.dotace určené na finan.Individ.projektu KK pro oblast 

poskytování sluţeb sociální prevence 2008–2012 (OP LZZ I.),prioritní osa 3-Sociální 

integrace a rovné příleţitosti,obl.podp.3.1-Podpora sociál.integrace a sociál.sluţeb

13 233 23.745.484,11 " "

269 MŠMT ČR
přijetí neinv.účel.dotace na finan.globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
33 006 6.061.103,13 " "

270 MK ČR
přijetí neinv.účel.dotace pro PO KK Galerii 4 – galerii fotografie na celoroční výstavní 

činnost
34 070 300.000,-- " "

271
přesun z OZDR do kap.přísp.cizím subjektům pro Karl.krajskou nemocnici, a.s.na 

organizaci mezinár.konference „10. ročník Česko-něm. otolaryngologických dnů“ ±50.000 ,-- 761/07/11 25.7.2011
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272

zapojení vratky do rozpočtu OIGS  v rámci závěrečného vyúčt.projektu Finanční 

gramotnost, realizovaného PO KK ISŠ Cheb v rámci globál.grantu OP VK, 

obl.podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání 

33 006 10,-- " "

273 MŠMT ČR
přijetí neinv. účel.dotace určené na finan.projektů globálního grantu OP VK, 

obl.podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovovníků škol a škol.zařízení v KK
33 006 4.319.402,93 " "

274 MŠMT ČR
přijetí neinv.účel.dotace určené na financování glob.grantu OP VK, oblast podpory 

1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání 
33 006 10.427.381,95 " "

275 MŠMT ČR

přijetí neinv.účel.dotace k financování projektů globálního grantu OP VK, oblast 

podpory 1.2 - Rovné příleţitosti dětí a ţáků, včetně dětí a ţáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji 

33 006 878.449,04 " "

276
přesun v rámci OŠMT pro PO KK Dětský domov Cheb na pokrytí nákladů za ţáky 

navštěvující zákl. školu mimo obec trvalého pobytu za 1. pol. 2011
±42.976 ,-- " "

277
přesun v rámci OŠMT pro PO KK Gymnázium Cheb na výplatu odměn pro 

organizátory jubilejního 20.ročníku Dějepisné soutěţe
±30.000 ,-- " "

278

přesun v rámci OŠMT na posílení finan.prostředků po 1. úpravě rozpisu rozpočtu 

přímých výdajů na rok 2011 a po mimoř.úpravě rozpočtu přímých výdajů k 1.7.2011 

pro PO KK v oblasti školství a školy zřiz.obcemi KK

33 353 ±7.373.048 ,-- ±28.610.669 ,-- " "

279
zapojení vázaných prostř.z výsl.hospodaření KK r.2010 do OŠMT-nevyuţité 

prostředky vrácené školami za r.2005-2008 na zvl.školský účet
1.802.620,14 " "

280
přesun z rezervy OE do kap.příspěvky cizím subjektům pro NEJSTE SAMI,o.s.na 

činnost Denního centra Ţirafa pro rok 2011
±195.000 ,-- " "

281

přesun z rezervy OE do kap. příspěvky cizím subjektům na nákup hydraulického 

vyprošťovacího zařízení (1.200 tis.) a pokrytí provozních nákladů (800 tis.) na zásahy 

na komunikacích II. a III. třídy pro Hasičský záchranný sbor KK 

±2.000.000 ,-- " "

282
přesun z rezervy OE do kapitoly příspěvky cizím subjektům k poskytnutí příspěvku 

městu Chodov na akci „15. setkání hornických měst a obcí ČR“
±50.000 ,-- " "

283
přesun z kap.příspěvky cizím subjektům do rozpočtu OZDR pro PO KK LDN Nejdek 

na úhradu části nákladů na konferenci hospicové a paliativní péče
-10.000,-- 10.000,-- " "

284
přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OŠMT z důvodu optimalizace škol 

zřizovatelů města Teplá a města Nové Sedlo

33 015     

33 353      

33 027     

33 017     

33 457

±66.077,--     

±5.966.610,40     

±47.329,--      

±33.000,--  

±74.772,--                

" "

Zastupitelstvo vzalo na vědomí usnesením č. ZK 229/09/11 ze dne 15.9.2011

285

zapojení příjmů z úroků připsaných na zvl.účet projektu Zvyšování kvality vzdělávání 

standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách (OP VK) za 04 – 06/2011 

do rozpočtu OŠMT

33 019 7.698,11 811/08/11 8.8.2011

286
zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet projektu Inovace školského 

portálu KK (OP VK) za období 04 – 06/2011 do rozpočtu OŠMT 
33 019 1.725,90 " "

287
zapojení příjmů z úroků připsaných na zvl.účet projektu Krajské vzdělávací centrum 

pro další vzdělávání pedag.pracovníků (OP VK)za 04 – 06/2011 do rozpočtu OŠMT
33 019 2.155,77 " "
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288

zapojení příjmů z úroků připsaných na zvl.účet Individuálního projektu KK pro oblast 

poskyt. sluţeb sociální prevence v období let 2008 - 2012 (OP LZZ I.) za 04 – 

06/2011 do rozpočtu OSV na realizaci tohoto projektu,prior.osa 3-Sociální integrace a 

rovné příleţitosti,obl.podpory 3.1- Podpora sociální integrace a sociálních sluţeb

13 233 79.968,52 " "

289

zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet projektu Poskytování sociálních 

sluţeb v KK, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uţivatele (OP LZZ II.) za 04 – 

05/2011 do rozpočtu OSV na realizaci tohoto projektu,prior.osa 3-Sociální integrace a 

rovné příleţitosti,obl.podory 3.1-Podpora sociální integrace a sociálních sluţeb

13 233 4.020,60 " "

290

zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet projektu Rozvoj péče o osoby s 

duševním onemocněním na území KK (OP LZZ III.) za 04 – 06/2011 do rozpočtu 

OSV na realizaci tohoto projektu,prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné 

příleţitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních sluţeb

13 233 1.268,72 " "

291

zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet projektu Udrţitelnost dostupnosti 

krajské sítě sociálních sluţeb KK (OP LZZ IV.) za 05 – 06/2011 do rozpočtu OSV na 

realizaci tohoto projektu,prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příleţitosti, oblast 

podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních sluţeb

13 233 1.730,49 " "

292

zapojení financování z Fondu budoucnosti do rozpočtu OSV k zajištění 

předfinancování investičních výdajů Individuálního projektu Karlovarského kraje pro 

oblast poskytování sluţeb sociální prevence v období let 2008 - 2012 (OP LZZ I.) 

6.000.000,-- " "

293 MMR ČR

přijetí neivestiční a investiční účel.dotace pro PO KK ISŠTE Sokolov na základě 

podané Ţádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci 

projektu Solární škola – regionální výukové středisko OZE, realizovaného v rámci 

Cíle 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko

17 007               

17 883

9.337,03        

1.388,46
" "

294 MV ČR
přijetí neinvestiční účelové dotace pro obce v Karlovarském kraji na akci „Krajský 

program prevence kriminality a program hl. m. Prahy“
14 005 342.000,-- " "

295

zapojení volných prostředků z výsledku hospodaření KK za r.2010 do rozpočtu 

OZDR, kapitoly příspěvky cizím subjektům jako neinvestiční příspěvek pro 

Karlovarskou krajskou nemocnici, a.s., na opravy velkého rozsahu (střechy, 

kanalizace,vybavení nadstandardních pokojů

8.050.000,-- " "

296
přesun prostředků v rámci OSV jako investiční a neinvestiční příspěvky pro 

příspěvkové organizace Karlovarského kraje na zkvalitnění sluţeb pro uţivatele 
±1.935.000 ,-- " "

297
zapojení vázaných prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2010 do rozpočtu 

OSM z důvodu úhrady znaleckého posudku
25.000,-- " "

298

zapojení vázaných prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2010 do rozpočtu 

ODSH pro PO KK Krajskou správu a údrţbu silnic KK jako mimořádný provozní 

příspěvek na odstranění následků škod po zimě na silnicích II. a III. třídy

6.000.000,-- " "

299
vzájemné provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a 

polečností Development West a.s.
99.999,-- " "

300
změna charakteru finan.prostředků z investičních  na  neinvest.v rozpočtu OBaKŘ 

určených na neinvestiční příspěvky pro jednotky dobrovolných hasičů obcí KK
±1.000.000 ,-- " "

301
přesun prostředků OŠMT pro PO KK SOŠ logistickou a SOU Dalovice na zajištění 

výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty
±100.000 ,-- " "
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302

vrácení fin.prostř.z let 2008-2010 došlých v 7/2011 od PO KK Gymnázia a SOŠ Aš 

jako přeplatek na pojištění hraz.z přímých výdajů, částka za 2009 a 2010 odejde na 

MŠMT ČR,částka z r.2008 zůstane na zvláštním účtu KK k dalšímu vyuţití ve školství 

33 353 123.546,-- " "

303 MŠMT ČR

přijetí 2. zálohy neinvestiční účel.dotace na realizaci projektu Inovace školského 

portálu KK finan.v rámci OP VK, prioritní osa 1-Počáteční vzdělávání, obl.podpory 

1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a provádění klíčových 

aktivit

33 019 1.478.011,49 " "

304

zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účty projektů za 04 – 06/2011 do 

rozpočtu OKŘ k zajištění financování projektů realizovaných v rámci OP LZZ

14 012   

14 013        
35,87           

2.533,88             

453,49

" "

305

zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účty projektů za 04 – 06/2011 do 

rozpočtu OIGS k zajištění financování globálních grantů Operačního programu 

„Vzdělávání pro konkurenceschopnost“

33 006    

33 012   

33 007  

105.696,06    

27.508,36    

759,37   

" "

306

zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účty projektů za období 05 – 06/2011 

do rozpočtu OIGS k zajištění financování globálních grantů Operačního programu 

„Vzdělávání pro konkurenceschopnost“

33 030 37.199,53 " "

307
přesun prostředků v rámci OŠMT pro PO KK Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov 

na pokrytí nákladů za provedené zednické práce na 2 domcích v Tašovicích -25.058,-- 25.058,-- " "

308

zapojení financování z finančního vypořádání Karlovarského kraje za rok 2010,přijaté 

v r. 2010 ve výši 1.505.576,24 Kč a  příjmů z vratek v rámci finan.vypořádání za rok 

2010,přijaté v r. 2011 ve výši 20.197.056,01 Kč, celkem ve výši 21.702.632,25 Kč

4001-4428       

13002-

98216

20.139.297,75 544.019,50 1.019.315,-- " "

309
přesun prostředků z rezervy OE do kapitoly příspěvky cizím subjektům pro subjekty v 

kulturní, sociální a sportovní oblasti 
±389.500 ,-- " "

310
zapojení vázaných prostředků z výsl.hospodaření KK za r.2010 do rozpočtu ORR na 

akce vyplývající ze smluv a objednávek sjednaných v r.2010 realizovaných v r.2011
1.409.742,-- " "

311
zapojení vázaných prostředků z výsl.hospodaření KK za r.2010 do rozpočtu OE na 

zajištění rezervy pro případné zvýšení úroků při růstu bankovního priboru v r.2011
2.000.000,-- " "

312
zapojení volných prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2010 do rozpočtu 

OKPPLaCR pro rok 2011 na archeologický výzkum pro Muzeum Cheb a Muzeum 

K.V.

450.000,-- " "

313 přesun prostředků  z  OE do rozpočtu OLP na úhradu nákladů právních sluţeb ±75.000 ,-- " "

314
změna charakteru příspěvku  pro PO KK Muzeu Cheb z investičního na neinv. na 

spoluúčast na dotaci MK ČR a na úhradu půjčky na projekt „Kloss - Knödel - Knedlík“ ±388.338,40 " "

315

zapojení vázaných prostředků z výsl.hospodaření KK za r.2010 do rozpočtu OŢP, 

kap.příspěvky cizím subjektům na poskytnutí investičních příspěvků obcím na 

opatření na ochranu před povodněmi v územích ohroţených povodněmi

2.000.000,-- " "

316

přesun z OŠMT do OKŘÚ a sníţení finan.z Fondu budoucnosti na pokrytí předfinan. 

mzdových výdajů za 2/2010 – 06/2011 ze zvl.ú.proj.Zvyšování kvality vzdělávání 

standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách,OP VK, prior.osa 1-

Počáteční vzdělávání,obl.podpory 1.1-Zvyš.kvality ve vzděl.a provádění klíč.aktivit

±609.558,-- " "

317 MŠMT ČR

přijetí neinv.účel.dotace určené pro základní školu zřizovanou obcí Drmoul na akci

"EU peníze školám",OP VK,prior.osa 1-Počáteční vzdělávání,obl.podp.1.4 Zlepšení

podmínek pro vzdělávání na základních školách

33 123 277.926,60 " " 228/09/11 15.9.2011
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318

přesun  rámci OSV-finan.vypořádání s MPSV ČR v souvisl. s ukončením projektu 

Poskytování sociálních sluţeb v KK, které jsou dostupné a kvalitní z pohl.uţivatele 

(OP LZZ II.)finan.za fin.pomoci OP LZZ, prior.osa 3-Sociální integrace a rovné 

příleţitosti,obl.podpory 3.1-Podpora sociální integrace

13 233 ±3.947.113,99 " "

319

sníţení finan. z Fondu budoucnosti OSV na zákl.přeplatků nájemného za 2010 od 

Sokolovská bytová s.r.o. předfinan.KK z důvodu ukončení projektu Poskytování 

sociál. sluţeb, které jsou dostupné a kvalitní z pohl.uţivatele (OP LZZ II.),prior.osa 3-

Sociál.integrace a rovné příleţitosti,obl.podp.3.1-Podpora sociál. integr.a soc.sluţeb

13 233 -1.883,-- " "

320 MŠMT ČR

přijetí neinv.účel.dotace určené pro školy zřizované obcemi KK na akci "EU peníze

školám",OP VK,prioritní osa 1-Počáteční vzdělávání,oblast podpory 1.4-Zlepšení

podmínek pro vzdělávání na základních školách

33 123 6.456.231,60 " " 228/09/11 15.9.2011

321 MK ČR

přijetí neinv.účel. dotace na financování „Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2011“ určené 

jednotlivým příjemcům v kapitole příspěvky cizím subjektům OKPPLaCR

34 054 10.100.000,-- 889/08/11 22.8.2011

322
přesun prostředků z OE do ODSH na úhr.nákladů za zprac.odbor.odhadu změny 

intenzity zatíţení rychlostní silnice R6 tranzitní dopravou přes území KK
±120.000,-- " "

323 MŠMT ČR

přijetí neinv.účel.dotace určené pro školy zřizované obcemi KK na akci "EU peníze

školám",OP VK,prioritní osa 1-Počáteční vzdělávání,oblast podpory 1.4-Zlepšení

podmínek pro vzdělávání na základních školách

33 123 4.945.860,-- " " 228/09/11 15.9.2011

324

zapojení finan.z úvěru 1,3 mld. do ORR na projekt Politika ţivot.prostředí na Islandu 

– výměna zkušeností, Blokový grant Fond technické pomoci Finanční mechanismy 

EHP/Norsko a přesun z ORR do OE na úhr.cestovních náhrad v rámci projektu

749.800,--         

±126.000,--
925/09/11 5.9.2011

325

zapojení přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Učíme správně 

technické obory, realizovaného Integrovanou střední školou Cheb v rámci Globálního 

grantu OP VK,obl.podp.1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

33 006 59.351,25 " "

326 MMR ČR

přijetí neinv.účel.dotace pro PO KK ISŠ Cheb na real.projektu Výstavba kooperační 

sítě v oblasti automatizace za úč.zvýšení ekonomicko-technické úrovně v sasko-

české oblasti podpory - AKONA,Cíle 3 OP přeshraniční spolupráce ČR – Sasko

17 007 11.459,41 " "

327
přesun prostředků z rezervy OE do OSV jako dotace do investičního fondu 

pro PO KK Domov pro osoby se zdravotním postiţením „Pramen“ v Mnichově na 

řešení havárie v jídelně tohoto Domova

-200.000,-- 200.000,-- " "

328

zapojení finan.z Fondu budoucnosti do OŠMT k pokrytí neuznaných nepřímých 

výdajů projektu Inovace školského portálu KK, finan.v rámci OP VK, prior.osa 1-

Počáteční vzdělávání,obl.podp.1.3-Další vzdělávání pracovníků škol a škol.zařízení

2,81 " "

329 MF ČR
přijetí neinvestiční účelové dotace na úhradu nákladů za likvidaci nepouţitelných 

léčiv za II. čtvrtletí roku 2011
98 297 30.106,60 " "

330 MPSV ČR

přijetí 7.zálohy neinv.úč.dotace na Indiv.projekt KK Rozvoj péče o osoby s duš.  

onemoc. na území KK,OP LZZ III.,pr.osa 3-Sociál.integrace a rovné příleţitosti,obl.p. 

3.1-Podpora soc.integr.a soc.sluţeb,přesun z OSV do OKŘÚ na mzdy a zák.odvody  

13 233 2.663.780,68 " "

331

přesun ORR do OSM na úhr.nájemného za pozemky dotč.stavbou a na přípravu 

projektu Informačně vzdělávací středisko,Integr.oper.progr.,obl.intervence 3.3-sluţby 

v obl. zaměstnanosti, aktivita c-Vybudování a podpora informačně vzděl.středisek

±32.541,-- " "
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332 MF ČR
přijetí neinv.účel.dotace jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na 

rybích obsádkách rybníků v KK panu Janu Ondekovi,zast.paní D. Ondekovou
98 278 139.783,05 " "

333 MF ČR
přijetí neinv.účel.dotace jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na rybí 

obsádce rybníka Dolní Květnová v KK panu Janu Ondekovi, Kladno 7
98 278 20.900,-- " "

334

přesun do kap.příspěvky cizím subjektům OŠMT, a to z rezervy tohoto odboru, z 

rezervy OE a z rozpočtu OSV na neinv.příspěvek pro město Chodov na organizaci 

filmového festivalu „Krimifest 2011“

±75.000,-- " "

335
přesun v rámci  OŠMT pro ZŠ Sokolov, Rokycanova 258, zřiz.městem, jako 

neinv.přísp.na účast učitelky školy ve finále 18.roč.ankety„Zlatý Ámos 2010/2011“
-10.000,-- 10.000,-- " "

336
zapojení vázaných fin.prostř.z výsl.hospodaření KK za rok 2010 do rozpočtu OŢP na 

vyhotovení posudků EIA–posuzování vlivů na ţivotní prostř.§ 9 zák.100/2001 Sb. 
200.000,-- " "

337
vzájemné provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a 

společností Development West a.s.
99.999,60 " "

338

přesun z OE do kap.přísp.cizím subjektům OZDR pro nestátní zdrav.zaříz. Centrum 

substituční terapie při AT poradně pro mladistvé na provoz centra a pro Prima Vizus 

o.p.s.na projekt Prevent.vyšetření zraku předšk.dětí v KK „Koukají na nás správně?“.

±340.000,-- " "

339
zapojení vázaných prostředků z výsl.hospodaření KK za r.2010 OZDR na pořízení 

nástroje řízení pro analýzu dat Územní zdravotnické záchranné sluţby
250.000,-- " "

340
zapojení vázaných prostř.z výsl.hospodaření KK za r.2010 do Fondu budoucnosti na 

výdaje na akci Pavilon akutní medicíny a centrál.vstupu Karl.krajské nemocnice, a.s.
5.269.508,-- " "

341
zapojení vázaných prostředků z výsledku hospodaření KK za r.2010 do rozpočtu 

OKŘÚ na akce hrazené ze sociálního fondu
365.335,38 " "

342
přesun prostředků ORR v kap.přísp.cizím subjektům-změna charakteru příspěvků v 

rámci „Podpory rozvoje cyklistické infrastruktury v KK“ z investičních na neinv.
±794.150,-- " "

343
zapojení vázaných prostř. z výsl.hospodaření r.2010 do OŢP na úhr.plánov.fotoletu 

za úč.zmapování území kraje „za sucha“ pro potřeby digitál.povodňového plánu kraje
65.000,-- " "

344

zapojení vratky v rámci závěrečného vyúčt.projektu Brána na vysokou školu, 

realizovaného Vysokou školou manaţerské informatiky a ekonomiky a.s., v rámci 

Globálního grantu OP VK, obl.podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

33 006 393.772,93 " "

345 MŠMT ČR
přijetí neinv.účel.dotace na financování globálního grantu OP VK, oblast podpory 

3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji
33 012 260.813,55 " "

346 MŠMT ČR
přijetí neinv.účel.dotace do rozpočtu OIGS k fina. projektu Technické pomoci v rámci 

OP VK, oblast podpory 5.2 – Informovanost a publicita GG OP VK v KK
33 007 150.000,-- " "

347 MŠMT ČR

přijetí neinv.účel.dotace určené pro školy zřizované obcemi a KK na akci "EU peníze

školám",OP VK,prioritní osa 1-Počáteční vzdělávání,oblast podpory 1.4-Zlepšení

podmínek pro vzdělávání na základních školách

33 123 259.693,80 3.126.594,60 " "

348 MŠMT ČR
přijetí neinv.účel.dotace na financování glob.grantu Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost, obl.podpory1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání 
33 006 4.701.931,56 981/09/11 19.9.2011

349 MŠMT ČR
přijetí neinv.účel.dotace k financování projektů globálního grantu OP VK, 

obl.podp.1.2 - Rovné příleţitosti dětí a ţáků,vč.dětí a ţáků se speciál.vzdělávacími 

potřebami v KK 

33 006 1.576.830,49 " "
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350 MŠMT ČR
přijetí neinv.účel.dotace na financování projektů glob.grantu OP VK, oblast podpory 

1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji
33 006 2.912.202,47 " "

351 MPSV ČR

přijetí inv.úč.dotace a sníţení finan.z Fondu budouc.ve stejné výši na rekonstr. 

prostor SOŠ a SOU Nejdek pro poskytovatele sociál.sluţ.Farní charita K.V.a prostor 

Stř. šk. ţivnostenské v Sok.pro Denní centrum Mateřídouška o.p.s., Indiv. projekt KK 

pro obl.poskyt.sluţeb sociál.prevence  2008–2012 (OP LZZ I.),prior. osa 3-Sociální 

integrace a rovné příleţitosti,obl.podp.3.1-Podpora soc.integr.a soc.sluţeb

13 233 2.977.720,-- " "

352
přesun prostředků v rámci OŠMT pro PO KK Střední průmyslovou školu keramickou 

a sklářskou Karlovy Vary na nákup počítačového vybavení
-150.000,-- 150.000,-- " "

353
přesun prostředků v rámci OŠMT pro PO KK v oblasti školství jako neinvestiční 

příspěvky na úhradu testů přijímacích zkoušek na střední školu – testy SCIO 
-364.542,-- 364.542,-- " "

354
přesun prostředků z rezervy OE do kapitoly příspěvky cizím subjektům  pro Sbor 

dobrovolných hasičů Plesná na 25. ročník soutěţe poţárních druţstev
±40.000,-- " "

355 přesun prostředků z rezervy OE do OKPPLaCR na opravu objektu Císařských lázní ±1.000.000,-- " "

356
přesun prostředků z OZDR do rezervy OE z důvodu sníţení neinv.příspěvku PO KK 

Krajský dětský domov do 3 let z titulu změny sídla této příspěvkové organizace
2.500.000,-- -2.500.000,-- " "

357
přesun prostředků z OŠMT do rezervy OE z důvodu sníţení neinv.příspěvků na rok 

2011 PO KK dětským domovům z důvodu sníţení cel.kapacity dětí v dět.domovech
1.315.750,-- -1.315.750,-- " "

358 MF ČR
přijetí účel.inve.dotace na výkupy pozemků z podprogramu 298 226 - majetkové 

vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví krajů 
98 861 218.963,-- " "

359
přesun prostředků v rámci OSV k pokrytí investičních a neinvestičních příspěvků pro 

příspěvkové organizace Karlovarského kraje na zkvalitnění sluţeb pro uţivatele 
-2.894.500,-- 2.894.500,-- " "

360
přesun prostředků z OSV do kapitoly příspěvky cizím subjektům jako neinv.přísp.pro 

Společnost pro trvale udrţitelný ţivot K.Vary na akci „Den národnostních menšin KK“ 
±70.000,-- " "

361
přesun prostředků z OSVdo kapitoly příspěvky cizím subjektům jako neinv.příspěvek 

pro Svaz důchodců ČR Krajská rada Karlovarského kraje na zajištění činnosti
±50.000,-- " "

362
přesun prostředků v rámci OŠMT pro PO KK ISŠTE Sokolov na zajištění výuky a 

výcviku v rámci studijního oboru Silniční doprava
±283.800,-- " "

363 MŠMT ČR

přijetí neinv.účel.dotace určené pro školy zřizované obcemi KK na akci "EU peníze

školám",OP VK,prioritní osa 1-Počáteční vzdělávání,oblast podpory 1.4-Zlepšení

podmínek pro vzdělávání na základních školách

33 123 3.663.742,80 " "

364

přesun prostředků z OIGS do OKPPLaCR pro PO KK Karlovarskou krajskou 

knihovnu k zajištění dofinancování reklamace spojené se změnou konstrukce 

Sluneční lázně u objektu Karlovarské krajské knihovny

-130.000,-- 130.000,-- 1025/10/11 3.10.2011

365
vzájemné provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a 

společností Development West a.s.
99.999,-- " "

366

přesun z OE do OKŘÚ na úhradu cestovních náhrad, souvis.s realizací projektu 

Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality,efektivity a transparentnosti 

v KK, realizovaného v rámci OP LZZ, prior.osa 4-Veřejná správa a veřejné sluţby, 

obl.podp.4.4a. 1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy

14 013
±5.373,70            

±   948,30               
" "
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367 MMR ČR

přijetí neinv. a inv. účel.dotace a pro PO KK ISŠTE Sokolov na zákl.Ţádosti o platbu 

a uzavřené Sml.o poskytnutí dotace na projekt Solární škola – regionální výukové 

středisko OZE,v rámci Cíle 3 Operační program přeshraniční spolupráce ČR–Sasko

17 007        

17 883

8.711,34               

315.647,72
" "

368

zapojení vratky do rozpočtu OIGS v rámci závěrečného vyúčtování projektu Merkur – 

zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, realizovaného PO KK ISŠTE 

Sokolov v rámci Globál.grantu OP VK,obl.podp.1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání
33 006 10.112,79 " "

369

přesun prostředků z OE do kapitoly příspěvky cizím subjektům OŢP z důvodu 

poskytnutí invest.příspěvků obcím KKna spolufinancování vodohospodářských 

staveb financovaných Ministerstvem zemědělství ČR 

±4.570.000,-- " "

370

přesun prostředků OŠMT do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru pro 

Mensu International - Mensa České republiky, Praha 6 na částečnou úhradu výdajů 

souvisejících s realizací soutěţe „Logická olympiáda“
±5.000,-- " "

371
přesun prostředků do kapitoly příspěvky cizím subjektům OŠMT pro Asociaci 

Záchranný kruh K.Vary na částečné pokrytí výdajů souvisejících s udrţitelností 

integrovaného projektu „Záchranný kruh“

±100.000,-- " "

372 MŠMT ČR

přijetí platby do rozpočtu OIGS na základě proplacené 6. ţádosti k financování 

projektu Technické pomoci v rámci OP VK, oblast podpory 5.1 – Řízení, kontrola, 

monitorování a hodnocení globálních grantů

33 007 138.866,47 " "

373

zapojení vratky do OIGS v rámci závěrečného vyúčtování projektu Učení pro budoucí 

uplatnění, realizovaného ZŠ praktickou a speciální Chodov,v rámci Globál.grantu OP 

VK, obl.podp.1.2-Rovné příleţitosti dětí a ţáků a ţáků se speciál.vzděláv.potřebami
33 006 910,-- " "

374

zapojení financování Fondu budoucnosti do OŠMT pro PO KK První české 

gymnázium Karlovy Vary, které budou poskytnuty formou návratné finan.výpomoci k 

předfinan. projektů realizovaných v rámci Globálních grantů Operačního OP VK

580.000,-- " "

375

zapojení financování Fondu budoucnosti do OŠMT pro PO KK ISŠTE Sokolov, které 

budou poskytnuty formou návratné finan.výpomoci k předfinancování projektů 

realizovaných v rámci Globálních grantů OP VK

1.200.000,-- " "

376 MPSV ČR

přijetí 2.zálohy neinv.účel.dotace na finan.projektu Udrţitelnost dostupnosti krajské 

sítě sociálních sluţeb KK (OP LZZ VI.),prior.osa 3-Soc.integrace a rovné příleţitosti, 

obl.podp.3.1-Podpora sociál.integrace a sociál.sluţeb,přesun prostředků z OSV do 

OKŘÚ na úhradu dohod o provedení práce přímo souvis.s realizací téhoţ projektu 

13 233 5.410.441,55 " "

377 MPSV ČR

přijetí 9.zálohy neinv.účel.dotace na finan.Individuálního projektu KK pro oblast 

poskytování sluţeb sociální prevence v období 2008 – 2012 (OP LZZ I.),prior.osa 3-

Sociál.integrace a rovné příleţitosti,obl.podp 3.1-Podpora soc.integrace a soc.sluţeb

13 233 26.798.006,72 " "

378

přesun prostředků  z OE do OKLPPaCR pro PO KK Galerii umění K.Vary na 

vybavení výstavních a depozitních prostor zvlhčovači a odvlhčovači v rámci programu 

ISO D „Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví před nepříznivými 

-112.000,-- 112.000,-- " "

379
přesun prostředků z OE do kapitoly příspěvky cizím subjektům pro HC Energii s.r.o., 

na 10.ročník hokejového turnaje staršího dorostu „O pohár hejtmana Karlovar.kraje"
±100.000,-- " "

380
přesun prostředků z OE do kapitoly příspěvky cizím subjektům pro Nadaci FILM 

FESTIVAL KARLOVY VARY na 46. ročník Mezinárodního filmového festivalu
±500.000,-- " "
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381

přesun prostředků ORR v kapitole příspěvky cizím subjektům - změna charakteru 

poskytnutých příspěvků v rámci dotačního titulu „Programu obnovy venkova“ z neinv. 

na investiční u Obce Libavské Údolí a z investiční na neinvestiční u Obce Skalná 

±284.000,-- " "

382
přesun prostředků ORR v kapitole příspěvky cizím subjektům - změna charakteru 

poskytnutého příspěvku pro Obec Staré Sedlo z investičního na neinvestiční
±290.000,-- " "

383
přesun prostředků z OE do ORR pro Regionální radu regionu soudrţnosti 

Severozápad na spolufinancování projektů ROP
±3.750.000,-- " "

384

přesun prostředků ORR v kap.příspěvky cizím subjektům-změna charakteru poskyt. 

příspěvků v rámci 2. kola dotačního titulu „Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v 

KK“ z investičních na neinvestiční

±320.000,-- " "

385
přesun prostředků ORR v kap.příspěvky cizím subjektům - změna charakteru poskyt. 

příspěvků v rámci 2. kola dotačního titulu „Programu obnovy venkova“ z inv.na neinv. ±815.850,-- " "

386 MŠMT ČR

přijetí neinv.účel.dotace na finan.rozvojového programu „Vybavení škol pomůckami 

kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro ţáky se zdravotním postiţením v 

r.2011, a to pro PO KK ZŠ,MŠ a praktickou školu K.V.a pro školy zřiz.obcemi a DSO

33 025 31.000,-- 242.000,-- " "

387 MŠMT ČR

vrácení prostředků došlých na účet KK od ZŠ a MŠ Plesná jako přeplatek na 

sociálním pojištění za rok 2009 dálo od ZUŠ Ţlutice jako část odvodu za porušení 

rozpočtové kázně. Finanční prostředky budou poukázány MŠMT ČR

" "

388 MŠMT ČR

vrácení nevyčerpaných prostředků z neinv.účel.dotace. Jedná se o vyúčtování 

prostředků určených PO KK v oblasti školství na zajištění programu „Podpora 

sociálně znevýhodněných romských ţáků středních škol na leden-červen 2011“

33 160 -10.000,-- " "

389

přijetí neinv.účel.dotace určené pro PO KK ZŠ praktickou ZŠ speciální Ostrov na akci

"EU peníze školám",OP VK,prioritní osa 1-Počáteční vzdělávání,oblast podpory 1.4-

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

33 123 342.004,80 " "

390 MŠMT ČR

přijetí neinv.účel.dotace určené pro školy zřizované obcemi KK na akci "EU peníze

školám",OP VK,prioritní osa 1-Počáteční vzdělávání,oblast podpory 1.4-Zlepšení

podmínek pro vzdělávání na základních školách

33 123 3.464.639,40 " "

391

zapojení příjmů došlých na účet KK od společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s. -

pouţitých neoprávněně v rámci dopravní obsluţnosti kraje. Prostředky budou 

převedeny společnosti Autobusy Karlovy Vary a.s., na základě Dodatku č. 22 ke 

smlouvě ev. č.: 113/2006

5.364.890,15 " "

392

přesun prostředků z OSV do kap.příspěvky cizím subjektům pro Oblastní charitu 

Ostrov na zajištění III. odborné konference na téma Komplexní péče o uţivatele v 

sociálních sluţbách a PO KK Střední zdravotnickou školu a VOŠ Cheb na zajištění 

konference Profesní příběhy v sociální práci

±13.000,--           

-10.000,--         
10.000,-- " "

Vypracovala: Jiřina Pudilová

19.10.2011


