
         KARLOVARSKÝ KRAJ
              HEJTMAN KRAJE

P r o g r a m
2. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční

dne 25. února 2016 od 9:00 hodin
 ve velkém jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje, 

Karlovy Vary, Závodní 353/88

Návrh programu:

A. Volba návrhové komise
B. Volba ověřovatelů zápisu
C. Schválení programu jednání

1. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od  4.1.2016 do 18.1.2016
2. Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady
3. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
4. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje
5. Zpráva Finančního výboru
6. Zpráva Kontrolního výboru
7. Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku
8. Zpráva Výboru pro zdravotnictví
9. Zpráva Výboru pro sociální věci

10. Zastavení exekuce při vymáhání finančních prostředků v důsledku Odstoupení od Dohody  
o poskytnutí příspěvku uzavřené s INTERPROJECT CZ, o.p.s. - uzavřené grantové schéma 
v rámci OP RLZ – opatření 3.3 

11. Program obnovy venkova 2016 – návrh rozdělení dotací dotační titul 4
12. Veřejnoprávní  smlouva  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  Karlovarského  kraje  na  přípravu

projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje 2015 - 2017“
13. Informace  o  výsledku  realizace  a  finančních  tocích  projektu  „Lidský  kapitál  a  inovace:

strategie zaměstnanosti v lokálních a regionálních inovačních sítích pro přísun nových talentů
a zlepšení nabídky práce – Working4Talent“

14. Projekt Cyklostezka Ohře II – závěrečná zpráva
15. Žádost  společnosti  INVESTON,  s.r.o.,  o  povolení  splátek  a  zároveň  o  prominutí  úroků  

dle rozsudku KS v Plzni čj. 25 Co 215/2015-124 ze dne 04.11.2015
16. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Asociace Záchranný kruh,

z.s., na rok 2016
17. Poskytnutí  individuální  dotace z  rozpočtu Karlovarského kraje  -  Hasičský záchranný sbor

Karlovarského kraje na rok 2016
18. Zajištění financování obnovy požární techniky jednotky dobrovolných hasičů města Bečov

nad Teplou
19. Rozpočtové změny č. 19, 20, 22 - 40/2016
20. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2015
21. Informace o výsledku realizace projektů „III/21047 Modernizace silnice Nejdek - Pernink“,

„Rozvoj  dopravní  infrastruktury  silnic  II.  a  III.  třídy  v  Karlovarském kraji,  III.  etapa“  
a „Odstraňování slabých míst na silniční síti Karlovarského kraje“ 

22. Opatření k personální stabilizaci interních oddělení nemocnic na území Karlovarského kraje
23. Aktualizace Transformačního plánu Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ 

v Hazlově, příspěvková organizace 
24. Individuální  projekt  Karlovarského  kraje  „Podpora  sociálního  začleňování  příslušníků

Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary-Dvory, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168, 
tel.: +420 354 222 111, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz



         KARLOVARSKÝ KRAJ
              HEJTMAN KRAJE

sociálně  vyloučených  lokalit  v  Karlovarském  kraji  II“,  registrační  číslo  projektu
CZ.1.04/3.2.00/B4.00005 – závěrečná zpráva

25. Investiční  individuální  projekt  Karlovarského  kraje  "Rekonstrukce  bytů  pro  poskytování
sociálních služeb v Aši" - změna dotačního titulu

26. Výroční  zpráva o stavu a rozvoji  vzdělávací  soustavy v Karlovarském kraji  za školní  rok
2014/2015

27. Dlouhodobý  záměr  vzdělávání  a  rozvoje  vzdělávací  soustavy  Karlovarského  kraje  
2016 - 2020

28. Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže pro rok 2016
29. Rozpis  rozpočtu  přímých  výdajů  regionálního  školství  Karlovarského kraje  na  rok  2015  

- stav k 31. prosinci 2015
30. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období od 1. ledna

2015 do 31. prosince 2015
31. Informace o výsledku realizace projektu „Středisko ekologické výchovy“ Školního statku  

a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, příspěvkové organizace
32. Žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2016

- Západočeské divadlo v Chebu, příspěvková organizace, IČO 00078042
- Karlovarský symfonický orchestr, p.o., IČO 63554585
- Misslarueth 1900.Mitte Europa e.V., IČO 68780451
- Nadace FILM-FESTIVAL Karlovy Vary, IČO 60435861

33. Žádost o finanční prostředky na provoz regionálních funkcí knihoven 
Městská knihovna Sokolov, IČO 70865949
Městská knihovna v Chebu, IČO 00074250

34. Žádosti  o  poskytnutí  individuální  dotace  z  rozpočtu  Karlovarského  kraje  pro  rok  2016
- Lázně Kyselka

35. Dodatek  č.  11  zřizovací  listiny  Galerie  4  -  galerie  fotografie,  příspěvková  organizace
Karlovarského kraje

36. Dodatek č. 11 zřizovací listiny Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace
Karlovarského kraje

37. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví obce Mírová do vlastnictví Karlovarského
kraje – pozemky p.č. 144/3 a p.č. 144/4 v k.ú. Mírová

38. Úplatné nabytí části pozemku parc. č. 1006 v k.ú. Ostrov nad Ohří, z vlastnictví města Ostrov,
do vlastnictví Karlovarského kraje, za účelem výstavby výjezdového stanoviště Zdravotnické
záchranné služby Karlovarského kraje v Ostrově

39. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města Boží Dar
-  pozemek  p.p.č.  5264  včetně  stavby  silnice  č.  III/2199  v  k.ú.  Jáchymov  a  vyřazení
komunikace III/2199 na Klínovec ze sítě komunikací II. a III. třídy Karlovarského kraje

40. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města Kraslice
- pozemek p.p.č. 980/2 v k.ú. Mlýnská

41. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 6558/3, 6558/4, 6558/5, 6558/6, 6558/7, 6558/8, 6558/9 
a  6558/10  v  k.ú.  Kraslice  z  majetku  Karlovarského  kraje  do  majetku  města  Kraslice  
a  bezúplatné  nabytí  pozemku  p.p.č.  6560/4  v  k.ú.  Kraslice  z  majetku  města  Kraslice  
do majetku Karlovarského kraje 

42. Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ev. č. 2806/2015 ze dne 13.11.2015
43. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku p.p.č. 205/2 v k.ú. Mariánské

Lázně ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, státní podnik,
ve  prospěch  Karlovarského  kraje  –  Krajské  správy  a  údržby  silnic  Karlovarského  kraje,
příspěvkové organizace

44. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům p.p.č. 778/1 a p.p.č. 778/2  
v k.ú. Pávice a k pozemku p.p.č. 4737 v k.ú. Bochov ve vlastnictví České republiky s právem
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hospodaření pro Povodí Vltavy,  státní podnik, ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské
správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

45. Smlouva  o  budoucí  smlouvě  o  zřízení  věcného  břemene  -  služebnosti  inženýrské  sítě  
k pozemku p.p.č. 1413 v k.ú. Plesná ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření  
pro Povodí Ohře, státní podnik, ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby
silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

46. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí
do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje

47. Bezúplatný  převod  sanitního  vozidla  Volkswagen  Transporter  Syncro  T4  ve  správě
Zdravotnické  záchranné  služby  Karlovarského  kraje,  příspěvková  organizace  Oblastnímu
spolku Českého červeného kříže Cheb

48. Tisková oprava usnesení č. ZK 32/02/15 ze dne 12.02.2015
49. Plány práce výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2016
50. Členství  ve  spolku „ŽIVÝ KRAJ – DESTINAČNÍ  AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ

KRAJ, Z.S.“
51. Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru

životního  prostředí  a  zemědělství  krajského úřadu -  LIKVIDACE INVAZNÍCH DRUHŮ
ROSTLIN V KARLOVARSKÉM KRAJI

52. Různé

JUDr. Martin Havel v. r.
hejtman 

Karlovarského kraje
                

21. leden 2016 
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