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

dne 7. dubna 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. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 7.4.2016
2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 8.2.2016 do 22.2.2016
3. Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady
4. Zpráva z Výboru pro regionální rozvoj
5. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje
6. Zpráva Výboru pro zdravotnictví
7. Zpráva Výboru pro sociální věci
8. Zpráva Finančního výboru
9. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny

10. Zpráva Kontrolního výboru
11. Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku
12. Zpráva z Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
13. Průběžná Evaluace  Programu rozvoje  Karlovarského  kraje  2014 -  2020 a  Monitorovací  zpráva  za

období 2014 a 2015
14. Informace  o  projektech  se  schváleným  finančním  příslibem  z  Fondu  budoucnosti  pro  realizaci  v

plánovacím období 2016 – 2020
15. Program obnovy venkova 2016 - návrh rozdělení dotací, dotační tituly 1 – 3
16. Návrh na udělení  dotací  pro rok 2016 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací  činnosti  obcí

Karlovarského  kraje“  z  rozpočtu  Karlovarského  kraje,  odboru  regionálního  rozvoje  
– I. kolo 

17. Poskytnutí  individuální  dotace  Klubu  českých  turistů  na  údržbu  a  nové  značení  cyklotras  
v roce 2016

18. Poskytnutí individuální dotace městu Kynšperk nad Ohří
19. Žádost města Boží Dar o poskytnutí individuální dotace
20. Změna  zřizovací  listiny  příspěvkové  organizace  Agentura  projektového  a  dotačního  managementu

Karlovarského kraje
21. Schválení  výsledku  veřejné  soutěže  ve  výzkumu,  vývoji  a  inovacích  pro  Program  rozvoje

konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – dotační titul 1 Inovační vouchery pro rok 2016
22. Předfinancování projektu Smart Akcelerátor (1. kolo) - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z

rozpočtu Karlovarského kraje na přípravu projektu 
23. Sazebník  výše  prominutí  odvodu  za  porušení  rozpočtové  kázně  a  penále  za  prodlení  

s odvodem za porušení rozpočtové kázně u příjemců dotací z rozpočtu Karlovarského kraje
24. Pravidla  výše  prominutí  odvodu  penále  za  prodlení  s  odvodem  za  porušení  rozpočtové  kázně  u

příjemců  finanční  podpory  v  rámci  Operačního  programu  Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost 

25. Žádost  MAS  Krušné  hory,  o.p.s.,  IČO  22691022,  se  sídlem  Klínovecká  1407,  363  01  Ostrov,  o
prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně

26. Poskytnutí  individuální  dotace  z rozpočtu Karlovarského kraje -  obnova požární  techniky jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce Vintířov

27. Návrh na rozdělení investiční a neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných
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měst a obcí Karlovarského kraje
28. Smlouva o předání a ochraně datových sad mezi Karlovarským krajem a statutárním městem Karlovy

Vary
29. Smlouva o předání a ochraně datových sad mezi Karlovarským krajem a městem Ostrov
30. Mimořádná splátka jistiny úvěru (úvěrový rámec 75 mil. Kč)
31. Rozpočtové změny
32. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2016
33. Postup ve věci doručených výzev k vrácení dotace dotčené nesrovnalosti u projektu s názvem Projekt

revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov, reg. č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376 příjemce Integrovaná
střední škola technická a ekonomická Sokolov

34. Změna zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
35. Schválení závazného finančního příslibu projektu „III/21217 Modernizace silnice Františkovy Lázně –

Třebeň, úsek 2“
36. Schválení závazného finančního příslibu projektu „III/21217 Modernizace silnice Hartoušov“
37. Závěrečná zpráva projektu „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – přístavba zázemí“, reg. č.

projektu CZ.1.09/1.3.00/78.01273
38. Dodatek č.  14 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje,  příspěvková

organizace
39. Informace  o  závěrečném  vyúčtování  projektu  Krajského  dětského  domova  pro  děti  do  3  let,

příspěvkové organizace, „Snížení energetické náročnosti areálu Krajského dětského domova pro děti do
3 let, Aš“ realizovaného v roce 2010 a financovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí,
prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2. – realizace úspor energie a
využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

40. Konečný generel (podoba) areálu nemocnice Karlovy Vary
41. Grantový projekt „Podpora sociální služby vycházející z transformačního procesu - chráněné bydlení

"PATA" v Hazlově II“ registrační číslo CZ.1.04/3.1.02/D2.00005 – závěrečná zpráva
42. Grantový  projekt  „Podpora  sociální  služby  chráněné  bydlení  –  transformace  Domova  

pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace“,  registrační číslo
CZ.1.04/3.1.02/C1.00016 – závěrečná zpráva

43. Záměr  převodu zřizovatelských  kompetencí  k Základní  umělecké  škole Antonína Dvořáka  Karlovy
Vary,  příspěvkové  organizaci,  a  Domu  dětí  a  mládeže  Karlovy  Vary,  příspěvkové  organizaci,  z
Karlovarského kraje na město Karlovy Vary

44. Informace  o  ukončení  realizace  a  závěrečném  vyúčtování  projektu  Karlovarského  kraje  
s názvem „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji"

45. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení
zřizovaných Karlovarským krajem

46. Dotace subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2016
47. Poskytnutí individuální dotace subjektu v oblasti sportu (Basketbalový klub Lokomotiva Karlovy Vary)

z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2016
48. Poskytnutí  individuální  dotace  z  rozpočtu  Karlovarského  kraje  příspěvkové  organizaci  Základní

umělecká škola Járy Cimrmana Františkovy Lázně na pořádání Ústředního kola národní soutěže ZUŠ
49. Poskytnutí  individuální  dotace  z  rozpočtu  Karlovarského  kraje  příspěvkové  organizaci  Základní

umělecká  škola  Roberta  Schumanna  Aš  na  účast  divadelních  souborů  na  festivalu  "Sapperlot"  v
Brixenu

50. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2016
51. Žádost o poskytnutí individuální dotace společnosti Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., na

úhradu nákladů spojených s nominací Krušnohoří na Seznam UNESCO
52. Žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Obec Andělská Hora
53. Žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2016

- Dům kultury Ostrov, IČO 00520136
- Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně, IČO 26320053
- Kulturní léto, z.ú., IČO 03490726

54. Žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2016
- Společnost pro trvale udržitelný život - STUŽ Karlovy Vary, IČO 69975507 
- Společnost pro trvale udržitelný život - STUŽ Karlovy Vary, IČO 69975507 

55. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit v roce 2016
56. Poskytnutí  dotací  z  rozpočtu  Karlovarského  kraje  na  obnovu  kulturních  památek  a  památkově

hodnotných objektů v roce 2016
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57. Poskytnutí  dotací  z  rozpočtu  Karlovarského  kraje  na  podporu  aktivit  v  cestovním  ruchu  
v roce 2016

58. Bezúplatný  převod  nemovitých  věcí  z  majetku  Karlovarského  kraje  do  majetku  města  Cheb  
- části pozemku p.p.č. 2299/1 v k.ú. Cheb

59. Bezúplatný převod nemovitých  věcí  z  majetku  Karlovarského  kraje  do majetku města Jáchymov -
pozemek st.p.č. 1810, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemek st.p.č. 1811, jehož součástí je stavba
bez čp/če a pozemek p.p.č. 4328/4, vše v k.ú. Jáchymov 

60. Bezúplatný  převod  nemovitých  věcí  z  majetku  Karlovarského  kraje  do  majetku  města  Kraslice  -
pozemky p.p.č. 2791/37, 2430/35, vše v k.ú. Hraničná 

61. Bezúplatný  převod  nemovitých  věcí  z  majetku  Karlovarského  kraje  do  majetku  města  Kraslice  -
pozemky  p.p.č.  5553/1,  6529/1  a  6693/1  v  k.ú.  Kraslice  včetně  stavby  silnice  
č. III/21045, součástí a příslušenství 

62. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Toužim - části
pozemků p.p.č. 3018/5 a p.p.č. 3076/5 v k.ú. Toužim

63. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Bukovany - části
pozemku p.č. 160 v k.ú. Bukovany u Sokolova

64. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 469/34, 989/16, 340/30, 340/31, 340/32, 340/33, 340/34, 340/24 a
971/10  v  k.ú.  Háje  u  Chebu  z  majetku  Karlovarského  kraje  do  majetku  města  Cheb  
a bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 340/26, 340/27, 528/8, 528/9, 528/11, 535/31, 535/33, 971/12 a
971/13 v k.ú. Háje u Chebu z majetku města Cheb do majetku Karlovarského kraje 

65. Bezúplatné  nabytí  nemovité  věci  z  vlastnictví  Kanonie  premonstrátů  Teplá  do  vlastnictví
Karlovarského kraje – část pozemku st.p.č. 59 v k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní

66. Bezúplatné  nabytí  nemovité  věci  z  vlastnictví  města  Cheb  do  vlastnictví  Karlovarského  kraje  –
pozemek st.p.č. 6565/2 v k.ú. Cheb

67. Bezúplatné nabytí  nemovitých  věcí  z  vlastnictví  obce Otročín do vlastnictví  Karlovarského kraje –
pozemky p.p.č. 2904/7 a p.p.č. 2905/13 v k.ú. Otročín

68. Úplatné  nabytí  nemovité  věci  do  vlastnictví  Karlovarského  kraje  –  pozemek  p.p.č.  405/5  
v k.ú. Úšovice

69. Úplatné  nabytí  nemovité  věci  do  vlastnictví  Karlovarského  kraje  –  pozemek  p.p.č.  552/2  
v k.ú. Studánka u Aše

70. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví Povodí Ohře, státní podnik, do vlastnictví Karlovarského
kraje  –  pozemky p.p.č.  2182/12  v  k.ú.  Nové  Hamry,  p.p.č.  913/3  v  k.ú.  Vysoká  Pec  u  Nejdku a
p.p.č.3276/2 v k.ú. Nejdek

71. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje – část
pozemku p.p.č. 112/2 v k.ú. Kolešov u Žlutic a části pozemků p.p.č. 41/6, 268/1, 366/5, 368/1, 929/3,
929/4, 929/5, 929/6, 929/12, 958/3, 997, 1000/3, 1186/4 a 2353 v k.ú. Močidlec

72. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje – části
pozemků p.p.č. 134, 140/1 a 563/2 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní

73. Prodej nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje – pozemku st.p.č. 1525, jehož součástí je stavba
č.p. 1386 a části pozemku p.p.č. 2168/1, vše v k.ú. Aš

74. Zřízení  služebností  k  pozemkům  p.p.č.  371/1  v  k.ú.  Vokov  u  Třebeně  a  p.č.  130/2  
v  k.ú.  Kaceřov  u  Kynšperka  nad  Ohří  ve  vlastnictví  České  republiky  s  právem  hospodaření  
s majetkem státu pro Povodí Ohře, státní podnik, ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a
údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

75. Zřízení služebností k pozemkům p.p.č. 436/6 a p.p.č. 560/19 v k.ú. Pernink ve vlastnictví fyzických
osob  ve  prospěch  Karlovarského  kraje  –  Krajské  správy  a  údržby  silnic  Karlovarského  kraje,
příspěvkové organizace

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

77. Zřízení  služebností  na  základě  žádostí  třetích  osob v  souvislosti  s  ukládáním inženýrských  sítí  do
silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 1

78. Zřízení  služebností  na  základě  žádostí  třetích  osob v  souvislosti  s  ukládáním inženýrských  sítí  do
silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 2

79. Zřízení  věcného břemene k pozemku p.p.č.  99/5 v k.ú.  Lesina  ve prospěch  Karlovarského kraje  –
Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

80. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti stezky a cesty ve prospěch Karlovarského kraje, a to
k  p.p.č.  10/5,  k.ú.  Vokov  u  Třebeně  ve  vlastnictví  ČR,  s  právem  hospodaření  
pro Povodí Ohře, st. podnik
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81. Smlouva  o  zřízení  věcného  břemene  k  p.p.č.  2941  k.ú.  Sokolov  ve  prospěch  společnosti  
ČEZ Distribuce, a.s.

82. Darování  movitého  majetku  ve  vlastnictví  Karlovarského  kraje  neziskové  organizaci  
pro poskytování sociálních služeb

83. Darování sanitního vozidla Volkswagen Transporter ve vlastnictví Karlovarského kraje Statutárnímu
městu Karlovy Vary

84. Revokace usnesení č. ZK 431/10/15 ze dne 22.10.2015 a schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o právu
stavby „Prodejna Hraničná“, ve prospěch společnosti T.G., a.s.

85. Zánik předkupního práva - pozemky p.p.č. 1049/1, 2012/1, 2012/3, 2110, 2132/1, 2310/1, 2310/11,
2452/23 v k.ú. Teplá a p.p.č. 21/4 v k.ú. Horní Kramolín

86. Zrušení  části  usnesení  č.  ZK  286/09/13  ze  dne  12.09.2013  -  Úplatné  nabytí  nemovité  věci  
do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 412/7 v k.ú. Český Chloumek

87. Zrušení usnesení č. ZK 122/04/15 ze dne 16.04.2015 - Prodej nemovité věci v majetku Karlovarského
kraje  –  pozemek  st.p.č.  433/2,  jehož  součástí  je  budova  č.p.  620  
v k.ú. Mariánské Lázně

88. Zrušení  usnesení  č.  ZK  124/04/15  ze  dne  16.04.2015  -  Prodej  nemovitých  věcí  v  majetku
Karlovarského  kraje  –  pozemek  st.p.č.  93/2,  jehož  součástí  je  budova  č.p.  70,  pozemek  
st.p.č.  93/4,  jehož  součástí  je  budova  bez  čp/če,  pozemek  p.p.č.  456  a  spoluvlastnické  podíly  na
komunikacích a pozemcích p.p.č. 458, 463, vše v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova

89. Návrh Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje
90. Dotace na protipovodňová opatření na rok 2016
91. Poskytnutí dotací na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje
92. Akční plán koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského kraje

pro rok 2016
93. Schválení „Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe“ a „Plánu dílčího povodí

Berounky“ pro území působnosti Karlovarského kraje
94. Projekt  Omezení  výskytu  invazních  druhů  rostlin  v  Karlovarském  kraji  -  rámcová  smlouva  

k zajištění udržitelnosti projektu

95. Různé

JUDr. Martin Havel v. r.
hejtman 

Karlovarského kraje
                

22. březen 2016 
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