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

dne 21. června 2018 od 9:00 hodin
 v zastupitelském 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 21.06.2018
2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje
3. Zpráva Kontrolního výboru
4. Zpráva Finančního výboru
5. Zpráva Výboru pro zdravotnictví
6. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
7. Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku 
8. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje
9. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny

10. Informace o realizovaných rozpočtových změnách a rozpočtových změnách ve schvalovacím 
procesu v roce 2018

11. Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2017
12. Návrh rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na období 2019-2021
13. Rozpočtová změna č. 177/2018
14. Postup ve věci Příkazu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže u projektu "Lineární 

urychlovač pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí", reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01273
15. Postup ve věci doručených platebních výměrů a Žádosti o opravu vydaných platebních 

výměrů k projektu reg. č. CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 "Nestůj a pojď II."
16. Postup ve věci doručeného rozhodnutí o odvolání proti platebnímu výměru k neinvestiční 

dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2014 v rámci Rozvojového programu MŠMT 
na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání žáků se znevýhodněním v roce 2014 
(ÚZ 33 018)

17. Postup ve věci doručeného rozhodnutí o odvolání proti platebnímu výměru k neinvestiční 
dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2014 v rámci Rozvojového programu MŠMT 
"Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením 
a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2014 - modul B (ÚZ 33 457)"

18. Dotační titul "Rekonstrukce objektu Domova pro seniory SKALKA v Chebu, p.o. - I. etapa" 
- informace o výsledku realizace

19. Projekt "Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově" registrační číslo 
projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284 – informace o projektu a úprava finančního 
krytí dle aktuálního Rozhodnutí o poskytnutí dotace

20. Projekt "Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné" registrační číslo 
projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283 – informace o projektu a úprava finančního 
krytí dle aktuálního Rozhodnutí o poskytnutí dotace

21. Roční zpráva o stavu požární ochrany Karlovarského kraje za rok 2017
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22. Poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na pořízení 
dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města Rotava v roce 2018  

23. Poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na pořízení 
dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města Teplá v roce 2018

24. Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6
25. Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou 

dopravou území Karlovarského kraje
26. Aktualizace dokumentu „Plán dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje 

na období let 2016 – 2028“
27. Záměr zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby realizované formou 

otevřeného řízení „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Karlovarského kraje veřejnými 
službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou“ a vymezení tří oblastí 
k přímému uzavření smluv o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti 
Karlovarského kraje veřejnou linkovou dopravou pro období od 01.01.2019 do 31.12.2028

28. Schválení a vyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 
na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť

29. Žádost města Kraslice o prominutí jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických 
práv v souvislosti se stavbou „Prodloužení kanalizace III. etapa, ul. Mánesova, Kraslice“ 
v silničních pozemcích v majetku Karlovarského kraje

30. Schválení ručitelského závazku ke Smlouvě č. 35S/2018 o poskytnutí finančních prostředků 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

31. Dodatek k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci 
kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji – Pomoc v nouzi, o.p.s.

32. Rozdělení finančních prostředků v rámci druhého kola dotačního řízení na základě Programu 
pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2018

33. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje KRUŠNOHORKA – Lesní úzdravné 
ekoterapeutické centrum, z.s.  

34. Memorandum o výstavbě a provozování Společného Operačního Střediska složek 
integrovaného záchranného systému v Karlovarském kraji

35. Projekt "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské 
knihovny Karlovy Vary" - informace o projektu a úprava finančního krytí dle žádosti 
o podporu a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce Ministerstva pro místní rozvoj ČR

36. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti cestovního 
ruchu v roce 2018 

37. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek, památkově 
hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2018

38. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit v roce 2018
39. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu, podléhající schválení Zastupitelstvem Karlovarského kraje
40. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města 

Březová - část pozemku p.p.č. 737 v k.ú. Kamenice u Březové včetně stavby silnice 
č. III/21024, součástí a příslušenství

41. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Chodov 
– části pozemku p.č. 2480/1 v k.ú. Dolní Chodov

42. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Nové 
Sedlo - pozemky p.č. 17/14, 17/15, 17/16, 17/17 a 17/18 v k.ú. Chranišov
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43. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 2422/23, 2422/24 a 2422/25 v k.ú. Cheb a pozemků 
p.p.č. 211/8, 211/9, 291/31, 291/25, 291/26 a 291/168 v k.ú. Háje u Chebu z majetku 
Karlovarského kraje do majetku města Cheb a bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 199/20 
v k.ú. Hradiště u Chebu z majetku města Cheb do majetku Karlovarského kraje a zřízení 
služebnosti ke služebným pozemkům p.p.č. 291/25, 291/26, 291/31 a 291/168 
v k.ú. Háje u Chebu ve prospěch Karlovarského kraje, Krajské správy a údržby silnic 
Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

44. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – část 
pozemku p.č. 2552/1 v k.ú. Dolní Chodov

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

46. Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob – části 
pozemku p.č. 116 v k.ú. Horní Částkov

47. Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti 
UNIPETROL RPA, s.r.o. – pozemek p.p.č. 2299/35 a část pozemku p.p.č. 2299/1 v k.ú. Cheb

48. Schválení prodeje nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby 
- části pozemku p.č. 2941 v k.ú. Sokolov, obec Sokolov

49. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje 
- část pozemku p.p.č. 19/10 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní

50. Zrušení předkupního práva k pozemku p.č. 72/1 v k.ú. Dobroše
51. Zrušení usnesení č. ZK 511/12/17 ze dne 07.12.2017 - Prodej nemovité věci z majetku 

Karlovarského kraje do majetku Českého hydrometeorologického ústavu – pozemek 
p.p.č. 813/5 v k.ú. Háje u Chebu a schválení prodeje nemovité věci z majetku Karlovarského 
kraje do majetku Českého hydrometeorologického ústavu – pozemek p.p.č. 813/5 
v k.ú. Háje u Chebu dle nové žádosti

52. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemku parc. č. 335/3 v k.ú. Žlutice, 
v majetku Karlovarského kraje, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 
mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední lesnickou školou Žlutice, příspěvkovou 
organizací a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností Stav - elektro s.r.o.

53. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům parc. č. 1083/19, 1090/2, 
1083/3, 1086 v k.ú. Drahovice, v majetku Karlovarského kraje, ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s., mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední odbornou školou 
stavební Karlovy Vary, příspěvkovou organizací a společností ČEZ Distribuce, a.s., 
zastoupenou společností Elektromontáže Touš s.r.o.

54. Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 169/1, 2182/18 a 2700, vše v k.ú. 
Cheb, v majetku Karlovarského kraje, ve prospěch společnosti GasNet s.r.o., mezi 
Karlovarským krajem, zastoupeným Gymnáziem Cheb, příspěvkovou organizací a společností 
GasNet, s.r.o., zastoupenou společností GridServices, s.r.o.

55. Schválení darování povodňových plánů vč. příslušenství ve vlastnictví Karlovarského kraje do 
vlastnictví obcí s rozšířenou působností po ukončení udržitelnosti projektu s názvem 
„Aktualizace digitálních povodňových plánů Karlovarského kraje s podrobností do území 
ORP Aš, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov a Ostrov“

56. Náhradní financování žádostí podaných v dotačním programu "Podpora výměny zdrojů tepla 
na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 
- Kotlíkové dotace II", které nelze v tomto dotačním programu podpořit z důvodů, 
které nevznikly pochybením žadatele 

57. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu realizace drobných 
vodohospodářských ekologických akcí na rok 2018

58. Poskytnutí individuální dotace městu Hroznětín pro rok 2018 na eliminaci sinic ve vodní 
nádrži Velký rybník v obci Velký Rybník
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59. Poskytnutí individuální dotace Českému rybářskému svazu, z.s., Západočeskému územnímu 
svazu na vysazení reofilních a lososovitých druhů ryb a lipana do revírů v Karlovarském kraji 
na rok 2018

60. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na likvidaci invazních druhů 
rostlin v Karlovarském kraji na rok 2018

61. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu ochrany životního 
prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty na rok 2018

62. Územní energetická koncepce Karlovarského kraje, Aktualizace 2017 – 2042
63. Informace o finančním ukončení projektu „Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu 

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci“
64. Lékařská pohotovostní služba v nemocnici v Ostrově - ukončení smlouvy
65. Poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

na podporu provozování domácí hospicové péče
66. Program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi 

v souvislosti s eReceptem – poskytnutí dotací
67. Projekt "KKN - nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilonu" - informace o výsledku 

realizace 
68. Projekt „Nemocnice Sokolov – rekonstrukce 3. n.p. pavilonu E“ - informace o výsledku 

realizace
69. Projekt „Zefektivnění komunikace jednotlivých článků ve zdravotnickém řetězci 

Karlovarského kraje“ financovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 
1. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu 
2. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování 
realizace projektu

70. Projekt „Modernizace provozního informačního systému KKN“ financovaný v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu 
1. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu 
2. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování 
realizace projektu

71. Projekt „Modernizace a rozšíření systému NIS“ financovaný v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu 
1. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu 
2. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování 
realizace projektu  

72. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu - Karlovarský krajský 
fotbalový svaz

73. Partnerství Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace, 
v projektu „Future Forest“  

74. Projekt „Diversity of Ceramics“ Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, 
příspěvková organizace

75. Projekt „Geo-Explorers“ Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková 
organizace

76. Projekt „Modernizace infrastruktury SŠ logistické“ Střední školy logistické Dalovice, 
příspěvková organizace

77. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období 
od 1. ledna 2018 do 10. května 2018

78. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2018
79. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu - 

VK Karlovarsko 2014, s.r.o.
80. Plán sportu Karlovarského kraje 2018 – 2023
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81. Programy pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportu - 
rozhodnutí o žádostech

82. Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury 
obyvatelstva

83. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní 
infrastruktury profesionálního sportu – rozhodnutí o žádostech 

84. Příprava zákonodárné iniciativy v oblasti školství
85. Program obnovy venkova – návrh rozdělení dotací ve II. kole
86. Návrh na vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje  
87. Aktualizace Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, 

Moravskoslezského a Karlovarského kraje
88. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji
89.

90.

Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Nejdek "O spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy 
Karlovarského kraje"
Návrh na přerozdělení navýšeného rozpočtu na obnovu kulturních památek, památkově 
hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2018 - 2.000.000 Kč z přebytku hospodaření 
za rok 2017

91. Různé

Mgr. Jana Vildumetzová v. r.
hejtmanka 

Karlovarského kraje
                

28. května 2018 


