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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

č. j. KK/47/VZ/22

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

dne 31. ledna 2022 od 9:00 hodin
 v Kulturním a společenském středisku Chodov, s.r.o., 

náměstí ČSM 1022, 357 35 Chodov

Návrh programu:

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

1. Informace o očkování a aktuální epidemická situace
2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 31.01.2022
3. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje
4. Zpráva Finančního výboru
5. Zpráva Kontrolního výboru
6. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
7. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny
8. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
9. Zpráva Výboru majetkového

10. Zpráva Výboru pro zdravotnictví
11. Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných z EU 

od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi 
Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.

12. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2021
13. Rozpočtová změna
14. Alokace volných finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje 

za rok 2021 - 1. část
15. Schválení a vyhlášení dotačních programů financovaných z rozpočtu Karlovarského kraje

 pro rok 2022, IV. část (priorita 4)
16. Motivační příspěvek na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického 

povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství – výjimky z pravidel, ukončení 
smluvního vztahu, nová smlouva

17. Změna výše vyrovnávací platby služby obecného hospodářského zájmu pro Nemocnici 
Mariánské Lázně s.r.o., na rok 2021

18. Služba obecného hospodářského zájmu: Karlovarská krajská nemocnice a.s. – rok 2022 
– předběžná kalkulace

19. Služba obecného hospodářského zájmu: Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. – rok 2022 
– předběžná kalkulace

20. Služba obecného hospodářského zájmu: Nemocnice Sokolov s.r.o. – rok 2022 
– předběžná kalkulace

21. Služba obecného hospodářského zájmu: Nemocnice Ostrov s.r.o. – rok 2022 
– předběžná kalkulace

22. Schválení a vyhlášení dotačního programu financovaného z rozpočtu Karlovarského kraje 
na podporu provozování domácí hospicové péče pro rok 2022

23. Dodatek č. 4 předpisu zastupitelstva kraje č. PZ 01/2010 "Jednací řád zastupitelstva kraje"
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24. Projekt Karlovarského kraje „Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) 
a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje“, registrační číslo: 
CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0026188 – úprava financování

25. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem 
(kromě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace)

26. Změna zřizovací listiny Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková organizace, 
v souvislosti s implementací Fondu pro spravedlivou transformaci

27. Dotační program „Smart Akcelerátor 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského kraje“ 
– schválení rozdělení dotací z rozpočtu Karlovarského kraje

28. Projekt „Vědeckotechnický park a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje“ 
– ukončení projektu v souvislosti s nepřijetím dotace z Operačního programu Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost, Služby infrastruktury – Výzva VII

29. Projekt „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ – informace o projektu a navýšení 
závazného finančního příslibu fyzické realizace projektu 1. etapa část 1

30. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro společnost 
LK Slovan K. Vary z.s., na pořízení sněžné rolby na úpravu běžeckých tratí ve veřejném 
lyžařském areálu Jahodová louka a přilehlých turistických tras v Krušných horách    

31. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji - žádost obce Velký Luh 
o prodloužení termínu realizace akce „Přípravné práce ’Společná stezka pro pěší a cyklisty 
Velký Luh-Plesná´“ a finančního vypořádání

32. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období 
od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021

33. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2021 
– stav k 31. prosinci 2021

34. Změna zřizovací listiny Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace
35. Změna zřizovacích listin Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, 

příspěvková organizace, a Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace
36. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Západočeská univerzita v Plzni, 

Fakulta ekonomická
37. Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace 

Karlovarského kraje - souhlas s předáním sbírky obrazů do správy Galerie umění Karlovy 
Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, k vlastnímu hospodářskému využití

38. Dodatek č. 1 k Pravidlům pro poskytování zápůjčky na udržení provozu sociálních služeb 
v Karlovarském kraji v roce 2022

39. Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6

40. Různé

Ing. Petr Kulhánek v. r.
   hejtman 

Karlovarského kraje
                

17. ledna 2022 


