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

dne 26. dubna 2021 od 9:00 hodin
 v Hale míčových sportů v Karlových Varech, Západní 1812, Karlovy Vary

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 26.04.2021
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 pro zdravotnictví 

10. Zpráva Výboru majetkového
11. Rozpočtová změna
12. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2020 a v roce 2021
13. Alokace volných finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje 

za rok 2020 - II. část
14. Souhrnná informace o aktuálních postupech u finančních postihů u projektů 

spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými 
organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., předložených 
Radě Karlovarského kraje v období od 30. 11. 2020 do 8. 3. 2021

15. Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje Asociaci 
Záchranný kruh, z.s., na rok 2021, na projekt „Praktické vzdělávání ve Světě záchranářů“ 
a projekt „Podpora činnosti Asociace Záchranný kruh v roce 2021 v rámci Integrovaného 
projektu Záchranný kruh“

16. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje od Hasičského záchranného 
sboru Karlovarského kraje na rok 2021

17. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje od města Rotava na opravu 
požární techniky - cisternové automobilové stříkačky 

18. Poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu západočeských olympioniků na rok 2021
19. Poskytnutí finančního daru Regionálnímu stavebnímu sdružení Karlovy Vary na akci 

Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje
20. Čerpání finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na jmenovité 

akce na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji na rok 2021
21. Smlouva č. 35/B1/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury na rok 2021
22. Závěrečná zpráva k závazku veřejné služby v oblasti údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví 

Karlovarského kraje za rok 2020
23. Informace o postupu přípravy Plánu spravedlivé územní transformace pro Karlovarský kraj
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24. Strategické projekty Karlovarského kraje plánovaných k předložení do výzvy k předkládání 
návrhů strategických projektů v rámci připravovaného Operačního programu Spravedlivá 
transformace a návrh dalšího postupu

25. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. - aktuální informace, individuální žádost o dotaci 
z rozpočtu Karlovarského kraje

26. Žádost o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci pro obecně prospěšnou společnost 
Montanregion Krušné hory – Erzgebirge 

27. Projekt „Podpora výkonů rozhodnutí stavebních úřadů“ – informace o stavu projektu 
a schválení odmítnutí přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace 

28. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském 
kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III", 1. průběžná výzva projektu - navýšení 
celkového předpokládaného objemu peněžních prostředků určených pro dotační program

29. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského 
kraje – pozemek p.p.č. 207/14 v k.ú. Šemnice

30. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky s právem hospodařit 
s majetkem státu  pro Lesy České republiky, s.p., do vlastnictví Karlovarského kraje 
– pozemky p.p.č. 1825/4, 1827/13 a 1827/14 v k.ú. Stříbrná

31. Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1509/1 včetně stavby silnice č. III/2267 v k.ú. Čichořice 
z majetku Karlovarského kraje do majetku města Chyše a bezúplatné nabytí části pozemku 
p.p.č. 710 v k.ú. Chyše z majetku města Chyše do majetku Karlovarského kraje 

32. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 406/21, 406/22, 406/23 a 406/24 v k.ú. Slatina 
u Františkových Lázní z majetku Karlovarského kraje do majetku města Františkovy Lázně 
a bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 406/26 a 406/27 v k.ú. Slatina u Františkových Lázní 
z majetku města Františkovy Lázně do majetku Karlovarského kraje 

33. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Otročín
- pozemek p.p.č. 736/2 v k.ú. Poseč

34. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku 
města Sokolov – pozemky p.č. 4083/4, 4083/5, 4083/6, 4083/7, 4086/5, 4086/20 a 4099/4 
v k.ú. Sokolov

35. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku 
města Sokolov – pozemky v k.ú. Sokolov a Dolní Rychnov

36. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku 
obce Andělská Hora - pozemky p.č. 1210/2, 1210/3, 1210/4, 1210/5, 1210/6 a 1210/7 
v k.ú. Andělská Hora

37. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce 
Dolní Žandov – části pozemku p.p.č. 1079/1 v k.ú. Salajna

38. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Kyselka 
- pozemky p.p.č. 1232/20, 1232/21, 1299/2, 1309/32, 1309/33 a 1309/34 v k.ú. Radošov 
u Kyselky

39. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Pomezí 
nad Ohří - pozemky p.p.č. 394/3, 394/4 a 394/5 v k.ú. Dolní Hraničná

40. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Šemnice 
– části pozemků p.p.č. 985/1 a 1014/5 v k.ú. Šemnice

41. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Štědrá 
- část pozemku p.p.č. 736/1 v k.ú. Štědrá včetně stavby silnice č. III/2075

42. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby 
– část pozemku p.č. 1000/3 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte

43. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby 
- část pozemku p.č. 1421/2 v k.ú. Toužim 

44. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob 
– část pozemku p.p.č. 729/1 v k.ú. Stebnice
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45. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti Pastelákovi, s.r.o. 
– část pozemku p.č. 127/12 v k.ú. Hory u Jenišova

46. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje 
– pozemek p.p.č. 1350 v k.ú. Radošov u Kyselky

47. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje 
– pozemek p.p.č. 391/3 v k.ú. Šemnice

48. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje 
– pozemek p.p.č. 1230/5 v k.ú. Lažany u Štědré a pozemky p.p.č. 292/18, 307/4, 333/11, 
346/4, 346/5 a 346/7 v k.ú. Smilov u Štědré

49. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje 
– pozemky p.p.č. 1139/16 a 1218 v k.ú. Lažany u Štědré

50. Smlouva o zřízení služebnosti k pozemku p.p.č. 559/1 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní 
ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření s majetkem státu pro Povodí Vltavy, 
státní podnik, ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic 
Karlovarského kraje, příspěvková organizace

51. Souhlas s odstraněním staveb - kravína, jímek u kravína a kanceláře, které jsou součástí 
pozemku st.p.č. 31/2 v k.ú. Dolní Dvory, v majetku Karlovarského kraje, ve výpůjčce 
Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace

52. Schválení darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje svěřeného 
Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace, 
školským zařízením v Karlovarském kraji po ukončení doby realizace projektu s názvem 
"Zůstaňte s námi po škole! aneb Rozvoj kompetencí žáků škol v Ústeckém a Karlovarském 
kraji" reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/000615.

53. Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace, 
za rok 2020

54. Projekt „Smart Akcelerátor (1. kolo)“ – závěrečná zpráva o realizaci projektu
55. Dotační program „Smart Akcelerátor 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského kraje“ 

– schválení poskytnutí a neposkytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
56. Projekt „Zateplení Domova mládeže SOŠ stavební K. Vary“ Střední odborné školy stavební 

Karlovy Vary, příspěvková organizace - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
a návratné finanční výpomoci na realizaci projektu

57. Změna zřizovací listiny Základní školy a střední školy Karlovy Vary, příspěvkové organizace
58. Žádost Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, o dotaci v rámci dotačního 

programu "Centra odborné přípravy" pro rok 2021 
59. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu
60. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v Programu na podporu vydávání 

neperiodických publikací v roce 2021 
61. Senior Pas 2021
62. Projekt „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku“ 

– schválení závazného finančního příslibu
63. Souhrnné informace o změnách provedených v rámci aktualizace Plánu rozvoje vodovodů 

a kanalizací Karlovarského kraje v roce 2020
64. Dodatek č. 21 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace
65. Náborové příspěvky v oblasti zdravotnictví
66. Revokace usnesení č. RK 61/01/21 a č. ZK 44/02/21 a schválení nových pověřovacích aktů 

k projektům společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o. a NEMOS PLUS s.r.o., financovaných 
v rámci evropského investičního nástroje ReactEU, které jsou součástí Integrovaného 
regionálního operačního programu 2014 – 2020 
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67. Smlouva o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního vzdělávání 
k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství

68. Žádost Karlovarské krajské nemocnice a.s., o řešení závazků Karlovarské krajské nemocnice 
a.s., vůči Karlovarskému kraji vyplývající z Dohody o vzájemném zápočtu závazků 
a pohledávek, ev. č. KK 01095/2021

69. Projekt: „Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ financovaný 
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020, prioritní osa PO 6: 
REACT-EU, výzva č. 97 Integrovaný záchranný systém – zdravotnické záchranné služby 
krajů, schválení přípravy a realizace projektu, schválení závazného finančního příslibu 
projektu

70. Projekt: „Zvýšení připravenosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ 
financovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020, prioritní 
osa PO 6: REACT-EU, výzva č. 97 Integrovaný záchranný systém – zdravotnické záchranné 
služby krajů, schválení přípravy a realizace projektu, schválení závazného finančního příslibu 
projektu

71. Revokace usnesení č. RK 63/01/21 a usnesení č. ZK 45/02/21 a schválení nového projektu 
„Informační technologie ReactEU Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje“ 
financovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020, prioritní 
osa PO 6: REACT-EU, výzva č. 97 Integrovaný záchranný systém – zdravotnické záchranné 
služby krajů schválení přípravy a realizace projektu, schválení závazného finančního příslibu 
projektu

72. Pověřovací akty k projektům společností Dům klidného stáří, s. r. o. a DOP - HC s. r. o., 
financované v rámci evropského investičního nástroje ReactEU, které jsou součástí 
Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020

73. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vzniku ordinací 
všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost/pediatrie 
v Karlovarském kraji

74. Různé

Ing. Petr Kulhánek v. r.
hejtman 

Karlovarského kraje

                

12. dubna 2021 


