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č. j. KK/1979/VZ/22

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

dne 12. září 2022 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. Informace o očkování, aktuální epidemické situaci a opatřeních v Karlovarském kraji 
ve vztahu k válečnému stavu na Ukrajině

2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 12.09.2022
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. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2022
12. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje 

k 30.06.2022
13. Dofinancování rezerv odboru finančního
14. 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.

15. Žádost o individuální dotaci města Nejdek na nákup rentgenového přístroje pro polikliniku 
v Nejdku

16. Žádosti o výjimku z Podmínek pro poskytování náborových příspěvků platných 
od 16. 5. 2022

17. Pověřovací akty k projektům Karlovarské krajské nemocnice a.s., v rámci ReactEU 
– doplnění

18. Schválení pověřovacího aktu pro projekty společnosti Nemocnice Ostrov s.r.o., financované 
z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 a Národního plánu 
obnovy ČR  

19. Schválení pověřovacího aktu pro projekt společnosti DOP – HC s.r.o., financovaného 
z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027

20. Transformační plán Nemocnice Ostrov s.r.o. – psychiatrické oddělení
21. Program na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů 

pro děti a dorost/pediatrie a zubních lékařů v Karlovarském kraji
22. Změna usnesení č. ZK 297/11/20 a č. ZK 298/11/20
23. Schválení a vyhlášení dotačních programů financovaných z rozpočtu Karlovarského kraje 

pro rok 2023, 1 část - priorita 1
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24. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 
Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje na rok 2022

25. Žádost města Kraslice o výjimku z pravidel dotačního programu na podporu jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje, platných v roce 2021

26. Poskytnutí zahraniční humanitární materiální pomoci Ukrajině prostřednictvím Ministerstva 
vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

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

28. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na realizaci drobných 
vodohospodářských ekologických akcí na rok 2022

29. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu lázeňských zařízení 
v Karlovarském kraji – lázeňské vouchery

30. Závěrečná zpráva o naplnění podmínek udržitelnosti projektu "Karlovarský kraj - Živý kraj 
propagace turistické destinace"

31. Rozhodnutí o dalším směřování strategických projektů „Krajská kulturní a kreativní kancelář 
- 4K“ a „Agentura pro transformaci Karlovarského kraje“

32. Projekty "Kotlíkové dotace III" a "Kotlíkové dotace III - dofinancování zásobníku" 
- prodloužení termínu realizace

33. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví města Loket do vlastnictví Karlovarského kraje 
– pozemek p.č. 1366/2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte

34. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví města Cheb do vlastnictví Karlovarského 
kraje – pozemku parc. č. 1789/9, pozemku parc. č. 1790/1 a pozemku parc. č. st. 2064, 
jehož součástí je stavba č.p. 931, vše v k.ú. Cheb

35. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví obce Milhostov do vlastnictví Karlovarského 
kraje – pozemky p.č. 86/10, p.č. 86/12 a p.č. 90/7 v k.ú. Milhostov

36. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města Nové 
Sedlo - pozemek p.č. 1002/1 v k.ú. Nové Sedlo  u Lokte

37. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města 
Sokolov - pozemky p.č. 501/29 a p.č. 501/30 v k.ú. Vítkov u Sokolova

38. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Libavské 
Údolí - pozemky p.č. 269/5, 269/6, 269/7, 269/8, 269/9 a 269/10 v k.ú. Libavské Údolí

39. Bezúplatný převod částí pozemků p.p.č. 399/6 a p.p.č. 417/2 v k.ú. Slatina u Františkových 
Lázní z majetku Karlovarského kraje do majetku města Františkovy Lázně a bezúplatné nabytí 
částí pozemků p.p.č. 390/1 a p.p.č. 399/1 v k.ú. Slatina u Františkových Lázní z majetku 
města Františkovy Lázně do majetku Karlovarského kraje

40. Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 19/20 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní z majetku 
Karlovarského kraje do majetku obce Valy a bezúplatné nabytí pozemků  p.p.č. 532/7, 541/7 
a 262/2 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní z majetku obce Valy do majetku Karlovarského 
kraje

41. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 430/4 a p.p.č. 673/2 v k.ú. Dolní Pelhřimov z majetku 
Karlovarského kraje do majetku města Cheb a bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 2296/1 
a p.p.č. 2298/1 v k.ú. Cheb z majetku města Cheb do majetku Karlovarského kraje

42. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Podhradí u Aše z majetku Karlovarského kraje do majetku 
obce Podhradí a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Podhradí u Aše z majetku obce Podhradí 
do majetku Karlovarského kraje

43. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní a Úšovice z majetku 
Karlovarského kraje do majetku města Mariánské Lázně a bezúplatné nabytí pozemků 
v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní a Úšovice z majetku města Mariánské Lázně do 
majetku Karlovarského kraje
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44. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Krásná 
a prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby - části 
pozemku p.p.č. 1605/4 v k.ú. Krásná

45. Majetkoprávní vypořádání části pozemku p.č. 77/7 v k.ú. Všeborovice mezi fyzickou osobou 
a Karlovarským krajem pro účely realizace stavby "Cyklostezka Ohře - Dalovice 
- Všeborovice" formou nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

46. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti GOCAR s. r. o. do vlastnictví 
Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 1549/1, 1549/2, 1549/5, 1549/6 a 1549/7 v k.ú. Plesná

47. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – část 
pozemku p.p.č. 1397 v k.ú. Krásná Lípa u Šindelové

48. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – část 
pozemku p.p.č. 3514/1 v k.ú. Aš

49. Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Kynšperk nad Ohří 
- pozemek p.č. 1219/2, jehož součástí je objekt bývalého domova mládeže č.p. 496, 
a pozemků p.č. 1219/1, 1220/22, vše k.ú. Kynšperk nad Ohří 

50. Prodej nemovité věci v k.ú. Skalka u Hazlova, které tvoří areál Domova "PATA" v Hazlově, 
příspěvková organizace, do majetku obce Hazlov 

51. Prodej hmotné nemovité věci do majetku města Sokolov - pozemek p.č. 3102, jehož součástí 
je stavba s č.p. 626, v k.ú. a obci Sokolov

52. Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Nejdek – pozemek 
p.č. st. 690, jehož součástí je objekt č.p. 600, a pozemek p.č. st. 2261, jehož součástí je stavba 
bez č.p./č.e. a pozemků p.č. 1747/1 a 1753/3, vše v k.ú. Nejdek

53. Schválení souhlasného prohlášení o určení vlastnického práva k nemovitosti v majetku 
Římskokatolické farnosti Mariánské Lázně – pozemek p.p.č. 2615/7 v k.ú. Lázně Kynžvart

54. Směna pozemku p.p.č. 1794/30 v k.ú. Skalná v majetku Karlovarského kraje s pozemky 
p.p.č. 2270/1, 2270/2, 2270/3 a 2270/4 v  k.ú. Skalná v majetku společnosti Sedlecký 
kaolin a. s. a bezúplatné nabytí stavby přeložky silnice č. III/2136 včetně všech součástí 
a příslušenství z vlastnictví společnosti Sedlecký kaolin a. s. do vlastnictví Karlovarského 
kraje

55. Zrušení části usnesení č. ZK 254/09/20 ze dne 14.09.2020 - schválení záměrů budoucích 
bezúplatných převodů nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města 
Nové Sedlo, města Kraslice, města Aš a města Cheb - pozemky v k.ú. Nové Sedlo u Lokte, 
Zelená Hora u Kraslic, Nebesa, Tůně a Podhoří u Chebu

56. Zrušení usnesení č. ZK 403/12/18 ze dne 13.12.2018 - úplatné nabytí nemovité věci 
z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 80/2 
v k.ú. Bernov

57. Zrušení usnesení č. ZK 61/02/17 ze dne 23.02.2017 - úplatné nabytí nemovitých věcí 
z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 19/1, 
19/3, 19/4, 34/1, 227/2, 261/1 a 261/2 v k.ú. Lesík

58. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Boží Dar 
na generální opravu sněžné rolby PRINOTH T2 včetně repase náhradních dílů

59. Program "Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje" v roce 2022 - návrh 
na udělení dotací pro rok 2022 - II. kolo

60. Program "Na podporu strojové techniky k údržbě veřejných zimních tras v Karlovarském 
kraji" - návrh na udělení dotací pro rok 2022

61. Závazný příslib financování projektu „Smart Akcelerátor 3“
62. Projekt „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské 

knihovny Karlovy Vary“, registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993 
– informace o výsledku realizace projektu
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63. Záměr pronájmu částí budovy Císařských lázní, Mariánskolázeňská 306/2, Karlovy Vary, 
formou smlouvy o smlouvě budoucí městu Karlovy Vary případně jím zřízeným 
nebo založeným právnickým osobám

64. Projekt „Aktivní škola 3“ Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy 
Vary, příspěvková organizace

65. Projekt „OP JAK - Šablony I - SLŠ Žlutice“ Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková 
organizace

66. Projekt „SŠŽ Sokolov – Šablony 2022“ Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková 
organizace

67. Projekt „OP JAK - Šablony I - Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně“ Domova 
mládeže a školní jídelny Mariánské Lázně, příspěvková organizace

68. Projekt „OP JAK - Šablony I - Gymnázium Ostrov“ Gymnázia Ostrov, příspěvková 
organizace

69. Projekt „OP JAK - Šablony I - PPP Karlovy Vary“ Pedagogicko-psychologické poradny 
Karlovy Vary, příspěvková organizace

70. Projekt „Podpora výuky na Gymnáziu Aš III“ Gymnázia Aš, příspěvková organizace
71. Projekt „Šablony OP JAK pro SZŠ a VOŠ Cheb“ Střední zdravotnické školy a vyšší odborné 

školy Cheb, příspěvková organizace
72. Projekt „Šablony 4“ Gymnázia Cheb, příspěvková organizace
73. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta 

pedagogická
74. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta 

ekonomická
75. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu - VK Karlovarsko 

2014 s.r.o.
76. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - KRI o.p.s.   
77. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období 

od 1. ledna 2022 do 31. července 2022
78. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2022 – stav 

k 31. červenci 2022
79. Vyhlášení Stipendijního (dotačního) programu Karlovarského kraje pro studenty lékařských 

fakult v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství      
80. Změna zřizovací listiny Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace
81. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

na podporu celoroční činnosti Západočeského divadla v Chebu, příspěvková organizace
82. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury a památkové péče
83. Změna přílohy č. 1 ZŘIZOVACÍ LISTINY Krajské knihovny Karlovy Vary - převedení nově 

vybudovaného investičního majetku do správy příspěvkové organizace Krajská knihovna 
Karlovy Vary

84. Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 
Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů 
a movitých věcí v roce 2022 městu Bečov nad Teplou

85. Žádost obce Pernink o posunutí termínu čerpání dotace poskytnuté z Programu 
pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních 
památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2022 

86. Projekt "Program podpory malých prodejen na venkově ´Obchůdek 2021+´" - schválení 
projektu a závazného příslibu financování

87. Dotační program "Senior Expres" – návrh rozdělení dotací v roce 2022
88. Program obnovy venkova 2022 - 2024 – II. kolo – návrh rozdělení dotací
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89. Program obnovy venkova 2022 – 2024 - žádost obce Velký Luh o prodloužení termínu 
vyčerpání poskytnutých finančních prostředků, termínu realizace a následného vyúčtování 
dotace

90. Projekt „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku“ 
– schválení závazného finančního příslibu fyzické realizace 2. etapy projektu

91. Informace o výsledku realizace projektu „Pořízení automobilů pro účely poskytování 
sociálních služeb v Karlovarském kraji“

92. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – žádost spolku Denní centrum Žirafa, z.s. 
na „Týdenní stacionář“

93. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – organizace Centrum pro zdravotně 
postižené Karlovarského kraje, o.p.s. na investiční podporu terénní sociální služby osobní 
asistence – nákup vozidla a flexi rampy

94. Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji 
v roce 2022 – navýšení neinvestiční dotace 1, dofinancování sociálních služeb

95. Dodatek č. 1 k Pravidlům pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb 
v Karlovarském kraji pro období 2021 – 2023

96. Pravidla pro poskytování zápůjčky na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji 
v roce 2023

97. Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2023
98. Schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu projektu „Podpora vybraných 

služeb sociální prevence III“
99. Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6

100. Projekty „Nákup nízkoemisních autobusů pro I. - IV. oblast Karlovarského kraje“, registrační 
čísla projektů CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013402, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013400, 
CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013401, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013399 – informace 
k aktuálnímu stavu projektů

101. Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Letišti Karlovy Vary s.r.o.
102. Navýšení kompenzace autobusovým dopravcům na zajištění dopravní obslužnosti 

Karlovarského kraje v důsledku vysokých cen pohonných hmot
103. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/198 Modernizace silnice Teplá - Horní 

Kramolín“
104. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/198 Modernizace silnice Toužim 

- Prachomety“
105. Schválení závazného finančního příslibu projektu „Modernizace mostu ev. č. 209-011a Nové 

Sedlo - Loket“
106. Rozšíření způsobu oceňování věcných břemen – služebností, zřizovaných při ukládání 

inženýrských sítí do silničních pozemků silnic II. a III. třídy Karlovarského kraje
107. Informace o současném stavu plánované výstavby Střediska obchodu a služeb, Karlovy Vary 

– Hory I

108. Různé

Ing. Petr Kulhánek v. r.
hejtman 

Karlovarského kraje
                

29. srpna 2022


