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P r o g r a m 
 

11. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční 

dne 26. dubna 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 26.04.2018 

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 stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6 

11. Rozpočtové změny 

12. Alokace finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 

13. Postup ve věci rozhodnutí o rozkladu z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže u projektu 

„Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“, reg. č. 

CZ.1.09/1.3.00/78.01253 

14. Postup ve věci doručeného rozhodnutí o odvolání proti platebním výměrům na odvod  

za porušení rozpočtové kázně a doručených platebních výměrů na penále u projektu 

„Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského 

kraje“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00062 

15. Postup ve věci doručeného rozhodnutí o odvolání proti platebním výměrům na odvod  

za porušení rozpočtové kázně a doručených platebních výměrů na penále u projektu  

„V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00060 

16. Postup ve věci podezření na porušení rozpočtové kázně u projektu reg. č. 

CZ.1.07/1.1.00/44.0004 „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání  

v Karlovarském kraji“ 

17. Informace o doručeném oznámení o zahájení daňového řízení u projektu „Centralizace 

lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“, reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01253 

18. Informace o doručeném oznámení o zahájení daňového řízení u projektu „Lineární urychlovač 

pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí“, reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01273 

19. Informace o zahájení daňových řízení u projektů Krajské správy a údržby silnic 

Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovaných v období 2013 - 2015,  

pro neodečtení příjmů z prodeje výzisků od způsobilých nákladů projektů v celkové výši  

1,97 mil. Kč 
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20. Informace o zahájení řízení dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů, u projektu „Rekonstrukce  a dostavba Prvního českého gymnázia  

v Karlových Varech II. etapa - přístavba západního křídla“, reg. č. CZ.1.09/1.3.00/68.01147 

21. Informace o realizovaných rozpočtových změnách a rozpočtových změnách ve schvalovacím 

procesu v roce 2018 

22. Odvolání a volba člena Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného 

majetku 

23. Dodatek č. 1 k veřejnosprávní smlouvě o spolupráci při zajišťování lékařské pohotovostní 

služby v oboru chirurgie. Dodatek č. 2 k veřejnosprávní smlouvě o spolupráci při zajišťování 

lékařské pohotovostní  služby v oboru chirurgie a lékařské pohotovostní služby v oboru 

všeobecné praktické lékařství. 

24. Informace o projektu „GDPR a kyberbezpečnost KKN“ v rámci 10. výzvy Integrovaného 

regionálního operačního programu (IROP) – Kybernetická bezpečnost  

25. Informace o projektu „Komunikační a integrační prostředí pro výměnu a sdílení informací 

mezi poskytovateli zdravotních služeb, pacienty a informačními systémy KKN“ v rámci  

26. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – eGovernment I. 

26. Program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi  

v souvislosti s eReceptem – poskytnutí dotací 

27. Podmínky pro poskytování náborových příspěvků v oblasti zdravotnictví 

28. Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Karlovarské krajské 

nemocnici a.s. 

29. Dofinancování závazku veřejné služby - NEMOS PLUS s.r.o., nemocnice Ostrov 

– za rok 2017 

30. Dofinancování závazku veřejné služby - NEMOS Sokolov s.r.o., nemocnice Sokolov  

– za rok 2017 

31. Volba přísedícího Krajského soudu v Plzni 

32. Rozdělení dotace v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje v roce 2018 

33. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Asociace Záchranný 

kruh, z.s., na rok 2018, na pokrytí vzdělávacích aktivit Světa záchranářů - centra zdraví  

a bezpečí v Karlových Varech 

34. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Asociace Záchranný 

kruh, z.s., na rok 2018, na činnost v rámci Integrovaného projektu Záchranný kruh 

35. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu ČR 

- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje na rok 2018 

36. Poskytnutí finančního daru společnosti Tempo Team Prague s.r.o. 

37. Poskytnutí daru Nadačnímu fondu západočeských olympioniků 

38. Podpora návrhu státního vyznamenání pro pana Pavla Dragouna 

39. Uzavření Memoranda o navázání přátelském styku s provincií Quang Ninh, Vietnamská 

socialistická republika 

40. Uzavření Memoranda porozumění o spolupráci Karlovarského kraje a města Rehau  

41. Odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva Karlovarského kraje 

42. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/207 Modernizace silnice Brložec 

- Lažany, přeložka serpentiny“ 

43. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/208 Modernizace silnice Hlinky 

- Bochov“ 

44. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/210 Modernizace křižovatky  

Anenské údolí“ 

45. Žádost města Cheb o prominutí jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv  

v souvislosti se stavbou „Úprava komunikace Cheb-Háje, ul. Zemědělská“ v silničních 

pozemcích v majetku Karlovarského kraje 
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46. Navýšení základního kapitálu společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.  

47. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Potravinová banka  

Karlovarského kraje z. s.   

48. Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji  

v roce 2018 - 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně, Centrum pro zdravotně 

postižené Karlovarského kraje, o.p.s. 

49. Dodatek č. 22 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby  

v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace 

50. Dodatek č. 2 k Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb 

v roce 2018 

51. Informace o výsledku udržitelnosti Individuálního projektu Karlovarského kraje „Služby 

sociální prevence v Karlovarském kraji“, registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00080 

52. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci odboru kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu 

53. Informace o výsledku realizace projektu „Retromuseum – nová expozice a depozitáře, Galerie 

výtvarného umění v Chebu v sousední budově“ Galerie výtvarného umění v Chebu, 

příspěvkové organizace Karlovarského kraje 

54. „Sokolovský poklad – sklep zámku – odkrytí základů tvrze“ - investiční akce Muzea Sokolov, 

příspěvkové organizace Karlovarského kraje 

55. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky do vlastnictví Karlovarského 

kraje - pozemky p. č. 361/4, p. č. 368/4, p. č. 578/6, p. č. 582/3, p. č. 583/3, p. č. 592/4,  

p. č. 363/2, vše v k.ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary, za účelem rozvoje území Letiště 

Karlovy Vary dle „Územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary“   

56. Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 2236/4 v k.ú. Boučí z majetku Karlovarského kraje  

do majetku obce Dolní Nivy a bezúplatné nabytí pozemků 1400/8, 1400/9 a 1437/6  

v k.ú. Boučí z majetku obce Dolní Nivy do majetku Karlovarského kraje  

57. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1141/5, 1141/6, 4276/8, 4276/6 a části pozemků  

p.p.č. 4285/1, 4455/1, 4455/4 a 4455/5 v k.ú. Žlutice z majetku Karlovarského kraje  

do majetku města Žlutice a bezúplatné nabytí pozemků 1138/4, 1138/5, 1140/2, 1141/3 a části 

pozemků p.p.č. 4285/3, 4285/4, 87/1, 4410, 4272/9 a 4273/8 v k.ú. Žlutice z majetku města 

Žlutice do majetku Karlovarského kraje  

58. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města Aš 

- pozemek p.p.č. 856/3 v k.ú. Mokřiny 

59. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města Kraslice 

- část pozemku p.p.č. 6516/5 v k.ú. Kraslice 

60. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Teplá 

- části pozemků p.p.č. 561 a 572/1 v k.ú. Klášter Teplá a část pozemku p.p.č. 1183  

v k.ú. Heřmanov u Starého Sedla 

61. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Útvina 

- části pozemku p.p.č. 2476 v k.ú. Útvina 

62. Bezúplatný převod souboru věcí movitých a nemovitých z majetku Karlovarského kraje  

do majetku města Cheb v rámci dokončeného projektu „Stavba Dopravní terminál Cheb“ 

63. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření 

Povodí Ohře, státní podnik, do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.č. 34/3, 34/4  

a 34/5 v k.ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří 

64. Úplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje - část pozemku p. č. 3705  

v k.ú. Jindřichovice v Krušných Horách, obec Jindřichovice, okres Sokolov 

65. Darování nepotřebných sanitních vozidel ve vlastnictví Karlovarského kraje svěřených  

do správy Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

66. Akční plán koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 

Karlovarského kraje pro rok 2018 
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67. Souhrnné informace o aktualizacích Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje 

provedených v roce 2017 

68. Změna č. 46 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci navrhovaného 

rozšíření veřejného vodovodu města Hranice 

69. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - TJ Sokol Lázně Kynžvart, z.s. 

70. Informace o ukončení projektu „Jazykové vzdělávání pracovníků SZŠ a VOŠ Cheb 2017“ 

Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, příspěvková organizace 

71. Informace o ukončení projektu „Logistika nezná hranic – zahraniční zkušenosti  

ve španělských firmách“ Střední školy logistické Dalovice, příspěvková organizace 

72. Informace o ukončení projektu „Modernizace stavebních a výpočetních oborů na SPŠ Loket, 

příspěvková organizace“ Střední průmyslové školy Loket, příspěvková organizace 

73. Informace o ukončení projektu „Zkvalitnění infrastruktury v logistické škole“ Střední školy 

logistické Dalovice, příspěvková organizace 

74. Projekt „Odborné Stáže V Zahraničí“ Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, 

příspěvková organizace  

75. Projekt „Učíme se od Evropy“ Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, 

příspěvková organizace  

76. Projekt Karlovarského kraje „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2018/2019“  

77. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních škol 

zřizovaných Karlovarským krajem 

78. Žádost Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, o dotaci v rámci dotačního 

programu „Centra odborné přípravy“  

79. Zrušení organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary, příspěvková 

organizace a uzavření Smlouvy o převodu činností, práv, povinností a závazků, darování 

movitých věcí a poskytnutí finančního daru v souvislosti s jejím zrušením 

80. Dotace na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2018 

81. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní 

infrastruktury profesionálního sportu 

82. Koncepce středního školství v Karlovarském kraji - Analytická a strategická část 

83. Žádost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad zastupitelům Karlovarského kraje  

ve věci dořešení záležitostí Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad 

84. Návrh na udělení dotací pro rok 2018 v dotačním programu „Podpora územně plánovací 

činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje – I. kolo 

85. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu českých turistů  

na údržbu a nové značení cyklotras v roce 2018 

86. Žádost o poskytnutí  individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

- Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje 

87. Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace,  

za rok 2017 

88. Program obnovy venkova – návrh rozdělení dotací 

 

89. Různé 

 

 

 
Mgr. Jana Vildumetzová v. r. 

 hejtmanka  

Karlovarského kraje 

 

                  
16. dubna 2018  


