KARLOVARSKÝ KRAJ

HEJTMAN KRAJE

Program
12. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční
dne 1. listopadu 2021 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.
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Informace o očkování a aktuální epidemická situace
Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 01.11.2021
Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje
Zpráva Finančního výboru
Zpráva Kontrolního výboru
Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zpráva Výboru pro národnostní menšiny
Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
Zpráva Výboru majetkového
Zpráva Výboru pro zdravotnictví
Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2021
Schválení ručitelského závazku k úvěru a uzavření smlouvy o úvěru příspěvkové organizace
Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ", p. o., na financování rekonstrukce a vybavení
Domova se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku
Schválení a vyhlášení dotačních programů financovaných z rozpočtu Karlovarského kraje
pro rok 2022, II. část (priorita 2)
Program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi
v souvislosti s eReceptem 2020 - žádost o výjimku z pravidel
Zajištění financování projektů Zdravotnické záchranné služby KK v programovacím
období let 2021-2027 na realizaci dotačních projektů Evropské unie
Dodatek č. 4 předpisu zastupitelstva kraje č. PZ 01/2010 „Jednací řád zastupitelstva kraje“
Uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o společném zadávání na komplexní administraci
nabídkového řízení pro zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní
osobní dopravou na lince P1 ZÁPAD společně s Plzeňským krajem a advokátní kanceláří
MT Legal s.r.o.
Informace o výsledku realizace projektů:
„II/207 Modernizace silnice Smilov - Lažany“
„II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov“
Zástupci Karlovarského kraje ve spolku ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA
PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S.
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20. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví města Luby do vlastnictví Karlovarského kraje
– část pozemku p.č. 433/1 v k.ú. Luby I
21. Prodej částí pozemku p.p.č. 438/1 v k.ú. Brtná u Dolního Žandova z majetku Karlovarského
kraje do majetku fyzické osoby a úplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 432/18 a p.p.č. 2
v k.ú. Brtná u Dolního Žandova z majetku fyzické osoby do majetku Karlovarského kraje
22. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje
– pozemek p.p.č. 32/2 v k.ú. Radošov u Kyselky
23. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského
kraje – části pozemků p.p.č. 673 a p.p.č. 430 v k.ú. Dolní Pelhřimov
24. Darování sanitního vozidla VW Transporter RZ 1K4 2101 a 13 ks vozidlových radiostanic
ve vlastnictví Karlovarského kraje, svěřených k hospodaření Zdravotnické záchranné službě
Karlovarského kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví cizím subjektům
25. Technická pomoc pro program EÚS 2014-2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem
Sasko - navýšení finančního krytí projektu
26. Program rozvoje Karlovarského kraje na období 2021 – 2027 včetně hodnocení vlivu
koncepce na životní prostředí (SEA)
27. Informace o výsledku realizace projektu „Energetická úspora Domova pro seniory
“Spáleniště“ v Chebu“, registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011199
28. Informace o výsledku realizace projektu „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické
záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“, registrační číslo projektu
CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002296
29. Aktuální informace o akci „KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"
30. Aktualizované informace o strategických projektech Karlovarského kraje a jeho vědecko
výzkumné instituce schválených Regionální stálou konferencí Karlovarského a doporučených
k zařazení do Plánu spravedlivé územní transformace (OP ST)
31. Informace o stavu a průběhu řešení podpory investičního záměru vybudování „Pietního parku
odpočinku s krematoriem v Doupovském Hradišti“
32. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – obec Staré Sedlo
– Lávka přes řeku Ohři ve Starém Sedle
33. Programová dotace v oblasti sportu – změna účelu dotace
34. Projekt „Češi a Slováci – partneři
v UNESCU“ Prvního českého gymnázia
v Karlových Varech, příspěvková organizace
35. Změna zřizovací listiny Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra,
příspěvková organizace
36. Aktuální informace k budoucímu využití historické budovy Císařských lázní Karlovy Vary
37. Program obnovy venkova 2021 – žádost o prodloužení termínu realizace akce obce Pernink
38. Dodatek č. 14 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory
„SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace
39. Změna č. 75 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci změny návrhu
zásobení obyvatel pitnou vodou v místní části města Březová - Kamenice
40. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu prevence
proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň na rok 2021
41. Poskytnutí dotací na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa
proti zvěři oplocenkami z rozpočtu Karlovarského kraje
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42. Akční plán 2021 - 2024 Územní energetické koncepce Karlovarského
Aktualizace 2017 – 2042
43. Problematika využití ložiska kaolinu Jenišov – výsypka v dobývacím prostoru Jenišov
44. Změny ve vedení kraje

kraje,

45. Různé

Ing. Petr Kulhánek v. r.
hejtman
Karlovarského kraje

19. října 2021
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