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

dne 13. prosince 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. Informace o očkování a aktuální epidemická situace
2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 13.12.2021
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 majetkového

10. Zpráva Výboru pro zdravotnictví
11. Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2022
12. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje 

k 30.09.2021
13. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2021
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 23. 8. 2021 do 8. 11. 2021

15. Vyřazení finančních postihů u projektů s ukončeným procesem právní obrany a vyřešenou 
náhradou vzniklé škody ze sledování v evidenci Pracovní skupiny pro řešení finančních 
postihů: 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.

16. Schválení a vyhlášení dotačních programů financovaných z rozpočtu Karlovarského kraje 
pro rok 2022, III. část (priorita 3)

17. Schválení a vyhlášení dotačního programu financovaného z rozpočtu Karlovarského kraje 
na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů pro děti 
a dorost/pediatrie a zubních lékařů v Karlovarském kraji pro rok 2022

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

19. Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o spolupráci na zajištění pohotovostních služeb 
a dalších činností – Nemocnice Sokolov s.r.o.

20. Změna výše vyrovnávací platby pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., na rok 2021
21. Služba obecného hospodářského zájmu: Karlovarská krajská nemocnice a.s. 

– rok 2020 – výsledná kalkulace
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22. Služba obecného hospodářského zájmu: Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. 
– rok 2020 – výsledná kalkulace

23. Služba obecného hospodářského zájmu: Nemocnice Ostrov s.r.o. – rok 2020 
– výsledná kalkulace

24. Služba obecného hospodářského zájmu: Nemocnice Sokolov s.r.o. 
– rok 2020 – výsledná kalkulace

25. Náborové příspěvky v oblasti zdravotnictví – aktualizace podmínek k poskytování příspěvku
26. Smlouva o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního vzdělávání 

k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství
27. Žádosti o výjimku z Podmínek pro poskytování náborových příspěvků pro zaměstnance 

vybraných oddělení nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského 
kraje od 1. 1. 2021

28. Žádost II o výjimku z Podmínek pro poskytování náborových příspěvků pro zaměstnance 
vybraných oddělení nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského 
kraje od 1. 1. 2021

29. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje od města Kraslice - pořízení 
zimních pneumatik pro cisternovou automobilovou stříkačku

30. Poskytnutí finančního daru - výtěžku veřejné sbírky na Získání finančních prostředků 
na snížení následků živelné pohromy na území Jihomoravského a Ústeckého kraje 
v roce 2021

31. Poskytnutí mimořádných odměn členům Zastupitelstva Karlovarského kraje
32. Závěrečná zpráva o naplnění podmínek udržitelnosti projektu "Prezentace Karlovarského 

kraje - Živého kraje"
33. Úplatné 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. 628/8, 628/9, 628/10, 628/12, 628/13 a část pozemku p.p.č. 628/4 v k.ú. Horní Nivy

34. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti CHEVAK Cheb, a.s., do vlastnictví 
Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 1/12 a p.p.č. 15/16 v k.ú. Hradiště u Chebu

35. Úplatné nabytí pozemku p.p.č. 1132/5 v k.ú. Lažany u Štědré a pozemků p.p.č. 106/10, 
106/11, 156/8 a 628/8 v k.ú. Brložec u Štědré z majetku fyzické osoby do majetku 
Karlovarského kraje a prodej pozemků p.p.č. 627/7, 627/8 a 627/9 v k.ú. Brložec u Štědré 
z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby 

36. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví Kanonie premonstrátů Teplá do vlastnictví 
Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 1713/12 v k.ú. Úšovice

37. Směna pozemku p.p.č. 627/6 v k.ú. Brložec u Štědré v majetku Karlovarského kraje 
s pozemky p.p.č. 156/9, 170/27 a 195/9 v  k.ú. Brložec u Štědré v majetku Římskokatolické 
farnosti Bochov

38. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob 
– část pozemku p.p.č. 3876/5 v k.ú. Hranice u Aše

39. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti MM Spedition 
s.r.o. – pozemek p.p.č. 2526/1 v k.ú. Hroznětín

40. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti Údržba silnic 
Karlovarského kraje, a.s. – stavba - budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stojící 
na pozemku st.p.č. 307 v k.ú. Krásná Lípa u Šindelové

41. Majetkoprávní vypořádání nemovitých věcí v k.ú. Loket formou směny mezi vlastnictvím 
Karlovarského kraje, ve správě Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, 
příspěvková organizace, a vlastnictvím města Loket - pozemku parc. č. 63, jehož součástí je 
budova s č.p. 18, za pozemek parc. č. 164, jehož součástí je budova s č.p. 2, v k.ú. Loket, 
a darování movitého majetku městu Loket

42. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města Habartov 
- část pozemku p.č. 627/1 v k.ú. Habartov
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43. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Libá 
- pozemek p.p.č. 473/18 v k.ú. Lužná u Františkových Lázní

44. Bezúplatný převod pozemků p.č. 741/6, 741/5, 741/10 a 741/11 v k.ú. Svatava včetně části 
stavby silnice č. III/21030 z majetku Karlovarského kraje do majetku městyse Svatava 
a bezúplatné nabytí pozemku p.č. 941/15 v k.ú. Svatava z majetku městyse Svatava do 
majetku Karlovarského kraje 

45. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví statutárního města Karlovy Vary do vlastnictví 
Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 313/111 v k.ú. Sedlec u Karlových Var

46. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví města Cheb do vlastnictví Karlovarského 
kraje – částí pozemku parc. č. 2102/4 včetně stavby pergoly s příslušenstvím, vše v k.ú. Cheb

47. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky, s právem hospodařit 
s majetkem státu pro Povodí Ohře, státní podnik, do vlastnictví Karlovarského kraje 
– pozemky p.p.č. 1870/4 a 1870/6 v k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní a části pozemku 
p.p.č. 1516 v k.ú. Louka u Mariánských Lázní

48. Smlouva o budoucí kupní smlouvě - prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje 
do majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. - část pozemku parc. č. 434/1 v k.ú. Sokolov

49. Smlouva o budoucí kupní smlouvě - úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti 
LAGARDE ECONOMY s.r.o., do vlastnictví Karlovarského kraje – stavby na pozemcích 
st.p.č. 3445 a st.p.č. 3446 a části pozemků p.p.č. 1578/10 a p.p.č. 1578/19 v k.ú. Cheb

50. Odstoupení od smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací č. 84/BD/2011 (ev. č. 
449/2011) ze dne 25.08.2011 - bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzických osob 
do vlastnictví Karlovarského kraje - část pozemku st.p.č. 55/1 v k.ú. Radošov u Kyselky

51. Zrušení smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy č. 721/BD/2017 
(ev. č. KK00035/2018) ze dne 12.01.2018 - bezúplatný převod pozemku p.p.č. 193/3 
v k.ú. Pstruží u Merklína z majetku Karlovarského kraje do majetku České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu pro Povodí Ohře, státní podnik

52. Zrušení částí usnesení č. ZK 169/04/16 ze dne 07.04.2016 - záměr kraje bezúplatně převést 
nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Bukovany - části pozemku 
p.č. 160 v k.ú. Bukovany u Sokolova a schválení dle nové žádosti

53. Zrušení usnesení č. ZK 245/09/20 ze dne 14.09.2020 - úplatné nabytí nemovité věci 
z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje - část pozemku p.p.č. 21 
v k.ú. Doubrava u Lipové

54. Aktuální informace o akci "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"
55. „Revitalizace Rašelinového pavilonu“ – schválení záměru a schválení závazného finančního 

příslibu 
56. „Císařské lázně – koncertní sál“ – schválení záměru a schválení závazného finančního příslibu
57. Program rozvoje Karlovarského kraje - monitorovací zpráva 2020
58. Projekt Karlovarského kraje "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje III" 
59. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Spolek I4U 
60. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2021 

– stav k 30. září 2021
61. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období 

od 1. ledna 2021 do 30. září 2021
62. Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace - informace 

k pracovněprávnímu sporu 
63. Informace o ukončení projektu "Modernizace vzdělávacího zařízení OA, VOŠ CR 

a JŠ K. Vary" Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy 
s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace

64. Změna zřizovací listiny Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace
65. Aktuální informace k budoucímu využití historické budovy Císařských lázní Karlovy Vary
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66. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, 
lázeňství a cestovního ruchu - Marienbad Film z.s.

67. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, 
lázeňství a cestovního ruchu - město Nejdek – Tisovský vrch, rozhledna Pajndl – oprava 
zábradlí           

68. Žádost o změnu účelu dotace z rozpočtu Karlovarského kraje poskytnuté obci Stráž nad Ohří         
69. Program obnovy venkova 2021 – žádost obce Černava o změnu parametrů dotované akce
70. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na nákup 

kontejnerového nosiče za traktor vč. kontejneru – obec Bublava
71. Program obnovy venkova 2021 – žádost města Oloví o prodloužení termínu realizace akce 

a finančního vypořádání
72. Program obnovy venkova 2021 II. kolo – žádost obce Krásný Les o změnu dotované akce
73. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. KK02471/2021 o poskytnutí dotace obci Pernink 

na akci „Pernink - oprava střešní krytiny - obecní úřad a kino“
74. Aktualizace kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2022
75. Poskytnutí zápůjček na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2022
76. Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6
77. Revokace usnesení ke schválení závazného finančního příslibu projektu „II/210 Modernizace 

křižovatky Anenské údolí“
78. Různé

Ing. Petr Kulhánek v. r.
hejtman 

Karlovarského kraje

                

22. listopadu 2021


