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

dne 13. září 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 13.09.2018
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. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje 
k 30.06.2018

11. Rozpočtová změna
12. Informace o realizovaných rozpočtových změnách a rozpočtových změnách ve schvalovacím 

procesu v roce 2018
13. Informace o doručených platebních výměrech u projektů Krajské správy a údržby silnic 

Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovaných v období 2013 - 2015, 
pro neodečtení příjmů z prodeje výzisků od způsobilých výdajů projektů v celkové výši 
1,98 mil. Kč

14. Postup ve věci doručeného platebního výměru k projektu "Lineární urychlovač pro nemocnici 
v Chebu - přístavba zázemí", reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01273

15. Postup ve věci doručených platebních výměrů k projektu "Centralizace lékařské péče 
v nemocnici v Karlových Varech", reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01253

16. Postup ve věci doručeného platebního výměru k 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

17. Postup ve věci doručeného rozhodnutí o odvolání proti platebnímu výměru na odvod 
za porušení rozpočtové kázně k projektu "Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, 
kvality, efektivity a transparentnosti v Karlovarském kraji", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/42.00003

18. Postup ve věci podání návrhu na zahájení sporného řízení o sporu z veřejnoprávní smlouvy 
pro peněžité plnění u projektu reg. č. CZ.1.09/4.1.00/71.01170 "Česko - bavorský geopark - 
zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté - vstupní objekt dolu Jeroným“, příjemce dotace Muzeum 
Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

19. Postup ve věci podání sporu z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění u projektu 
Cyklostezka Ohře III, reg. č. CZ.1.09/3.2.00/66.01008

20. Schválení dodatku č. 1 smlouvy o úvěru uzavřené s Komerční bankou, a.s.
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21. Dodatek č. 18 ke zřizovací listině Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková 
organizace 

22. Memorandum o spolupráci při realizaci záměru vybudování koncertního sálu v objektu 
Císařských lázní

23. Žádost daňového subjektu Archip s.r.o., IČO 28881699, sídlem Františka Křížka 362/1, Praha 
7, PSČ 170 00, o prominutí vyměřeného penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové 
kázně v rámci realizace grantového projektu

24. Poskytnutí finančních prostředků z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 
Karlovarského kraje na podporu oprav a stavebních úprav místních komunikací pro rok 2018

25. Závěrečná zpráva k závazku veřejné služby v oblasti údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví 
Karlovarského kraje za rok 2017

26. Schválení ručitelského závazku k dodatku č. 35S/2018/1 ke smlouvě o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

27. Nerealizace investičního záměru č. 6 akce ,,Dodatečná protihluková opatření na stavbě II/214 
Jihovýchodní obchvat Cheb“

28. Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6
29. Informace o dalším postupu po doručeném rozhodnutí ve sporném řízení o sporu 

z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění v rámci projektu II/214 Jihovýchodní obchvat 
Cheb 

30. Další postup řešení sporu z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění v rámci projektu 
„II/221 Modernizace silniční sítě Hroznětín“, reg. č. CZ.1.09/3.1.00/67.01068

31. Další postup řešení sporu z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění v rámci projektu 
„II/221 Modernizace silnice Merklín – Pstruží, II. etapa“, reg. č. CZ.1.09/3.1.00/67.01067

32. Informace společnosti F AIR , spol. s r. o., o projektu otevření výukového střediska letecké 
školy k výcviku pilotů civilních letadel

33. Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2019
34. Pravidla pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji 

pro období 2019 - 2020
35. Pravidla pro poskytování zápůjčky z Fondu na udržení provozu sociálních služeb 

v Karlovarském kraji v roce 2019
36. Regionální karty sociálních služeb Karlovarského kraje - aktualizace u vybraných druhů 

sociálních služeb
37. Dodatek k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci kategorie A 

sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji - Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, 
příspěvková organizace

38. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Domov pro seniory a dům 
s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace

39. Výjimka z pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu 
kulturních památek a památkově hodnotných objektů – Město Nová Role, kostel sv. Michaela

40. Výjimka z pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu 
kulturních památek a památkově hodnotných objektů - Anna Zenefelsová - Polná, Ašský 
statek

41. Změna stanov spolku ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ 
KRAJ, Z.S.

42. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, 
lázeňství a cestovního ruchu

43. Podpora vydávání neperiodických publikací v roce 2018
44. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření 

Státního pozemkového úřadu, do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k.ú. Háje 
u Chebu, Cheb, Nový Drahov, Potůčky, Žlutice, Pšov u Žlutic a Veselov
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45. Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Kamenný Dvůr, Štědrá u Kynšperka nad Ohří, Zlatá 
u Kynšperka nad Ohří a Jenišov z majetku České republiky s příslušností hospodaření 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, do majetku Karlovarského kraje 
a bezúplatný převod pozemků v k.ú. Kamenný Dvůr a Zlatá u Kynšperka nad Ohří z majetku 
Karlovarského kraje do majetku České republiky s příslušností hospodaření Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace 

46. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města Aš - část 
pozemku p.p.č. 856/1 v k.ú. Mokřiny

47. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Pernink - 
část pozemku p.p.č. 2466/1 v k.ú. Pernink

48. Bezúplatný převod nemovitých věcí v k.ú. Horní Slavkov a v k.ú. Čistá u Rovné z majetku 
Karlovarského kraje do majetku města Horní Slavkov a Nadace Georgia Agricoly, region 
Slavkovský les. Zrušení usnesení č. ZK 425/10/15 ze dne 22.10.2015 a č. ZK 520/09/16 
ze dne 08.09.2016 - vrácení nemovitých věcí v k.ú. Horní Slavkov a Čistá u Rovné Nadaci 
Georgia Agricoly, region Slavkovský les

49. Budoucí bezúplatný převod části pozemku p.č. 792/3 v k.ú. a obci Pernink, na níž bude 
realizována stavba „Přístupová cesta k pozemkům určených pro stavbu rodinných domů 
v Perninku“ a budoucí prodej zbývající části pozemku p.č. 792/3 v k.ú. a obci Pernink, která 
nebude dotčena stavbou „Přístupová cesta k pozemkům určených pro stavbu rodinných domů 
v Perninku“

50. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – část 
pozemku p.p.č. 1385/1 v k.ú. Chyše

51. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Nečtiny - lesního 
pozemku p.č. 50 v k.ú. Hrad Nečtiny, obec Nečtiny 

52. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti Shell Czech 
Republic a.s. – pozemek p.p.č. 2299/29 v k.ú. Cheb

53. Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje - pozemek p.č. 504/2 a část pozemku 
p.č. 504/1, oba v k.ú. a obci Dalovice, okres Karlovy Vary, do majetku fyzických osob

54. Směna nemovitých věcí pro Rozvojové území Letiště Karlovy Vary mezi Karlovarským 
krajem a Statutárním městem Karlovy Vary dle "Územní studie rozvoje a využitelnosti letiště 
Karlovy Vary"

55. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje – 
část pozemku p.p.č. 1990 v k.ú. Rotava

56. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví Římskokatolické farnosti Kraslice do vlastnictví 
Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 24/7 v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách

57. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví společnosti D2B Group, a.s., do vlastnictví 
Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1991 v k.ú. Rotava

58. Zrušení předkupního práva Karlovarského kraje k pozemku st.p.č. 832, jehož součástí je 
stavba bez čp/če a pozemkům p.p.č. 167/1, 167/4, 167/6, 280/8, 2049, vše v k.ú. Abertamy

59. Zrušení usnesení č. ZK 423/10/15 ze dne 22.10.2015 - Prodej nemovitých věcí v majetku 
Karlovarského kraje – dvě přívodní kobky vysokého napětí s příslušenstvím umístěné 
v trafostanici Sokolov - nemocnice č. SO_0169 v budově bez čp/če, která je součástí pozemku 
p.č. 2012/2 v k.ú. Sokolov

60. Schválení darování polohovacích lůžek ve vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví 
Karlovarské krajské nemocnice a. s. 

61. Žádost o bezúplatný převod sanitního vozidla Mercedes Benz Sprinter 519 svěřeného 
do správy Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace, 
do vlastnictví Asociace dobrovolných záchranářů ČR z.s.  

62. Dotace na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi - 
Varovný informační systém obce Těšovice
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63. Dotace na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi - 
Lokální výstražný systém obce Velká Hleďsebe

64. Dotace na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi - 
Digitální povodňový plán obce Velká Hleďsebe

65. Změna č. 47 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci navrhovaného 
rozšíření kanalizace a intenzifikace stávající biologické čistírny odpadních vod města Kraslice

66. Smlouva o poskytnutí náborového příspěvku v rámci „Podmínek pro poskytování náborových 
příspěvků Karlovarským krajem určené pro podporu specializačního vzdělávání k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství 
pro děti a dorost/pediatrie“

67. Projekt Karlovarského kraje „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby 
Karlovarského kraje v Sokolově“ - informace o projektu a úprava finančního krytí projektu 
dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

68. Průběžná zpráva o realizaci a udržitelnosti projektu „Omezení výskytu invazních druhů rostlin 
v Karlovarském kraji“ 

69. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu
70. Smlouva o pořádání Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020
71. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2018
72. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období od 1. ledna 

2018 do 31. července 2018
73. Připomínky k návrhu Analytické a strategické části Koncepce středního školství 

v Karlovarském kraji
74. Zákonodárná iniciativa Zastupitelstva Karlovarského kraje - kompetence ke stanovení 

předpokládaného počtu přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem 
vzdělávání ve středních školách

75. Příprava zákonodárné iniciativy v oblasti školství - vyjádření pracovní skupiny a stanovisko 
Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje

76. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních škol 
zřizovaných Karlovarským krajem

77. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu činností, práv, povinností a závazků, darování movitých 
věcí a poskytnutí finančního daru v souvislosti se zrušením Základní umělecké školy 
Antonína Dvořáka Karlovy Vary, příspěvková organizace

78. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje „Senior Expres“ – návrh 
na rozdělení finančních prostředků

79. Podnět RNDr. Bc. Gabriely Lickové, Ph.D., Zastupitelstvu Karlovarského kraje 
80. Program obnovy venkova – změny v dotovaných akcích obce Pila a města Luby
81. Aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje na období 2014 - 2020
82. Návrh na udělení dotací pro rok 2018 v dotačním programu „Podpora územně plánovací 

činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje – II. kolo
83. Návrh na udělení dotací pro rok 2018 v dotačním programu „Podpora územně plánovací 

činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje – III. kolo
84. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu budování a údržby lyžařských 

běžeckých tras v Karlovarském kraji
85. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – První Krušnohorská 

o.p.s. – pořízení sněžné rolby na úpravu lyžařských běžeckých stop v Krušných horách
86. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – První Krušnohorská 

o.p.s. – příspěvek na údržbu cest / lyžařských tras a doplňkové infrastruktury v Krušných 
horách

87. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje městu Jáchymov
88. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - obce Nové Hamry
89. Projekt „Nestůj a pojď II.“ – změny v projektu
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90. Odměňování členů výborů a členů komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva Karlovarského 
kraje

91. Soutěž Vesnice roku 2018 - informace o organizaci krajského kola a návrh ocenění pro vítěze
92. Národní investiční plán – souhrnný seznam strategických investic Karlovarského kraje 

do roku 2030 v hodnotě nad 50 mil. Kč s vyznačením priorit
93. Typové projekty k prioritním opatřením Karlovarského kraje v rámci Souhrnného akčního 

plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského 
a Karlovarského kraje 2017-2018 a 2018-2019

94. Schválení výsledku programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 
pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - Inovační vouchery pro rok 
2018

95. Projekt „Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje 2015–2017“, 
registrační číslo projektu CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000069 – informace o výsledku 
realizace

96. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Oloví, obcí Josefov a obcí 
Dolní Žandov "O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy 
Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"

97. Různé

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová v. r.
hejtmanka 

Karlovarského kraje
                

3. září 2018 


