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

dne 23. února 2017 od 9:00 hodin
 v zastupitelském sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje, 

Karlovy Vary, Závodní 353/88

Návrh programu:

A. Informace o zániku mandátu a složení slibu člena Zastupitelstva Karlovarského kraje
B. Volba návrhové komise
C. Volba ověřovatelů zápisu
D. Schválení programu jednání

1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 23.02.2017
2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje
3. Zpráva Kontrolního výboru
4. Zpráva Finančního výboru
5. Zpráva z Výboru pro regionální rozvoj
6. Zpráva Výboru pro zdravotnictví
7. Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku
8. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje
9. Plán práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského 

kraje na rok 2017
10. Výbor pro národnostní menšiny - změna počtu členů, jmenování členů
11. Řešení problematiky převzetí práv a závazků ze zrušeného zájmového sdružení právnických 

osob "Císařské lázně Karlovy Vary"
12. Rozpočtové změny
13. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2016
14. Zrušení Fondu rezerv a rozvoje a Fondu řízení likvidity
15. Postup ve věci obrany proti pokutám uděleným Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 

za veřejné zakázky realizované v rámci projektu Zdravotnické přístroje KKN, reg. č. 
CZ.1.09/1.3.00/87.01387

16. Postup ve věci obrany proti pokutě udělené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 
za veřejnou zakázku realizovanou v rámci projektu Modernizace a vybavení přístrojového 
vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN, reg. č. 
CZ.1.09/1.3.00/69.01137

17. Postup ve věci doručené zprávy o auditu operace a výzvy k vrácení dotace dotčené 
nesrovnalostí 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 

18. Postup ve věci vyjádření k doručenému usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
k veřejné zakázce u projektu Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje reg. č. 
CZ.1.04/4.1.01/57.00124 

19. Postup ve věci platebních výměrů k projektu reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00060 
"V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby"

20. Postup ve věci platebních výměrů k projektu reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00062 "Vytvoření sítě 
služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje"



         KARLOVARSKÝ KRAJ
              HEJTMANKA KRAJE

Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary-Dvory, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168, 
tel.: +420 354 222 111, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz

21. Postup ve věci doručené zprávy o auditu operace a výzvy k vrácení dotace dotčené 
nesrovnalostí u projektu "Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí" 
reg. č. CZ.1.09/1.300/78.01273

22. Informace o doručeném návrhu a zprávě o auditu operace k projektu reg. č. 
CZ.1.09/1.3.00/78.01253 "Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech"

23. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském 
kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace I" - navýšení celkového předpokládaného 
objemu peněžních prostředků určených pro dotační program a úprava dotačního programu 
v souvislosti s druhým kolem výzvy

24. Žádost daňového subjektu Gymnázium Cheb, IČO 47723386, sídlem Nerudova 2283/7, Cheb, 
PSČ 350 02, o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového 
projektu, registrační číslo CZ.1.07/3.2.12/04.0013

25. Žádost daňového subjektu Asistenční centrum, a.s., IČO 63144883, sídlem Sportovní 3302, 
Most, PSČ 434 01, o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně v rámci 
realizace grantového projektu, registrační číslo CZ.1.07/1.1.11/01.0042

26. Žádost daňového subjektu Národní institut pro další vzdělávání, IČO 45768455, sídlem 
Senovážné náměstí 872/25, Praha 1, PSČ 110 06, o prominutí odvodu a penále za porušení 
rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu, registrační číslo 
CZ.1.07/1.3.11/01.0007

27. Volba přísedících Krajského soudu v Plzni
28. Poskytnutí finančního daru společnosti Tempo Team Prague s.r.o.
29. Zákonodárná iniciativa Zastupitelstva Karlovarského kraje – novelizace zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (změna pověřeného člena Zastupitelstva 
Karlovarského kraje - sněmovní tisk 202)

30. Zákonodárná iniciativa Zastupitelstva Karlovarského kraje – novelizace zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (změna pověřeného člena Zastupitelstva 
Karlovarského kraje - sněmovní tisk 601)

31. Informace o stavu, přípravě a realizací dostavby dálnice D6
32. Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji 

v roce 2017
33. Poskytnutí dotací na zajištění sociálních služeb v roce 2017 v rámci projektu Podpora 

vybraných služeb sociální prevence
34. Projekt č. CZ1.06/3.1.00/07.08463 „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ 

v Hazlově, p.o., 1. etapa, část II“ - závěrečná zpráva projektu
35. „Investiční podpora procesu transformace domova pro osoby se zdravotním postižením 

„PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace“ - souhrnná závěrečná informace o projektech 
v rámci Integrovaného operačního programu

36. Změna stanov Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s.
37. Změna stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s.
38. Informace o odvolání a jmenování členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí 

Karlovarského kraje, schválení odvolání a volby členů představenstva Údržby silnic 
Karlovarského kraje, a.s. 

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

40. Prodej částí pozemků p.č. 1000/3 a 1313/1 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte z majetku 
Karlovarského kraje do majetku společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., 
a úplatné nabytí pozemku p.č. 411/4 v k.ú. Vintířov u Sokolova z majetku společnosti 
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., do majetku Karlovarského kraje

41. Prodej části pozemku p.p.č. 694/1 v k.ú. Zelená Hora u Kraslic z majetku Karlovarského kraje 
do majetku fyzických osob a úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 633/5 v k.ú. Zelená Hora 
u Kraslic z majetku fyzických osob do majetku Karlovarského kraje
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42. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti ALGON 
PLUS-AUTO, a.s. – část pozemku p.č. 501/1 v k.ú. Vítkov u Sokolova

43. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti REA X s.r.o. 
– část pozemku p.p.č. 1965 v k.ú. Nové Hamry

44. Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob – části 
pozemků p.p.č. 689 a 690/1 v k.ú. Zelená Hora u Kraslic

45. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města Cheb 
- část pozemku p.p.č. 1402/4 v k.ú. Cheb

46. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města Nové 
Sedlo - část pozemku p.č. 1313/1 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte

47. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města Plesná 
- část pozemku p.p.č. 675/1 v k.ú. Vackov

48. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města 
Habartov - části pozemku p.č. 192/1 v k.ú. Habartov

49. Bezúplatný převod stavby silnice č. III/21221 z majetku Karlovarského kraje do majetku obce 
Krajková

50. Bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 162 v k.ú. Mýtina z majetku obce Lipová do majetku 
Karlovarského kraje a bezúplatný převod částí pozemků p.p.č. 671/2 a 709/1 v k.ú. Mýtina, 
pozemky p.p.č. 709/2, 709/3,720/1 a 720/2 v k.ú. Mýtina a pozemky p.p.č. 544 a 585/1 
v k.ú. Oldřichov u Lipové z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Lipová

51. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví společnosti KSB spol. s r.o., do vlastnictví 
Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 754/11 v k.ú. Hroznětín

52. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, 
a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje – stavba „Parkovací plochy Gymnázium Sokolov“ 
v k.ú. Sokolov

53. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví města Nejdek do vlastnictví Karlovarského 
kraje – pozemky p.p.č. 2383/10, 2366/2, 2367/3, 2389/5, 2388/3 a 3112/2 v k.ú. Nejdek

54. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti Sedlecký kaolin a.s., 
do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 2714/5 a 2714/8 v k.ú. Hroznětín

55. Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Pstruží u Merklína z majetku obce Merklín do majetku 
Karlovarského kraje a bezúplatný převod pozemků v k.ú. Pstruží u Merklína z majetku 
Karlovarského kraje do majetku obce Merklín a smlouva o uzavření budoucí smlouvy 
darovací

56. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví Českého rybářského svazu, z.s., místní organizace 
Cheb, do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 546/2 v k.ú. Háje u Chebu

57. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje 
– pozemek p.p.č. 2266 v k.ú. Krásná

58. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje 
– pozemek p.p.č. 3596/15 v k.ú. Cheb

59. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví společnosti ROTAS STROJÍRNY spol. s r.o., 
do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 1765/1 v k.ú. Rotava

60. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví Českých drah, a.s., do vlastnictví Karlovarského 
kraje – pozemky p.p.č. 3596/5 a 2615/30 v k.ú. Cheb

61. 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

62. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje 
– části pozemků p.p.č. 275/1, 279, 280/1 a 343/8 v k.ú. Nivy

63. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje 
– pozemky v k.ú. Kfely u Ostrova, Bystřice u Hroznětína a Hroznětín

64. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti KERAIN, a.s., do vlastnictví 
Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 2714/17 a 2716/4 v k.ú. Hroznětín
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65. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví České republiky – Státního pozemkového úřadu, 
do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 80/4 v k.ú. Dolní Dvory

66. Dohoda o zrušení smlouvy o budoucí směnné smlouvě a budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a směna pozemku p.p.č. 281/18 v k.ú. Háje u Chebu ve vlastnictví fyzické osoby 
s pozemky p.p.č. 281/3, 281/4, 291/169, 215 a 291/27 v k.ú. Háje u Chebu ve vlastnictví 
Karlovarského kraje 

67. Smlouva o budoucí kupní smlouvě - Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické 
osoby do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 661/1 a 668/5 v k.ú. Odeř

68. Smlouva o budoucí kupní smlouvě - Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti 
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků 
p.č. 19/1 a 24/1 v k.ú. Vřesová

69. Souhlasné prohlášení o zániku vlastnického práva a bezúplatné nabytí nemovité věci 
z vlastnictví obce Valeč do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 999/1 
v k.ú. Velký Hlavákov

70. Zrušení části usnesení č. ZK 503/09/16 ze dne 08.09.2016 - schválení zřízení služebnosti 
inženýrské sítě k silnici č. III/2092, pozemek p.p.č. 1313/1 v k.ú. Dolní Chodov 

71. Zrušení části usnesení č. ZK 39/01/16 ze dne 21.01.2016 - schválení zřízení služebnosti 
inženýrské sítě k silnici č. III/21233, pozemky p.č. 75 a p.č. 24 v k.ú. Lítov a nové schválení 
zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21233, pozemky p.č. 75 a p.č. 24/1 
v k.ú. Lítov

72. Zrušení usnesení č. ZK 41/02/15 ze dne 12.02.2015 a č. ZK 495/12/15 ze dne 03.12.2015 
a Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti RABBIT Trhový Štěpánov 
do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k.ú. Hroznětín

73. Bezúplatný převod movitého majetku ve správě Zdravotnické záchranné služby 
Karlovarského kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví Karlovarské krajské 
nemocnice a.s.

74. Akční plán koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 
Karlovarského kraje pro rok 2017

75. Program pro poskytování dotací na snížení počtu černé zvěře na nehonebních pozemcích 
v intravilánech obcí Karlovarského kraje z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního 
prostředí a zemědělství

76. Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru 
životního prostředí a zemědělství krajského úřadu - LIKVIDACE INVAZNÍCH DRUHŮ 
ROSTLIN V KARLOVARSKÉM KRAJI

77. Informace o projektu „Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, 
příspěvkovou organizaci“

78. Informace o projektu „Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby 
Karlovarského kraje v Ostrově“

79. Zajištění lékařských pohotovostních služeb – oblast Mariánské Lázně, schválení 
veřejnoprávní smlouvy o spolupráci mezi Karlovarským krajem a městem Mariánské Lázně

80. Projekt „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školy živnostenské Sokolov, 
příspěvkové organizace 

81. Projekt „Společné tradice vnímat všemi smysly“ Prvního českého gymnázia v Karlových 
Varech, příspěvkové organizace 

82. Projekt „Šablony II“ Střední průmyslové školy Loket, příspěvkové organizace 
83. Projekt „Česko-Slovenská spolupráce chemiků a ekologů“ Střední uměleckoprůmyslové školy 

Karlovy Vary, příspěvkové organizace 
84. Projekt „Logistika je kvalita“ Střední školy logistické Dalovice, příspěvkové organizace 
85. Projekt „Logistika nezná hranic – zahraniční zkušenosti ve španělských firmách“ Střední 

školy logistické Dalovice, příspěvkové organizace 
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86. Projekt „Zvýšení kvality vzdělávání na GaSOŠ Chodov“ Gymnázia a střední odborné školy 
Chodov, příspěvkové organizace 

87. Projekt „Šablony pro SŠ a VOŠ “ Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, 
příspěvkové organizace 

88. Projekt „Škola pro praxi“ Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické 
Karlovy Vary, příspěvkové organizace 

89. Projekt „Učíme se v Evropě, držíme krok, pro úspěšnou budoucnost“ Střední 
uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvkové organizace 

90. Projekt "Vybavení sklářské dílny včetně souvisejících stavebních úprav" Střední 
uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvkové organizace - změna závazného 
finančního krytí

91. Projekt „Aktivní škola“ Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvkové 
organizace 

92. Projekt "Modernizace žákovských dílen a výuka bez bariér" Školního statku a krajského 
střediska ekologické výchovy Cheb, příspěvkové organizace - změna závazného finančního 
krytí

93. Projekt "Modernizace vybavení školy" Gymnázia Aš, příspěvkové organizace - změna 
závazného finančního krytí

94. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2016
95. Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2017
96. Vyhlášení dotačního programu "Podpora údržby a obnovy sportovních zařízení 

v Karlovarském kraji" pro rok 2017
97. Dotace subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2017
98. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Karlovarský krajský fotbalový svaz
99. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Tělovýchovná unie Sokolov, z.s., 

Sportovní unie Karlovarska z.s., Sportovní unie Chebska, z.s., Karlovarská krajská organizace 
ČUS

100. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období 
od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016

101. Informace o výsledku realizace projektu „Centrum odborné přípravy v Karlovarském kraji" 
Střední zemědělské školy Dalovice, příspěvkové organizace

102. Finanční partnerství Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové 
organizace, v projektu "DUAL" 

103. Schválení závazného finančního příslibu projektu "Predikce trhu práce (Kompas)"
104. Poskytnutí individuální dotace Asociaci Záchranný kruh, z.s., na vzdělávací aktivity Centra 

zdraví a bezpečí na rok 2017
105. Poskytnutí individuální dotace Asociaci Záchranný kruh, z.s., na činnost Asociace v rámci 

Integrovaného projektu Záchranný kruh na rok 2017
106. Program obnovy venkova - návrh rozdělení dotací dt č. 4
107. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Vintířov "O spolupráci 

při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy 
Karlovarského kraje"

108. Plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 550/12/16, ZK 551/12/16, 
ZK 552/12/16 o vyhodnocení úspěšnosti projektů OP LZZ "Zítra v práci", "Společně na trh 
práce v Karlovarském kraji" a "Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce 
v Karlovarském kraji"

109. Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" – schválení uzavření dvou veřejnoprávních 
smluv o poskytnutí dotace s obcí Teplá na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného 
pracovního místa účastníkem projektu



         KARLOVARSKÝ KRAJ
              HEJTMANKA KRAJE

Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary-Dvory, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168, 
tel.: +420 354 222 111, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz

110. Různé

Martin Hurajčík, v z.
hejtmanky 

Karlovarského kraje

                

6. února 2017 


