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              HEJTMANKA KRAJE
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P r o g r a m
3. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční

dne 20. dubna 2017 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 20.04.2017
2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje
3. Zpráva Kontrolního výboru
4. Zpráva Finančního výboru
5. Zpráva 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. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny

10. Změna stanov společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.
11. Navýšení základního kapitálu společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.

– peněžitým vkladem
12. Zrušení organizace Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, příspěvková organizace
13. Projekt „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském 

kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II“ - schválení přípravy a realizace
14. Postup ve věci doručených výzev k vrácení dotace dotčené nesrovnalostí u projektu 

"Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech" 
reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01253

15. Postup ve věci doručeného rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k veřejné 
zakázce realizované v rámci projektu Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje 
reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00124

16. Postup ve věci rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství o zamítnutí odvolání u projektu 
"Rozvoj služeb e-Governmentu na území Karlovarského kraje - část I. až VI." 
reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07146

17. 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.

18. 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 - informace o vyřízení námitky proti nepřijetí rozkladu 
proti rozhodnutí o udělení pokuty
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19. 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 - informace o vyřízení námitek proti nepřijetí rozkladů 
proti rozhodnutím o udělení pokut

20. Návrh rozpočtového výhledu Karlovarského kraje pro období let 2018 - 2019
21. Rozpočtové změny č. 82/2017, 120/2017, 121/2017
22. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2017
23. Žádost daňového subjektu Jezdecká akademie - střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o., 

IČO 26406624, sídlem Mariánské Lázně 569, PSČ 353 01, o prominutí penále za porušení 
rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu, 
registrační číslo CZ.1.07/3.2.12/05.0022

24. Žádost daňového subjektu Střední lesnická škola Žlutice, IČO 49754050, sídlem Žižkov 345, 
Žlutice, PSČ 364 52, o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

25. Žádost daňového subjektu Základní škola Královské Poříčí, okres Sokolov, IČO 60610441, 
sídlem Dlouhá 63, Královské Poříčí, PSČ 356 01, o prominutí odvodu a penále za porušení 
rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu, 
registrační číslo CZ.1.07/1.1.18/02.0042

26. Žádost daňového subjektu Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, 
Kollárova 19, příspěvková organizace, IČO 70933782, sídlem Kollárova 553/19, 
Karlovy Vary, PSČ 360 01, o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně v rámci 
realizace grantového projektu, registrační číslo CZ.1.07/1.2.19/02.0011

27. Žádost daňového subjektu Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary, 
IČO 63555573, sídlem Šmeralova 489/35, Karlovy Vary, PSČ 360 05, o prominutí penále 
za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu, 
registrační číslo CZ.1.07/1.3.42/03.0010

28. Žádost společnosti KESSL s.r.o., o prominutí vyměřeného odvodu za porušení rozpočtové 
kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně 

29. Žádost společnosti Sedlecký kaolin a.s., IČO 63509911, se sídlem Božičany čp. 167, 
362 25 Božičany, o prominutí vyměřeného odvodu a penále za prodlení s odvodem 
za porušení rozpočtové kázně 

30. Žádost společnosti AMATI - Denak, s.r.o., o prominutí vyměřeného odvodu za porušení 
rozpočtové kázně 

31. Žádost společnosti KBS spol. s r.o., IČO 45350124, se sídlem Božičany čp. 167, 
362 25 Božičany, o prominutí vyměřeného odvodu a penále za prodlení s odvodem 
za porušení rozpočtové kázně 

32. Investiční dotace na pořízení dopravních automobilů pro jednotky sborů dobrovolných hasičů 
vybraných obcí a měst Karlovarského kraje v roce 2017

33. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu ČR
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje na rok 2017

34. Informace o přípravě zadávacích řízení na veřejné zakázky „II/198 Modernizace silnice 
Bochov - Kozlov“, „II/198 Modernizace silnice Kojšovice - Toužim“ a „II/198 Modernizace 
silnice Horní Kramolín“

35. Informace o stavu, přípravě a realizací dostavby dálnice D6
36. Informace o výsledku realizace projektu „Zateplení obvodového pláště budovy a výměna části 

oken budovy Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace“ 
v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2.
- Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

37. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Českým drahám, a.s., 
na podporu cyklodopravy v Karlovarském kraji

38. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu českých turistů 
na údržbu a nové značení cyklotras v roce 2017
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39. Program obnovy venkova - návrh rozdělení dotací, dotační tituly 1 - 3
40. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje města 

Kynšperk nad Ohří na výstavbu parkoviště - neschválení individuální dotace
41. Informace o průběhu realizace projektu "Cyklostezka Ohře III.", akce číslo 4046
42. Návrh na udělení dotací pro rok 2017 v dotačním titulu "Podpora územně plánovací činnosti 

obcí Karlovarského kraje" z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje
- I. kolo

43. Schválení výsledku veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program rozvoje 
konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – dotační titul 1 Inovační vouchery pro rok 2017

44. Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace, 
za rok 2016

45. Program zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následku onemocnění Karlovarského 
kraje - odboru zdravotnictví krajského úřadu

46. Zajištění lékárenské pohotovostní služby v nemocnici v Karlových Varech a Chebu
47. Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže pro rok 2017
48. Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje Integrované střední 

škole technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizaci, v rámci finančního 
partnerství v projektu "Zůstaňte s námi po škole! aneb Rozvoj kompetencí žáků škol 
v Ústeckém a Karlovarském kraji" 

49. Projekt "Modernizace chemické laboratoře" Gymnázia Ostrov, příspěvkové organizace
- změna závazného finančního krytí

50. Projekt "Modernizace jazykové výuky na GaSOŠ Chodov" Gymnázia a střední odborné školy 
Chodov, příspěvkové organizace - změna závazného finančního krytí

51. Projekt "Zkvalitnění infrastruktury v logistické škole" Střední školy logistické Dalovice, 
příspěvkové organizace - změna závazného finančního krytí

52. Projekt „Art & Design in Our Lives“ Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, 
příspěvkové organizace 

53. Projekt „Bezbariérový vstup do budovy GaSOŠ Chodov“ Gymnázia a střední odborné školy 
Chodov, příspěvkové organizace 

54. Projekt „Eco-Hiking Europe“ Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, 
příspěvkové organizace 

55. Projekt „Inovace ve výuce“ Základní školy a mateřské školy při zdravotnických zařízeních 
Karlovy Vary, příspěvkové organizace 

56. Projekt „Jazykové vzdělávání pracovníků SZŠ a VOŠ Cheb 2017“ Střední zdravotnické školy 
a vyšší odborné školy Cheb, příspěvkové organizace 

57. Projekt „Jazyky jinde“ Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, 
příspěvkové organizace 

58. Projekt „Keramka se učí v Evropě“ Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, 
příspěvkové organizace 

59. Projekt „Kompetenční centrum pro 3D, rozšíření 3D laboratoře“ Gymnázia Ostrov, 
příspěvkové organizace - změna závazného finančního krytí

60. Projekt „Podpora a rozvoj kompetencí učitelů“ Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího 
centra, příspěvkové organizace

61. Projekt „Potter Raiting“ Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, 
příspěvkové organizace 

62. Projekt „První Stáže v Zahraničí“ Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, 
příspěvkové organizace 

63. Projekt „Rozvojové aktivity základní školy“ Základní školy a střední školy Karlovy Vary, 
příspěvkové organizace 

64. Projekt „Rozvojové projekty praktické školy dvouleté“ Základní školy a střední školy 
Karlovy Vary, příspěvkové organizace 
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65. Projekt „Učíme se v Evropě, držíme krok“ Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, 
příspěvkové organizace  

66. Projekt „Zvyšujeme kvalitu výuky“ Střední lesnické školy Žlutice, příspěvkové organizace 
67. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji 

za školní rok 2015/2016
68. Změna zřizovací listiny Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary, 

příspěvkové organizace
69. Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje subjektům v oblasti kultury, 

památkové péče a cestovního ruchu
70. Dotace subjektům v oblasti cestovního ruchu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2017
71. Výjimka z pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu 

kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2017
72. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově 

hodnotných objektů v roce 2017
73. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vydávání neperiodických 

publikací v roce 2017
74. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na provoz regionálních funkcí 

knihoven v roce 2017
Městská knihovna Sokolov, IČO 70865949
Městská knihovna v Chebu, IČO 00074250

75. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit v roce 2017
76. Odvolání a volba delegovaného zástupce Karlovarského kraje na všechna jednání valných 

hromad obchodní společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
77. Dotace na realizaci opatření na ochranu před povodněmi na územích ohrožených povodněmi 
78. Schválení „Pravidel pro provádění průběžné aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 

Karlovarského kraje“
79. Schválení změny č. 34 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci 

navrhovaného rozšíření kanalizační sítě města Abertamy
80. Změna č. 35 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci navrhovaného 

rozšíření skupinového vodovodu Nebanice "Vodovodní přivaděč Křižovatka – Hrzín
- Nový Kostel"

81. Změna č. 36 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci navrhovaného 
rozšíření kanalizační sítě města Kraslice 

82. Bezúplatné nabytí nemovité věcí z vlastnictví města Ostrov do vlastnictví Karlovarského kraje 
– pozemek p.p.č. 224/63 v k.ú. Ostrov nad Ohří

83. Bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 65 v k.ú. Doupovské Hradiště z majetku obce 
Doupovské Hradiště do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod částí pozemku 
p.č. 5/3 v k.ú. Doupovské Hradiště z majetku Karlovarského kraje do majetku 
obce Doupovské Hradiště

84. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do vlastnictví 
České republiky s příslušností hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR - část pozemku 
p.č. 629/3 v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova

85. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Cheb
- pozemek p.p.č. 406/1 v k.ú. Bříza nad Ohří, pozemek p.p.č. 3596/12 a části pozemku 
p.p.č. 242/52 v k.ú. Cheb a pozemek p.p.č. 383/13 v k.ú. Horní Dvory

86. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku městyse 
Svatava - pozemky p.č. 690/1, 691/1, 692 a 699/1 v k.ú. Svatava včetně mostu ev.č. 21030-2, 
části stavby silnice č. III/21030, součástí a příslušenství

87. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Dolní Dvory, Hradiště u Chebu a Háje u Chebu z majetku 
Karlovarského kraje do majetku města Cheb a bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Cheb 
z majetku města Cheb do majetku Karlovarského kraje 
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88. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje
– pozemek p.p.č. 211/13 v k.ú. Háje u Chebu

89. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje 
– část pozemku p.p.č. 731 v k.ú. Lesík

90. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje 
– části pozemku p.p.č. 227/3 v k.ú. Lesík

91. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského 
kraje – pozemky p.p.č. 151/2 a 631/1 v k.ú. Pstruží u Merklína

92. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského 
kraje – pozemky p.p.č. 236/3, 236/4, 628, 629/2, 232/5, 232/6 a 233/2 
v k.ú. Pstruží u Merklína

93. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací - Bezúplatné nabytí nemovité věci 
z vlastnictví společnosti Sedlecký kaolin a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje
– část pozemku p.p.č. 2340 v k.ú. Hroznětín

94. Zrušení usnesení č. ZK 294/06/16 ze dne 09.06.2016 - Úplatné nabytí nemovitých věcí 
z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje - části pozemku p.p.č. 128/2 
v k.ú. Horní Kramolín

95. Schválení Dodatku č. 1 kupní smlouvy č. 326/OSM/12 ze dne 11.05.2012 mezi městem Aš 
a Karlovarským krajem

96. Bezúplatný převod movitého majetku ve správě Zdravotnické záchranné služby 
Karlovarského kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví Asociace Záchranný kruh z.s.

97. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti 
KM - PRONA, a.s. – část pozemku p.č. 1175/1 v k.ú. Dolní Chodov

98. Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Kraslice – pozemku 
p.p.č. 6850 a pozemku st.p.č. 1720, jehož součástí je budova č.p. 632, vše v k.ú. Kraslice

99. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby
– pozemek st.p.č. 433/2, jehož součástí je budova č.p. 620 v k.ú. Mariánské Lázně

100. Změna oblasti plnění úkolů uvolněného člena zastupitelstva

101. Různé

Mgr. Jana Vildumetzová v. r.
hejtmanka 

Karlovarského kraje

                

3. dubna 2017 


