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

dne 28. června 2021 od 9:00 hodin
 v Hale míčových sportů v Karlových Varech, Západní 1812, Karlovy Vary

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 28.06.2021
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. Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2020
12. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje 

k 31.03.2021
13. Střednědobý výhled rozpočtu Karlovarského kraje na období 2022-2024
14. 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.

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. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2021
17. Projekt „Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 

v Lubech“, schválení přípravy a realizace projektu, schválení financování projektu z úvěru 
Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

18. Rozdělení dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 
na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje v roce 2021

19. Roční zpráva o stavu požární ochrany Karlovarského kraje za rok 2020
20. Veřejná sbírka Pomoc obci Bublava – získání finančních prostředků na podporu rozvoje obce, 

zejména na úhradu finanční výpomoci ministerstva financí - poskytnutí části výtěžku
21. Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6
22. Smlouva č. 35S/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury na rok 2021
23. Schválení závazného finančního příslibu projektu „III/210 41 + III/210 47 Modernizace 

silnice Lesík – Nejdek, část Modernizace mostu ev. č. 21047-2 Bernov“
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24. Uzavření dodatku č. 16 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby uzavřené se společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

25. Uzavření smlouvy o veřejných službách s dopravcem MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské 
Lázně s.r.o., na období let 2021 - 2030

26. Plán spravedlivé transformace 2021 – 2030 pro Karlovarský kraj – aktuální informace, 
schválení plánu

27. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy 
Vary, o.p.s., na projekt Karlovy VARY REGION CARD 

28. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Česká republika 
- Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

29. Bezúplatný převod nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví statutárního 
města Karlovy Vary - stavba "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice - Svatošská 
ulice, Karlovy Vary" 

30. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města Nové 
Sedlo - pozemek p.č. 1000/8 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte

31. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města Hranice 
- část pozemku p.p.č. 3768/1 v k.ú. Hranice u Aše

32. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města Aš - část 
pozemku p.p.č. 109/2 v k.ú. Nebesa

33. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Cheb 
- pozemky v k.ú. Cheb, Horní Dvory, Dřenice u Chebu, Dolní Hraničná, Dolní Pelhřimov 
a Podhoří u Chebu včetně staveb silnic č. III/2149 a č. III/2142

34. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Chyše 
- pozemky p.p.č. 535/3 a p.p.č. 535/4 v k.ú. Podštěly

35. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Dolní 
Rychnov – části pozemků p.č. 685/1, 724/2 a 733/2 v k.ú. Dolní Rychnov

36. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Hájek 
- části pozemku p.č. 190 v k.ú. Hájek u Ostrova

37. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví obce Lipová do vlastnictví Karlovarského kraje 
– část pozemku p.p.č. 11/1 v k.ú. Horní Lipina

38. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví města Cheb do vlastnictví Karlovarského 
kraje – pozemek p.p.č. 285/1 v k.ú. Chvoječná včetně liniové stavby komunikace

39. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví obce Odrava do vlastnictví Karlovarského 
kraje – část pozemku p.p.č. 582 v k.ú. Potočiště včetně liniové stavby komunikace

40. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví České republiky s právem hospodařit 
s majetkem státu  pro Povodí Ohře, státní podnik, do vlastnictví Karlovarského kraje 
– pozemek p.č. 228/8 v k.ú. Mírová

41. Bezúplatné 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.č. 941/1, 941/11, 941/12, 924/2, 924/5, 924/6, 924/7 a 924/8 v k.ú. Svatava 
a pozemky p.p.č. 2001/2, 2001/3, 2001/5 a 2001/6 v k.ú. Smolné Pece

42. Bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 1719/8 v k.ú. Mnichov Mariánských Lázní z majetku 
Karlovarského kraje do majetku obce Mnichov a bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 1686/4 
v k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní z majetku obce Mnichov do majetku Karlovarského 
kraje 

43. Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1718/3 v k.ú. Rotava z majetku Karlovarského kraje 
do majetku města Rotava a bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 1433/5 v k.ú. Rotava z majetku 
města Rotava do majetku Karlovarského kraje 

44. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 991/4 a 1014/15 v k.ú. Šemnice z majetku Karlovarského 
kraje do majetku obce Šemnice a bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 209/7, 209/8, 248/20 
a 1014/17 v k.ú. Šemnice z majetku obce Šemnice do majetku Karlovarského kraje 
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45. Prodej části pozemku p.p.č. 1432/1 v k.ú. Chyše z majetku Karlovarského kraje do majetku 
Lesní společnosti Bečov, s.r.o., úplatné nabytí pozemku p.p.č. 1485/6 a částí pozemků 
p.p.č. 1503/2, 1489 a 1506/4 v k.ú. Chyše z majetku Lesní společnosti Bečov, s.r.o., 
do majetku Karlovarského kraje a úplatné nabytí části pozemku  p.p.č. 1487/2 v k.ú. Chyše 
a části pozemku p.p.č.  271/2 v k.ú. Mokrá u Chyší z majetku Statku Dlouhá Lomnice s.r.o., 
do majetku Karlovarského kraje

46. Zrušení usnesení č. ZK  16/01/08 ze dne 24.01.2008 - bezúplatný převod nemovitostí 
v majetku Karlovarského kraje - pozemkové parcely v k.ú. Aš, Mokřiny a Nový Žďár

47. Projekt CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy 
v česko-bavorském regionu - informace o výsledku realizace projektu

48. Projekt „Predikce trhu práce (KOMPAS)“ – informace o výsledku realizace projektu
49. Informace o výsledku realizace projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference 

a programu RE:START v Karlovarském kraji, reg. číslo projektu: 
CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000196

50. Průběžná zpráva o realizaci a udržitelnosti projektu "Omezení výskytu invazních druhů rostlin 
v Karlovarském kraji"

51. Změna zřizovacích listin Základní školy Ostrov, příspěvková organizace, a Dětského domova 
Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace

52. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období 
od 1. ledna 2021 do 30. dubna 2021

53. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2021 – stav 
k 30. dubnu 2021

54. Finanční partnerství Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, příspěvková 
organizace, v projektu "digiDozent - Cesta k univerzálnímu digitálnímu lektorovi 
a organizátorovi vzdělávacích aktivit" 

55. Projekt Karlovarského kraje „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2021/2022“ 
56. Projekt "Prohloubení interkulturních kompetencí a zdokonalení projektového plánování 

v oblasti přeshraniční spolupráce Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně" 
Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace 

57. Projekt Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková 
organizace, v rámci akreditace programu Erasmus+ pro rok 2021

58. Informace o ukončení projektu Karlovarského kraje "Implementace Krajského akčního plánu 
1 v Karlovarském kraji" 

59. Informace o ukončení projektu Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, 
v rámci dotačního programu „Centra odborné přípravy“ pro rok 2020

60. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu
61. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní 

infrastruktury profesionálního sportu - rozhodnutí o žádostech
62. Žádost Go Study group jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o., 

IČO 03974987, o schválení výjimky z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací 
soustavy Karlovarského kraje 2020 – 2024

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

64. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Březová na projekt 
XXVIII. Setkání měst a obcí s názvem Březová – Brezová 

65. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 
na 55. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech

66. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Potravinová banka Karlovarského 
kraje z. s.
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67. Změna č. 69 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci navrhované 
výstavby nového přívodního vodovodního řadu k napojení místní části města Cheb 
- Hrozňatov (sídelní lokalita Starý Hrozňatov) na skupinový vodovod Nebanice

68. Změna č. 70 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci změny návrhu 
způsobu zásobení obyvatel pitnou vodou a návrhu způsobu odkanalizování lokality "U Trati" 
v centrální části města Bečov nad Teplou

69. Změna č. 71 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci změny návrhu 
způsobu zásobení obyvatel pitnou vodou lokality "Za Mokřadem" v místní části obce Kyselka 
- Radošov

70. Změna č. 72 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci změny návrhu 
způsobu zásobení obyvatel pitnou vodou a návrhu způsobu odkanalizování lokality 
"V Chatách" v místní části města Karlovy Vary – Tašovice

71. Různé

Ing. Petr Kulhánek v. r.
hejtman 

Karlovarského kraje

                

15. června 2021


