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č. j. KK/1311/VZ/22

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

dne 20. června 2022 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. Informace o očkování, aktuální epidemické situaci a opatřeních v Karlovarském kraji 
ve vztahu k válečnému stavu na Ukrajině

2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 16.05.2022 a 20.06.2022
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 regionální rozvoj
8. Zpráva Výboru majetkového 
9. Zpráva Výboru pro zdravotnictví 

10. 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 7. 2. 2022 do 9. 5. 2022

11. Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2021
12. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2022
13. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje 

k 31.03.2022
14. Opatření Karlovarského kraje ke zvýšení počtu lékařů v oboru všeobecné praktické lékařství, 

praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie, gynekologie a porodnictví a zubní lékařství 
v Karlovarském kraji

15. Poskytnutí dotací v oblasti zdravotnictví z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2022 v rámci 
dotačního titulu „Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 
provozování domácí hospicové péče“

16. Roční zpráva o stavu požární ochrany Karlovarského kraje za rok 2021
17. Dotace na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi 

v roce 2022
18. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na likvidaci invazních druhů 

rostlin v Karlovarském kraji na rok 2022
19. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. – aktuální informace
20. Živý kraj – destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s. – aktuální informace
21. Založení organizace destinačního managementu v Krušných horách
22. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském 

kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III" - navýšení alokace dotačního programu
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23. Projekt „Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové domácnosti“ 
- schválení rozhodnutí o poskytnutí dotace a vyhlášení dotačního programu

24. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví města Bochov do vlastnictví Karlovarského kraje 
– pozemek p.p.č. 375/2 v k.ú. Nové Kounice

25. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví obce Nový Kostel do vlastnictví Karlovarského 
kraje – pozemek p.p.č. 15/2 v k.ú. Nový Kostel

26. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví města Loket do vlastnictví Karlovarského kraje 
– pozemky p.č. 474/2 a p.č. 993/88 v k.ú. Loket

27. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Útvina 
- část pozemku p.p.č. 1677 v k.ú. Sedlo u Toužimi

28. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Vojkovice 
- pozemek p.p.č. 1696/1 v k.ú. Jakubov

29. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Sokolov 
- části pozemku p.č. 1447/1 v k.ú. Sokolov

30. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Otovice 
- pozemky p.p.č. 1390/2 a p.p.č. 1390/3 v k.ú. Otovice u Karlových Var

31. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Těšovice 
- části pozemku p.č. 1447/2 v k.ú. Těšovice - 1

32. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Těšovice 
- části pozemku p.č. 1447/2 v k.ú. Těšovice - 2

33. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Stará Voda u Mariánských Lázní z majetku Karlovarského 
kraje do majetku obce Stará Voda a bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Stará Voda 
u Mariánských Lázní z majetku obce Stará Voda do majetku Karlovarského kraje 

34. Dodatek č. 2 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 
a o zřízení věcného práva mezi Karlovarským krajem a Českou republikou - Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových

35. Prodej částí pozemku p.p.č. 2347/1 v k.ú. Podhradí u Aše z majetku Karlovarského kraje 
do majetku fyzických osob a úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 44/1 v k.ú. Podhradí u Aše 
z majetku fyzické osoby do majetku Karlovarského kraje

36. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob – části 
pozemků p.č. 2406/2 a 2406/4 v k.ú. Nejdek

37. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku Opatství Nový Dvůr 
– pozemek p.p.č. 943 v k.ú. Branišov

38. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. – kompaktní rozvaděč VN ALSTOM, typ: FBA 4/24-2/4000, umístěný 
v trafostanici s označením Karlovy Vary – NEMOCNICE, ev. č. KV_0325, která je součástí 
pozemku p.p.č. 2716 v k.ú. Karlovy Vary

39. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti SPO-ZEM Nový 
Kostel s.r.o. – pozemek p.p.č. 1141/2 v k.ú. Božetín

40. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města Kraslice - pozemek 
st.p.č. 3071, jehož součástí je budova s č.p. 1843 a pozemky p.p.č. 6494/8, p.p.č. 6500/8, p.p.č. 
6833, p.p.č. 6834/1, p.p.č. 6834/3, vše v k.ú. Kraslice

41. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob – část pozemku 
p.č. 162/12 v k.ú. Odrava

42. Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – části 
pozemku p.č. 1447/2 v k.ú. Těšovice

43. Smlouva o budoucí kupní smlouvě - úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické osoby 
do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 920/5 a p.p.č. 206/2 
v k.ú. Veselov

44. Smlouva o budoucí kupní smlouvě - úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické osoby 
do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k.ú. Veselov a Knínice u Žlutic
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45. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací - záměr kraje bezúplatně převést část stavebního 
objektu SO 103 Okružní křižovatka sil. II/230 a III/211 4 - středový prstenec 
a veřejné osvětlení okružní křižovatky, část SO 813 Vegetační úpravy týkající se středového 
prstence a pozemek p.p.č. 344/3 v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní z majetku 
Karlovarského kraje do majetku města Mariánské Lázně 

46. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření 
s majetkem státu Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Karlovarského kraje - části 
pozemku p.č. 383/1 v k.ú. Sokolov

47. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje 
– část pozemku p.p.č. 32/5 v k.ú. Beranov

48. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje 
– pozemek p.p.č. 271/2 v k.ú. Tatrovice

49. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje 
– pozemky p.p.č. 848/41 a p.p.č. 1665/2 v k.ú. Pšov u Žlutic

50. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje 
– části pozemků p.p.č. 766/4 a st.p.č. 100 v k.ú. Krásné u Tří Seker

51. Projekt „Design modelu dalšího vzdělávání pro distanční samostatně výdělečnou činnost 
v kulturně-kreativním sektoru (akronym: DEMO CREATIVE) v rámci programu EU 
Erasmus+“ - zapojení Karlovarské agentury rozvoje podnikání p. o., do projektu

52. Žádost obce Doupovské Hradiště o poskytnutí individuální dotace na projekt „Pietní park 
odpočinku s krematoriem v Doupovském Hradišti“

53. Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje v období 2018 - 2022
54. Informace k Operačnímu programu spravedlivá transformace
55. Závazný příslib financování projektu „Smart Akcelerátor 3“
56. Podstatná změna projektu Karlovarského kraje „Obědy do škol v Karlovarském kraji 

2021/2022“ – prodloužení realizace projektu pro školní rok 2022/2023
57. Změna zřizovací listiny Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, 

příspěvková organizace
58. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období 

od 1. ledna 2022 do 31. května 2022
59. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2022 

– stav k 31. květnu 2022
60. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na spolufinancování realizace 

projektu „Zateplení Domova mládeže SOŠ stavební Karlovy Vary“ Střední odborné školy 
stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace 

61. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu
62. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Karlovarský krajský fotbalový svaz
63. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu přípravy projektů 

opravy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2022
64. Poskytnutí dotace ze zásobníku projektů Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů 
a movitých věcí v roce 2022

65. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – oblast kultury a památkové péče
66. Vesnice roku - průběžná informace, vyhlášení a schválení vzorové darovací smlouvy
67. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Terapeutická linka Sluchátko, z.ú., 

na terapeutickou péči pro osoby zasažené válečným konfliktem na Ukrajině
68. Schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu projektu "Podpora procesu 

střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji III"
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69. Schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu projektu "Systémová práce 
v oblasti náhradní rodinné péče v Karlovarském kraji a prohlubování kompetencí metodických 
pracovníků Krajského úřadu Karlovarského kraje za účelem snížení počtu umístěných dětí 
v ústavních zařízeních"

70. Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace na financování sociální části center duševního 
zdraví a multidisciplinárních týmů pro rok 2022

71. Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6
72. Smlouva č. 35/B1/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury na rok 2022
73. Aktualizace Plánu dopravní obslužnosti Karlovarského kraje
74. Uzavření Memoranda o spolupráci mezi Karlovarským krajem, Statutárním městem Karlovy 

Vary a Dopravním podnikem Karlova Vary, a.s.
75. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/207 Modernizace silnice 

Toužim - Smilov“
76. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/210 Modernizace silnice důl 

Jeroným - Podstrání“
77. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/213 Modernizace silnice Starý 

Rybník - Vojtanov“
78. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/214 Modernizace křižovatky Cheb, 

Podhrad“
79. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/217 Modernizace silnice – průtah Aš“
80. Žádost o individuální dotaci - Podpora autobusové dopravní obslužnosti na Kraslicku
81. Informace o výsledku realizace projektu: „II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“

82. Různé

Ing. Petr Kulhánek v. r.
hejtman 

Karlovarského kraje
                

30. května 2022 


