KARLOVARSKÝ KRAJ
HEJTMAN KRAJE

č. j. KK/2409/VZ/22

Program
22. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční
dne 31. října 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 31.10.2022
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 6. 6. 2022 do 3. 10. 2022
11. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2022
12. Schválení a vyhlášení dotačních programů financovaných z rozpočtu Karlovarského kraje
pro rok 2023, 2. část - priorita 2
13. Projekt: "Nemocnice Sokolov Pavilon "D"/2. NP - ONP A" financovaný v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu 2021+ - schválení přípravy a realizace projektu, schválení
závazného finančního příslibu
14. Žádost o výjimku z Podmínek pro poskytování náborových příspěvků platných od 16. 5. 2022
15. Náborové příspěvky v oblasti zdravotnictví - aktualizace podmínek k poskytování příspěvku
16. Aktualizace podmínek k poskytování motivačních příspěvků Karlovarského kraje
pro specializační vzdělávání lékařů v Karlovarském kraji - nové podmínky pro praktické
a zubní lékaře
17. Smlouva o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního vzdělávání k výkonu
zdravotnického
povolání
lékaře
v
oboru
všeobecné
praktické
lékařství
- PV-AMBULANCE s.r.o.
18. Smlouva o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního vzdělávání k výkonu
zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství - Ambulance Penta s.r.o.
19. Žádost o individuální dotaci Karlovarské krajské nemocnice a.s., na nákup izolátorového boxu
20. Schválení a vyhlášení dotačního programu financovaného z rozpočtu Karlovarského kraje
na pořízení a obnovu zdravotnické techniky a přístrojového vybavení nutného k zajištění
specializované ambulantní péče na území Karlovarského kraje
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21. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu prevence proti suchu,
zadržení vody v krajině a péče o zeleň na rok 2022
22. Žádosti o změnu charakteru poskytnuté dotace z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu
na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň
23. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast cestovního ruchu
24. Revokace části usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 330/09/22 ze dne 12.09.2022
25. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření
s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., do vlastnictví Karlovarského kraje
– pozemek p.p.č. 314/11 v k.ú. Nové Domy
26. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření
s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizace, do vlastnictví Karlovarského kraje
– pozemek p.p.č. 981/4 v k.ú. Studenec u Oloví
27. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví města Sokolov do vlastnictví Karlovarského kraje
– část pozemku p. č. 878/1 v k.ú. Sokolov
28. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Aš
- části pozemku p.p.č. 1399 v k.ú. Vernéřov u Aše
29. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Štědrá
- pozemky p.p.č. 736/8 a p.p.č. 736/9 v k.ú. Štědrá
30. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Hranice u Aše z majetku Karlovarského kraje do majetku
města Hranice a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Hranice u Aše z majetku města Hranice
do majetku Karlovarského kraje
31. Majetkoprávní vypořádání části pozemku p.č. 77/6 v k.ú. Všeborovice mezi fyzickou osobou
a Karlovarským krajem pro účely realizace stavby "Cyklostezka Ohře - Dalovice
- Všeborovice" formou nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí kupní
32. Smlouva o budoucí kupní smlouvě - úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby
do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 920/3 v k.ú. Veselov
33. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje
– pozemky p.p.č. 641 a p.p.č. 642 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní
34. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti SOKOLOVSKÁ ELEKTRO
FIRMA, spol. s r.o., do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.č. 352/14 a p.č. 358/2
v k.ú. Sokolov
35. Zrušení předkupního práva zřízeného k pozemkům v k.ú. Aš ve prospěch oprávněného
společnosti Development West a.s. Schválení zřízení předkupního práva k pozemkům v k.ú. Aš
ve prospěch společnosti ROLAM s.r.o.
36. Projekt CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském
regionu - informace o výsledku realizace projektu
37. Projekt Smart Akcelerátor 3 – schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční
výpomoci
38. Projekt „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském
kraji III.“ pro období leden – prosinec 2023 - schválení přípravy, realizace projektu a závazného
finančního příslibu projektu
39. Program ,,Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2022“
- žádost obce Kolová o změnu charakteru poskytnuté dotace
40. Program ,,Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2022“
- žádost obce Stráž nad Ohří o změnu závazných parametrů poskytnuté dotace
41. Program ,,Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2022“
- žádost obce Vojkovice o změnu závazných parametrů poskytnuté dotace
42. Žádost obce Velký Luh o poskytnutí individuální dotace na akci „Společná stezka pro pěší
a cyklisty Velký Luh – Plesná – přeložka kabelů CETIN – úhrada vícenákladů“
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43. Aktuální informace o zpracování technickoekonomické studie na vedení trasy silnice I/13
Ostrov – Klášterec nad Ohří, varianta 3–pruh/4–pruh
44. Informace o vývoji financování revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary včetně
souvisejících akcí
45. Projekt „Komenský na SŠ logistické Dalovice“ Střední školy logistické Dalovice,
příspěvková organizace
46. Projekt „OP JAK - Šablony I - Domov mládeže Karlovy Vary“ Domova mládeže
a školní jídelny Karlovy Vary, příspěvková organizace
47. Projekt „Podpora kvality a úspěšnosti vzdělávání III“ Střední školy stravování a služeb
Karlovy Vary, příspěvková organizace
48. Projekt „Podpora výuky SPŠ Ostrov 2023“ Střední průmyslové školy Ostrov,
příspěvková organizace
49. Projekt „Rozvojové projekty střední školy - OP JAK“ Základní školy a střední školy
Karlovy Vary, příspěvková organizace
50. Projekt „Šablony 23“ Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu
a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace
51. Projekt „Šablony 3“ Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov,
příspěvková organizace
52. Projekt „Šablony OP JAK GOAML“ Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně,
příspěvková organizace
53. Projekt „Učíme tvořivě“ Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra,
příspěvková organizace
54. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Výluka, z.s. - projekt "Začni učit!
v Karlovarském kraji"
55. Změna zřizovací listiny Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace
56. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast památkové péče
57. Vesnice roku – schválení darovacích smluv
58. Petice ve věci žádosti o vybudování domova pro seniory v Toužimi – informace
59. Vyhodnocení poskytování náborových příspěvků za období 2019-2022
60. Dodatek č. 15 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory v Hranicích,
příspěvková organizace
61. Zrušení pravidel pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určených
pro pracovníky v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem
62. Různé

Ing. Petr Kulhánek v. r.
hejtman
Karlovarského kraje

17. října 2022
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