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č. j. KK/2706/VZ/22

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

dne 12. prosince 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 12.12.2022
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 národnostní menšiny
8. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
9. Zpráva Výboru majetkového

10. Zpráva Výboru pro zdravotnictví
11. Změny ve složení Výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
12. Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2023
13. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje 

k 30.09.2022
14. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2022
15. Změna výše vyrovnávací platby služby obecného hospodářského zájmu pro Karlovarskou 

krajskou nemocnici a.s., na rok 2022
16. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje na úhradu  

nákladů vzniklých Karlovarské krajské nemocnici a.s., z důvodu plnění úkolů uložených 
Karlovarským krajem

17. Služba obecného hospodářského zájmu: Karlovarská krajská nemocnice – rok 2021 
– výsledná kalkulace 

18. Služba obecného hospodářského zájmu: Nemocnice Ostrov s.r.o. – rok 2021 – výsledná 
kalkulace 

19. Služba obecného hospodářského zájmu: Nemocnice Sokolov s.r.o. – rok 2021 – výsledná 
kalkulace 

20. Služba obecného hospodářského zájmu: Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. – rok 2021 
– výsledná kalkulace



         KARLOVARSKÝ KRAJ
              HEJTMAN 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. Smlouva o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního vzdělávání 
k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru pediatrie – MUDr. Jana Vyhlídková

22. Žádosti o výjimku z Podmínek pro poskytování náborových příspěvků platných 
od 16. 5. 2022

23. Schválení a vyhlášení dotačních programů financovaných z rozpočtu Karlovarského kraje 
pro rok 2023, 3. část - priorita 3

24. Poskytnutí mimořádných odměn členům Zastupitelstva Karlovarského kraje
25. Změna pokynu ředitelky krajského úřadu Pravidla pro používání sociálního fondu Krajského 

úřadu Karlovarského kraje a směrnice ředitelky krajského úřadu Stravování zaměstnanců 
Karlovarského kraje a uvolněných členů Zastupitelstva Karlovarského kraje

26. Dodatek č. 17 ke zřizovací listině Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, 
příspěvková organizace

27. Program na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů 
pro děti a dorost/pediatrie v Karlovarském kraji 2021 - žádost o výjimku z pravidel

28. Změna č. 76 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci změny návrhu 
zásobení obyvatel pitnou vodou a návrhu způsobu odkanalizování lokality v místní části města 
Františkovy Lázně - Krapice

29. Změna č. 77 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci změny návrhu 
zásobení obyvatel pitnou vodou a návrhu způsobu odkanalizování lokality v centrální části 
obce Pomezí nad Ohří v lokalitě Tůně

30. Schválení plánu "Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe pro období 
2022 – 2027" pro územní působnost Karlovarského kraje

31. Schválení smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s Povodím Ohře, s. p. při zpracování 
Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe 2027 - 2033

32. Poskytnutí dotací na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje
33. Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odbor životního prostředí 

a zemědělství, pro rok 2022 – IV. část
34. Projekt "Zajištění propagace, osvěty a edukace západočeských lázní" - Program podpory 

pro památky světového dědictví v roce 2023 Ministerstva kultury České republiky - schválení 
závazného finančního příslibu

35. Zastřešující projekt „Vouchery pro podnikatele“ v rámci Operačního programu Spravedlivá 
transformace - schválení přípravy a realizace

36. Zastřešující projekt „Náborové příspěvky v oblasti školství“ v rámci Operačního programu 
Spravedlivá transformace - schválení přípravy a realizace

37. Bezúplatný převod částí pozemku p.č. 322/4 v k.ú. Šabina z majetku Karlovarského kraje 
do majetku obce Šabina a bezúplatné nabytí částí pozemků p.č. 328/1 a p.č. 328/10 
v k.ú. Šabina z majetku obce Šabina do majetku Karlovarského kraje 

38. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou a Bečov nad Teplou včetně 
části stavby silnice č. III/18924, mostního objektu č. 19824-6 a všech součástí a příslušenství 
z majetku Karlovarského kraje do majetku města Bečov nad Teplou a bezúplatné nabytí 
pozemku v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou z majetku města Bečov nad Teplou do majetku 
Karlovarského kraje 

39. Budoucí majetkoprávní vypořádání stavby „Most přes řeku Rolavu na cyklostezce Přebuz 
- chaloupky“ s městem Přebuz

40. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města Horní Slavkov 
- pozemek p.č. st. 859, jehož součástí je stavba č.p. 613, a pozemek p.č. 1071/6, 
vše v k.ú. Horní Slavkov
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41. Smlouva o budoucí kupní smlouvě - úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické 
osoby do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 320/10, p.p.č. 244 
a p.p.č. 206/1 v k.ú. Veselov

42. Smlouva o budoucí kupní smlouvě - úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické 
osoby do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 93/10, 127/1, 933/12, 1504/3, 
1555/1, 1555/2 a 1602/7 v k.ú. Prachomety  a části pozemků p.p.č. 203/9, 317/5, 586/1, 586/2, 
770/5, 787/1, 808/2, 808/5, 808/6, 808/7 a 825/1 v k.ú. Kosmová

43. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje 
– pozemek p.p.č. 126/19 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní

44. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje 
– pozemek p.p.č. 1903/8 v k.ú. Hranice u Aše

45. Zrušení věcného břemene - služebnosti stezky a cesty spočívající v právu umístit a dále 
provozovat na pozemcích p. č. 402, 76/1, 76/3 v k.ú. Tašovice a pozemcích p. č. 490/1, 490/3 
v k.ú. Doubí u Karlových Var, stavbu označenou jako "Cyklostezka Ohře III Doubský most 
- Tašovice - Svatošská ulice, Karlovy Vary"

46. Tisková oprava textu části usnesení č. ZK 355/09/22 ze dne 12.09.2022
47. Program rozvoje Karlovarského kraje 2014-2021 - monitorovací zpráva 2021
48. Schválení závazného příslibu financování a uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu 

působnosti zprostředkujícího subjektu a o výkonu některých úkolů Národního orgánu 
při naplňování programu Interreg Bavorsko - Česko 2021–2027 dle znění v rámci Technické 
pomoci pro Program Interreg Bavorsko – Česko 2021–2027

49. Schválení závazného příslibu financování a uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu 
působnosti Karlovarského kraje a o výkonu některých úkolů Národního orgánu při naplňování 
programu Interreg Česko – Sasko 2021–2027 dle znění v rámci Technické pomoci 
pro program Interreg Česko - Sasko 2021–2027

50. Projekt „Šablony pro SŠ a VOŠ I. - OP JAK“ Střední zdravotnické školy a vyšší odborné 
školy zdravotnické Karlovy Vary, příspěvková organizace

51. Projekt "Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb - Komenského 29 - Centrum technického 
a přírodovědného vzdělávání" Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace

52. Projekt „Nové odborné učebny a zázemí pro pedagogy“ Základní školy Ostrov, 
příspěvková organizace

53. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2022 
– stav k 31. říjnu 2022

54. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období 
od 1. ledna 2022 do 31. října 2022

55. Schválení projektu Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje 
- "SPOLEČNĚ A KONSTRUKTIVNĚ/GEMEINSAM UND KONSTRUKTIV", dle Předpisu 
rady pro řízení projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie a z jiných 
evropských finančních zdrojů, č. PR 01/2018

56. Schválení projektu Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace 
Karlovarského kraje - "Digitalizace umělecké sbírky grafiky a kresby v Galerii výtvarného 
umění v Chebu", dle Předpisu rady pro řízení projektů financovaných ze strukturálních fondů 
Evropské unie a z jiných evropských finančních zdrojů, č. PR 01/2018

57. Schválení přípravy, podání žádosti, závazného finančního příslibu a realizace projektu 
"Nová expozice Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje"

58. Žádost města Chyše o posunutí termínu využití dotace poskytnuté z Programu 
pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních 
památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2022
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59. Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 
Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů 
a movitých věcí v roce 2022 městu Nová Role

60. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast památkové péče
61. Program obnovy venkova 2022 – 2024 – žádost města Hroznětín o prodloužení termínu 

vyčerpání poskytnutých finančních prostředků, termínu realizace a následného vyúčtování 
dotace

62. Program obnovy venkova 2022 – 2024 – žádost města Chyše o prodloužení termínu vyčerpání 
poskytnutých finančních prostředků, termínu realizace a následného vyúčtování dotace

63. Program obnovy venkova 2022 – 2024 – žádosti obcí Podhradí a Libá o změny v dotovaných 
akcích

64. Program obnovy venkova – žádost města Boží Dar o prodloužení vyčerpání poskytnutých 
finančních prostředků, termínu realizace a následného vyúčtování dotace

65. Financování sociálních služeb v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální 
prevence III

66. Aktualizace kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2023
67. Poskytnutí zápůjček na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2023
68. Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6
69. Zajištění údržby silnic II. a III. třídy na území Karlovarského kraje mezi Krajskou správou 

a údržbou silnic Karlovarského kraje, p. o., jako objednatelem a Údržbou silnic Karlovarského 
kraje, a.s., jako poskytovatelem ve smyslu ustanovení § 11 odst. 4 písm. b zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

70. Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 
ev. č.: 01883/2014-00

71. Schválení zakládací listiny 4K, z.ú. 

72. Různé

Ing. Petr Kulhánek v. r.
hejtman 

Karlovarského kraje
                

23. listopadu 2022
 


