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

dne 3. prosince 2015 od 9:00 hodin
 ve velkém jednacím 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 3.12.2015
2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 5.10.2015 do 18.11.2015
3. Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady
4. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
5. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje
6. Zpráva Výboru pro zdravotnictví 
7. Zpráva Výboru pro sociální věci
8. Zpráva Finančního výboru
9. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny

10. Zpráva Kontrolního výboru
11. Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku
12. Zpráva z Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
13. Návrh rozpočtového výhledu Karlovarského kraje pro období let 2016 – 2018 
14. Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2016 včetně finančního vztahu kraje ke státnímu 

rozpočtu ČR a finančních vztahů rozpočtů obcí ke státnímu rozpočtu ČR
15. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky „Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice 

v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu"
16. Schválení finančního krytí projektu "Cyklostezka Ohře V. - úsek Cheb - státní hranice 

s Německem"
17. Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích
18. Poskytnutí individuální dotace obci Nový Kostel
19. Závazný finanční příslib projektu

„Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje 2015 – 2017“
20. Správní řízení vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci veřejné zakázky 

"Dodání poradenských služeb a informačního systému pro řízení lidských zdrojů 
a jeho implementaci" v rámci projektu OP LZZ "Personální audit Krajského úřadu 
Karlovarského kraje"

21. Žádost Základní školy Sokolov, Rokycanova 258, IČO 69978751, sídlem Rokycanova 258, 
Sokolov, PSČ 356 01, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

22. Návrh na rozdělení rezervy státní účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje - 100.000,-- Kč

23. Rozpočtové změny č. 420, 421, 455, 456/2015
24. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2015
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25. Dodatky ke smlouvám o úvěru na  „Zajištění financování projektů podporovaných z fondů EU 
a spolufinancovaných z rozpočtu Karlovarského kraje" a na ,,Zajištění financování projektu 
pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu"

26. Náhrada ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce člena Zastupitelstva Karlovarského 
kraje

27. Plán dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje na období let 2016 - 2028
28. Změna zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové 

organizace - zabezpečení správy a údržby cyklostezek ve vlastnictví Karlovarského kraje
29. Projekt „Karlovarská krajská nemocnice a.s. - Nástavba plicního oddělení na lůžkovém 

pavilonu".
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Karlovy Vary 
Karlovarskému kraji.

30. Zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb
31. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální oblasti zřizovaných 

Karlovarským krajem
32. Projekt Karlovarského kraje „Nestůj a pojď II“ – průběžná výzva Operačního programu 

Zaměstnanost
33. Individuální projekt Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků 

sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/15.00012 
– závěrečná zpráva

34. Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 
2015 - 2020

35. Poskytnutí zápůjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji 
v roce 2016

36. Stavební akce „Rekonstrukce Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková 
organizace“

37. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2015
- stav k 30. říjnu 2015

38. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období od 1. ledna 
2015 do 31. října 2015

39. Poskytnutí dotace na podporu získání odborné kvalifikace učitelů základních škol 
v Karlovarském kraji

40. Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje subjektům v oblasti sportu
41. Projekt "Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. Etapa

- přístavba západního křídla" – Dodatek č. 8 Smlouvy o dílo na realizaci stavby
42. Schválení závazného finančního příslibu projektu "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání 

Karlovarského kraje" 
43. Schválení závazného finančního příslibu projektu "Učíme se vedle sebe" Střední školy 

živnostenské Sokolov, příspěvková organizace
44. Smlouva o zajištění účasti na Hrách VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016 

v Ústeckém kraji
45. Výjimka ze Stipendijního (dotačního) programu Karlovarského kraje pro akademický rok 

2015/2016
46. Projekt "ArchaeoMontan" 

- oznámení o ukončení projektu
- oznámení o vynaložených finančních prostředcích
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 
na dofinancování spolufinancování realizace projektu a financování nezpůsobilých výdajů 
projektu "ArchaeoMontan"
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47. Schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na pokrytí nezpůsobilých výdajů 
projektu "Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu 
v sousední budově"

48. Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 
na financování správy nemovitosti Císařské lázně Karlovy Vary na rok 2016

49. Schválení závazného finančního příslibu financování projektu "Oprava a zpřístupnění 
chebského statku v Milíkově"

50. Schválení zařazení a závazného finančního příslibu financování projektu iMAP - Zlepšení 
managementu archeologických parků (Improving Management of Archaeological Parks)

51. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví obce Valeč do vlastnictví Karlovarského kraje 
– pozemek p.p.č. 999/1 v k.ú. Velký Hlavákov

52. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví obce Pernink do vlastnictví Karlovarského 
kraje – pozemky p.p.č. 436/5 a p.p.č. 580/10 v k.ú. Pernink

53. Úplatné nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje z majetku fyzické osoby 
– pozemků p.p.č. 99/4, 105/5, 112/5, 112/6, 112/7, 112/8, 343/5, 343/9 a 343/11, 
vše v k.ú. Hradiště u Chebu

54. Schválení kupní smlouvy - Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzických osob 
do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemku p.p.č. 540/26 v k.ú. Nivy

55. Schválení kupní smlouvy - Úplatné nabytí nemovitých věcí  z vlastnictví společnosti RABBIT 
Trhový Štěpánov a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 472/7, p.p.č. 2526, 
p.p.č. 2527 a část pozemku p.p.č. 472/5 v k.ú. Hroznětín

56. Smlouva o budoucí kupní smlouvě - Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické 
osoby do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 391 a p.p.č. 929/1 
v k.ú. Močidlec

57. Bezúplatný převod nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce 
Pomezí nad Ohří - část pozemku p.p.č. 500/3 v k.ú. Pomezí nad Ohří

58. Uzavření darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Integrovanou střední 
školou technickou a ekonomickou Sokolov a obcí Královské Poříčí – pozemek p.č. 199, 
jehož součástí je budova č.p. 176 v k.ú. Královské Poříčí. Darování movitých věcí tvořících 
vybavení budovy č.p. 176, do majetku obce Královské Poříčí.

59. Prodej nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace – část pozemku p.p.č. 3285/1 v k.ú. Nejdek

60. Prodej nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje do majetku města Kynšperk nad Ohří 
– pozemku p. č. 1093/1, jehož součástí je stavba č.p. 764 a pozemku p.č. 1093/2, 
vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří. Darování movitých věcí tvořících vybavení budovy č.p. 764, 
do majetku města Kynšperk nad Ohří.

61. Rozhodnutí o způsobu majetkoprávního vypořádání nemovité věci v majetku Karlovarského 
kraje – pozemku p.p.č. 3279/1  v k.ú. Žlutice

62. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva 
o právu provést stavbu k p.p.č. 1083/19, k.ú. Drahovice, ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. 

63. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti k p.p.č. 162/12, k.ú. Odrava, ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

64. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 2018, k.ú. Karlovy Vary, ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s.

65. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/111, k.ú. Dvory, ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s.

66. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti stezky a cesty ve prospěch Karlovarského 
kraje, a to k p.p.č. 402, č. 76/1, č. 76/3, k.ú. Tašovice, p.p.č. 490/1, č. 490/3, k.ú. Doubí 
u Karlových Var, ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Ohře, st. podnik
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67. Smlouva o zřízení služebnosti - věcného břemene stezky a cesty ve prospěch společnosti 
TRAVEL FREE, s.r.o., a to k p.p.č. 3250/62, k.ú. Aš, ve vlastnictví Karlovarského kraje

68. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 146/63, k.ú. Skalná, ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s.

69. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí 
do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje

70. Zrušení usnesení č. ZK 198/09/08 ze dne 18.09.2008 a č. ZK 321/12/08 ze dne 18.12.2008
- Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – část stavby silnice č. II/209 
včetně pozemků, mostu ev. č. 209-010a, všech součástí  a příslušenství  v k.ú. Loket

71. Zrušení usnesení č. ZK 85/04/09 ze dne 16.04.2009 a č. ZK 315/12/10 ze dne 09.12.2010
- Směna nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi ve vlastnictví města 
Karlovy Vary - k.ú. Olšová Vrata a Březová

72. Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého majetku ve vlastnictví 
Karlovarského kraje neziskovým organizacím poskytovatelům sociálních služeb

73. Bezúplatný převod movitých věcí Karlovarského kraje ve správě Střední školy živnostenské 
Sokolov, příspěvkové organizace, městu Kraslice

74. Žádost města Loket o vydání historického movitého majetku z vlastnictví Karlovarského kraje
75. Program pro poskytování dotace na snížení počtu černé zvěře na nehonebních pozemcích 

v intravilánech obcí Karlovarského kraje z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního 
prostředí a zemědělství

76. Různé

JUDr. Martin Havel v. r.
hejtman 

Karlovarského kraje
                

23. listopadu 2015 


