
 

         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 

 

P r o g r a m 
 

4. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční 

dne 11. června 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 11.6.2015 

2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 23.3.2015 do 11.5.2015 

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. Poskytnutí dotace Českým drahám, a.s., v roce 2015 na realizaci projektu "Rozvoj půjčoven  

v Karlovarském kraji" 

13. Poskytnutí dotace Klubu českých turistů na značení cyklistických tras a stezek v roce 2015  

14. Žádost o výjimku z Pravidel Zastupitelstva Karlovarského kraje - Prodloužení termínu 

realizace, změna závazného parametru a prodloužení termínu pro předložení závěrečného 

vyúčtování příspěvku na projekt "Rozvoj cyklistické infrastruktury Mariánské Lázně - 

cyklomagistrála skrz město"  

15. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji 

16. Soutěž Vesnice roku 2015 - krajské kolo 

17. Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích 

18. Informace o výsledku realizace projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti 

přeshraniční spolupráce v česko-saském pohraničí“ 

19. Informace o výsledku realizace projektu „CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce 

veřejné správy v česko-bavorském regionu“ a finančních tocích v rámci projektu 

20. Informace o výsledku realizace projektu „CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce 

veřejné správy v česko-saském regionu“ a finančních tocích v rámci projektu 

21. Žádost Základní školy a mateřské školy Toužim, příspěvkové organizace, o prominutí odvodu 

a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně 

22. Aktualizace Pravidel pro poskytování dotace z dotačního programu "Podpora jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje" 

23. Návrh na rozdělení dotace kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

Karlovarského kraje pro rok 2015 

24. Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných 

hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2015 
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25. Předložení Zprávy o stavu požární ochrany v Karlovarském kraji za rok 2014 

26. Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2014 

27. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro Farní charitu Aš 

28. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro Regionální stavební 

sdružení Karlovy Vary 

29. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro Sdružení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska - krajské sdružení hasičů Karlovarského kraje 

30. Zásady pro vyplácení odměn členům výborů, komisí a zvláštních orgánů, kteří nejsou členy 

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

31. Rozpočtové změny č. 205-207/2015 

32. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2015 

33. Schválení uzavření Kooperačního ujednání ke spolupráci a společnému vystupování v rámci 

přípravy a realizace projektu „Obnova historického, přeshraničního silničního spojení Plesná 

– Bad Brambach (-Aš)“ 

34. Navýšení výdajů projektu „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí“ 

reg. č. projektu CZ.1.09/1.3.00/78.01273, akce č. 4057 

35. Změna zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové 

organizace - systémové řešení údržby a správy zeleně rostoucí podél silnic ve vlastnictví 

Karlovarského kraje 

36. Členství ve spolku SDRUŽENÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE PRO ROZVOJ LETECKÝCH 

LINEK, z.s. 

37. Projekt „Zvýšení akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ 

financovaný v rámci Integrovaného operačního programu, Prioritní osa: 6.3. Zvýšení kvality 

a dostupnosti veřejných služeb  

1. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu  

2. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování 

realizace projektu   

38. Změna účelu použití vázaných finančních prostředků za rok 2014 z investičních akcí  

v Nemocnici v Karlových Varech na akci „Nemocnice v Chebu, rekonstrukce fasády objektu 

C, 1. etapa“ 

39. Informace o přesčasové práci lékařů na Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje, 

příspěvkové organizace 

40. Smlouva o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné 

služby - oblast zdravotnictví 

41. Program na poskytování dotací z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací – 

začleňování seniorů do společnosti 

42. Informace o připravovaných projektech odboru sociálních věcí z prostředků EU - programové 

období 2014 - 2020, Operačního programu zaměstnanost   

43. Poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní umělecká 

škola Kraslice, okres Sokolov 

44. Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje 

45. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2015 

46. Změna názvů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení 

47. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období od 1. ledna 

2015 do 30. dubna 2015 

48. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu  

v roce 2015 

49. Zapojení Karlovarského kraje do mezinárodního festivalu architektury a urbanismu 

"Architecture Week Praha 2015" 

50. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 224/1 a p.č. 222 v k.ú. Mírová do majetku Karlovarského 

kraje a prodej části pozemku p.č. 144/1 v k.ú. Mírová z majetku Karlovarského kraje 
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51. Úplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 650/1 

v k.ú. Vojkovice nad Ohří 

52. Úplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 898/2  

v k.ú. Pernink 

53. Úplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemku p.p.č. 540/26  

v k.ú. Nivy 

54. Bezúplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku  

p.p.č. 318/1 v k.ú. Bystřina u Rovné 

55. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků  

p.p.č. 64/4, st.p.č. 133, p.p.č. 1316/1 a p.p.č. 1316/39 v k.ú. Děpoltovice a pozemek  

p.p.č. 540/27 v k.ú. Nivy 

56. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky  

p.p.č. 794/19, p.p.č. 794/20 a p.p.č. 817/15 v k.ú. Háje u Chebu 

57. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí v k.ú. Doupovské Hradiště, Bražec u Doupova, Bražec  

u Těšetic, Albeřice u Hradiště z vlastnictví České republiky do vlastnictví Karlovarského 

kraje 

58. Bezúplatný převod částí pozemků p.p.č. 2619/3 a p.p.č. 2871/1 v k.ú. Luby I z majetku 

Karlovarského kraje do majetku města Luby a bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 142/2, 

p.p.č. 2639 a p.p.č. 2642 v k.ú. Luby I z majetku města Luby do majetku Karlovarského kraje  

59. Bezúplatný převod nemovité věci v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.p.č. 710/1 

v k.ú. Podhrad 

60. Bezúplatný převod nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje - části pozemků p.č. 150/1 

a p.č. 469 v k.ú. Andělská Hora 

61. Bezúplatný převod nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje - části pozemku  

p.p.č. 1693/1 v k.ú. Hazlov 

62. Prodej nemovité věci v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 2022 v k.ú. Dolní 

Paseky 

63. Prodej nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje – části pozemku p.č. 513/1  

v k.ú. Kolová a části pozemků p.č. 388/1 a p.č. 388/6 v k.ú. Olšová Vrata 

64. Prodej nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje – pozemku st.p.č. 2/1, jehož součástí 

je budova bez čp/če v k.ú. Dolní Dvory a obci Cheb 

65. Prodej nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje – pozemek st.p.č. 2136, jehož součástí 

je budova č.p. 1985 v k.ú. Aš 

66. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p.p.č. 2182/18; 2700; 169/1,  

k.ú. Cheb ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. 

67. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést 

stavbu k p.p.č. 1492/194, k.ú. Sokolov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

68. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 171/1 a č. 171/3 k.ú. Cheb ve prospěch 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

69. Zřízení služebnosti k pozemku p.p.č. 567/1 v k.ú. Nivy ve vlastnictví České republiky  

s právem hospodaření s majetkem státu pro Povodí Ohře, státní podnik, ve prospěch 

Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové 

organizace 

70. Zřízení služebnosti k pozemku p.p.č. 612/2 v k.ú. Klášter Teplá ve vlastnictví České republiky 

s právem hospodaření s majetkem státu pro Povodí Ohře, státní podnik, ve prospěch 

Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové 

organizace 

71. Zřízení služebnosti k pozemku p.p.č. 657/17 v k.ú. Nový Drahov ve vlastnictví České 

republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Povodí Ohře, státní podnik, ve prospěch 

Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové 

organizace 
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72. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí 

do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 1 

73. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí 

do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 2 

74. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí 

do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 3 

75. Zřízení věcného břemene k pozemku p.p.č. 451/5 v k.ú. Vysoká Pec u Nejdku ve prospěch 

Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové 

organizace 

76. Zrušení usnesení č. ZK 368/10/14 ze dne 16.10.2014 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene - služebnosti k pozemkům p.p.č. 548/9, p.p.č. 548/10 a p.p.č. 2370/2  

v k.ú. Hroznětín ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., a schválení dle nové žádosti 

77. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem (kromě 

Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace) 

78. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 3258/1 a č. 3263/1 k.ú. Sokolov  

ve prospěch společnosti O2 Czech Republic a.s. 

79. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést 

stavbu k p.p.č. 335/3 a 335/4, k.ú. Žlutice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

80. Plány práce výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2015 

81. Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce pro rok 2015 

82. Poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství 

na úseku environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v roce 2015 spolku MAS Kraj živých 

vod, z.s. 

83. Poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství 

na úseku ochrany životního prostředí v roce 2015 spolku MAS Kraj živých vod, z.s. 

 

84. Různé 
 

 

 

 

 

 

 
JUDr. Martin Havel v. r. 

 hejtman  

Karlovarského kraje 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25. května 2015  


