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

dne 9. června 2016 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 9.6.2016
2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od  14.3.2016 do 9.5.2016
3. Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady
4. Zpráva z 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 Kontrolního výboru

10. Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku
11. Informace o výsledku realizace globálních grantů Karlovarského kraje "Zvyšování kvality 

ve vzdělávání v Karlovarském kraji II", "Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání 
v Karlovarském kraji II", "Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 
v Karlovarském kraji II" a sedmi projektů Technické pomoci v rámci OPVK

12. Seznam projektů, u kterých je plánována realizace a možnost financování v 3. programovacím 
období

13. Projekt č. CZ 1.09/3.2.00/66.01008 Cyklostezka Ohře III (úsek Doubský most- Tašovice 
- Svatošská ulice) – závěrečná zpráva

14. Informace o výsledku realizace projektu „Posílení inovací prostřednictvím nové koncepce 
klastrů za podpory nově vznikajících oborů a mezisektorových témat - CluStrat“

15. Informace o výsledku realizace projektu „Územně analytické podklady Karlovarského kraje“ 
a závěrečná zpráva o naplnění podmínek jeho udržitelnosti

16. Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace, 
za rok 2015

17. Aktualizace Strategie cyklistiky v Karlovarském kraji na období 2016-2020
18. Informace o výsledku realizace projektu "eGovernment v obcích"
19. Informace o výsledku realizace projektu Cyklostezka Ohře úsek Cheb - Waldsassen
20. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji
21. Soutěž Vesnice roku 2016 - krajské kolo
22. Změna názvu projektu „Cyklostezka Ohře V. – úsek Cheb – státní hranice s Německem“ 

na nový název projektu „Zážitek v přírodě – Cyklostezka Ohře“, dále Smlouva o spolupráci 
Karlovarského kraje, města Cheb a obce Pomezí nad Ohří na přípravě a realizaci tohoto 
projektu a Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na realizaci úseku II. tohoto projektu

23. Společné prohlášení k financování regionální politiky EU po roce 2020



         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

24. Poskytnutí finančního daru společnosti Tempo Team Prague s.r.o.
25. Postup ve věci platebního výměru k projektu reg.č. CZ.1.04/4.1.01/57.00124 „Personální 

audit Krajského úřadu Karlovarského kraje“
26. Žádost obce Otovice, IČO 00573272, se sídlem Hroznětínská 130, 362 32 Otovice, 

o prominutí odvodu a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně
27. Žádost Integrované střední školy Cheb, IČO 00077461, sídlem Obrněné brigády 2258/6, 

Cheb, PSČ 350 02, o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně
28. Žádost Základní školy Sokolov, IČO 69978751, sídlem: Rokycanova 258, Sokolov, 

PSČ 256 01, o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně
29. Vyjádření podpory návrhu zákonodárné iniciativy Pardubického kraje - návrh změny zákona 

č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní
30. Návrh na rozdělení investiční a neinvestiční dotace kraje na výdaje jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2016
31. Roční zpráva o stavu požární ochrany Karlovarského kraje za rok 2015
32. Smlouva o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné 

služby  - Karlovarská krajská nemocnice a.s.
33. Smlouva o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné 

služby  - NEMOS PLUS s.r.o. – nemocnice Ostrov
34. Smlouva o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné 

služby  - NEMOS SOKOLOV s.r.o. – nemocnice Sokolov
35. Dofinancování sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2016
36. Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2015
37. Rozpočtové změny č. 112, 113, 134 - 136, 163 - 168, 186 -194
38. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitimní účetní závěrce Karlovarského kraje 

k 31.3.2016
39. Změna finančního krytí projektů se schváleným závazným příslibem financování v rámci 

programovacího období 2014 – 2020
40. Postup ve věci doručených rozhodnutí o odvolání proti platebním výměrům u projektu 

reg. č. CZ.1.09/1.3.00/10.00163 Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov
41. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2016
42. Aktualizovaný předpis Zastupitelstva Karlovarského kraje dle platného organizačního řádu
43. Závěrečná zpráva k závazku veřejné služby v oblasti údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví 

Karlovarského kraje za rok 2015
44. Informace o výsledku realizace projektů „II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“, „II/221 

Modernizace silniční sítě Hroznětín“ a „II/221 Modernizace silnice Merklín – Pstruží, II. 
etapa“

45. 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 v roce 2016.

46. Projekt „Nemocnice Sokolov – rekonstrukce 3. n. p. pavilonu E“ – schválení přípravy 
a realizace projektu financovaného z dotačního titulu Ministerstva zdravotnictví ČR 
pro podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví

47. Projekt „Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické 
záchranné služby Karlovarského kraje“ financovaný v rámci 27. výzvy Integrovaného 
regionálního operačního programu, prioritní osa 1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné 
regiony, specifický cíl 1.3. - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 

48. Projekt „Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 
v Ostrově“ financovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, - schválení 
přípravy a realizace projektu - schválení závazného finančního příslibu projektu
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49. Příprava zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku „Nová budova hospicové péče 
Rehos Nejdek" - Schválení odůvodnění významné veřejné zakázky - Schválení formy 
zadávacího řízení, hodnotících kritérií a jejich vah - Jmenování členů komise pro otevírání 
obálek s nabídkami a členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise

50. Program „Podpora specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře 
v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost v Karlovarském 
kraji“

51. Generel nemocnice Karlovy Vary
52. Informace o výsledku realizace projektu " Jednotná úroveň informačního operačního řízení 

a modernizace technologie pro příjem TV " financovaného v rámci Integrovaného operačního 
program, prioritní osy 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4. 
– Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení

53. Informace o výsledku realizace projektu "Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie 
a radioterapie v nemocnici Cheb - lineární urychlovač" financovaného v rámci 68. výzvy 
Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007- 2013, prioritní 
osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 – Infrastruktura v oblasti rozvoje 
lidských zdrojů

54. Informace o výsledku realizace projektu "Přístrojové vybavení pro iktové centrum KKN a.s." 
financovaného v rámci 13. výzvy Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 
– Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.2 – Služby v oblasti 
veřejného zdraví

55. Informace o výsledku realizace projektu "Zateplení budovy B a E v Nemocnici Sokolov"
56. Informace o výsledku realizace projektu "Zateplení budovy C v Nemocnici Cheb"
57. Informace o výsledku realizace projektu "Zateplení budovy č. 50 a č. 4 v Nemocnici 

Karlovy Vary"
58. Informace o výsledku realizace projektu "Zvýšení akceschopnosti Zdravotnické záchranné 

služby Karlovarského kraje" financovaného v rámci 23. výzvy Integrovaného operačního 
programu, prioritní osa 6.3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 
3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

59. Tisková oprava usnesení č. ZK 145/04/16 ze dne 7.4.2016
60. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci Asociace nevládních 

neziskových aktivit Karlovarského kraje, z.s. 
61. Projekt Karlovarského kraje "Podpora vybraných služeb sociální prevence" - změna 

harmonogramu
62. Schválení úpravy závazného příslibu finančního krytí a předfinancování projektu 

„Rekonstrukce objektu Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace 
- I. etapa“ 

63. Schválení úpravy závazného příslibu finančního krytí a předfinancování projektu 
„Rekonstrukce objektu Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace 
- II. a III. etapa“ 

64. Program pro poskytování dotací v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence
65. Informace o výsledku realizace Individuálního projektu Karlovarského kraje „Služby sociální 

prevence v Karlovarském kraji“, registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00080
66. Informace o výsledku realizace Individuálního projektu Karlovarského kraje

„V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II“, registrační číslo projektu 
CZ.1.04/3.1.00/A9.00015

67. Půjčka z Fondu budoucnosti k překlenutí časového nesouladu mezi poskytnutím 
dofinancování sociálních služeb a vrácením poměrné části dotace

68. Vyhlášení dotačního programu "Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v Karlovarském 
kraji"
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69. Poskytnutí individuálních dotací subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje 
na rok 2016

70. Program pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 
sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže 

71. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2016
72. Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury
73. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských 

zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
74. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období 

od 1. ledna 2016 do 30. dubna 2016
75. Informace o opatřeních Integrované střední školy Cheb, příspěvkové organizace, 

k předcházení promlčení lhůt k náhradě škody
76. Žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2016

- SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA, spolek, IČO 64840441
- Západočeské divadlo v Chebu, p.o., IČO 00078042

77. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Obec Dolní Žandov
78. Revokace části usnesení č. ZK 162/04/16 ze dne 7.4.2016 
79. Bezúplatný převod částí pozemku p.č. 145/1 v k.ú. Vintířov u Sokolova z majetku 

Karlovarského kraje do majetku obce Vintířov a bezúplatné nabytí částí pozemků p.č. 6/1, 13 
a 239 v k.ú. Vintířov u Sokolova z majetku obce Vintířov do majetku Karlovarského kraje 

80. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Chodov 
- pozemky p.č. 63/4, 63/5, 136/10 a 136/12 v k.ú. Dolní Chodov

81. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města 
Kraslice - pozemky v k.ú. Kraslice 

82. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Nové 
Sedlo - pozemky p.č. 164/45, 164/46 v k.ú. Chranišov, p.č. 240/2, 240/3 v k.ú. Loučky 
u Lokte a p.č. 127/15, 127/16 v k.ú. Hory u Jenišova

83. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Chlum 
Svaté Maří - části pozemku p.p.č. 372/4 v k.ú. Chlum Svaté Maří

84. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 417/3, 417/4, 643/4, 643/5 v k.ú. Tuřany u Kynšperku 
nad Ohří z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Tuřany a bezúplatné nabytí 
pozemku p.p.č. 394/13 v k.ú. Tuřany u Kynšperku nad Ohří z majetku obce Tuřany do 
majetku Karlovarského kraje

85. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 509/7, 509/5, 465/9, 407/4, 465/4 v k.ú. Olšová Vrata 
z majetku Karlovarského kraje do majetku města Karlovy Vary a bezúplatné nabytí pozemků 
p.p.č. 404/2, 453/3 v k.ú. Olšová Vrata z majetku města Karlovy Vary do majetku 
Karlovarského kraje

86. Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací - Bezúplatný převod nemovitých věcí 
z majetku Karlovarského kraje do majetku města Cheb - pozemky p.p.č. 1351, 1065/2, 
1065/4, 958 a 971/8 v k.ú. Háje u Chebu včetně části stavby silnice č. III/2143, součástí a 
příslušenství

87. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví obce Krásný Les do vlastnictví 
Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. 2029/2 v k.ú. Krásný Les

88. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví České republiky s právem hospodaření 
pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p., do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 53/2 
v k.ú. Valeč v Čechách

89. Úplatné nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemku 
p.p.č. 1389 v k.ú. Otovice u Karlových Var

90. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje 
– části pozemku p.p.č. 567/1 v k.ú. Bernov
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91. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského 
kraje – části pozemku p.p.č. 128/2 v k.ú. Horní Kramolín

92. Úplatné nabytí pozemku p.p.č. 3157/2 v k.ú. Cheb z majetku Projekční společnosti 
obchodních center, v.o.s., do majetku Karlovarského kraje a prodej pozemku p.p.č. 2372/44 
v k.ú. Cheb z majetku Karlovarského kraje do majetku Projekční společnosti obchodních 
center, v.o.s.

93. Zrušení usnesení č. ZK 303/09/12 ze dne 13.09.2012 - Bezúplatný převod nemovitostí 
v majetku Karlovarského kraje - část stavby silnice č. III/2143 a č. III/2148 včetně pozemků

94. Zřízení služebnosti k pozemkům p.p.č. 428/2, p.p.č. 436/8 a p.p.č. 436/18 v k.ú. Podhrad 
ve vlastnictví města Cheb ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic 
Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

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

96. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí 
do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 2 

97. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí 
do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 3

98. Zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě k pozemku p.č. 35 v k.ú. Sadov 
ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik, 
ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 
příspěvkové organizace

99. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům p.p.č. 2358/4 
a p.p.č. 2358/6 v k.ú. Cheb ve vlastnictví města Cheb ve prospěch Karlovarského kraje 
– Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

100. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku p.p.č. 559 v k.ú. Valy 
u Mariánských Lázní ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, 
státní podnik, ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic 
Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

101. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva 
o právu provést stavbu k p.p.č. 1052/15; 1071/6 a st. p.č. 851 s objektem č.p. 605, k.ú. Horní 
Slavkov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

102. Revokace usnesení č. ZK 502/12/15 ze dne 3. 12. 2015  a schválení Smlouvy 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.

103. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti k p.p.č. 2422/5 a 1792/1 k.ú. Cheb 
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

104. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti k p.p.č. 1792/27 k.ú. Cheb 
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

105. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti k p.p.č. 224/556, k.ú. Ostrov 
nad Ohří ve prospěch města Ostrov

106. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/1, k.ú. Dvory ve prospěch společnosti 
ČD Telematika a.s.

107. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 1623/1, 
k.ú. Karlovy Var, ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary, ve prospěch Karlovarského 
kraje

108. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 519/1, k.ú. Dalovice ve prospěch společnosti 
RWE GasNet, s.r.o.

109. Smlouva o zřízení služebnosti k p.p.č. 3255/1; 3255/4 a st.p.č. 3255/5 k.ú. Sokolov 
ve prospěch Karlovarského kraje

110. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 478, k.ú. Dalovice ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s.
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111. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 2350/6, k.ú. Cheb ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s.

112. Zrušení usnesení č. ZK 99/02/16 ze dne 25. 2. 2016 o bezúplatném převodu sanitního vozidla 
Volkswagen Transporter Syncro T4 ve správě Zdravotnické záchranné služby Karlovarského 
kraje, příspěvková organizace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Cheb

113. Bezúplatný převod sanitního vozidla Mercedes Benz Sprinter 316 ve vlastnictví 
Karlovarského kraje Asociaci dobrovolných záchranářů ČR z.s.  

114. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Statutárnímu městu 
Karlovy Vary

115. Darování technického zhodnocení investičního majetku městu Sokolov a městu Habartov
116. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského 

kraje – části pozemku p.p.č. 405/6 v k.ú. Úšovice
117. Směna nemovitých věcí v k.ú. Karlovy Vary, Rybáře a Záhořice  ve vlastnictví Karlovarského 

kraje s nemovitými věcmi v k.ú. Karlovy Vary a Drahovice ve vlastnictví Statutárního města 
Karlovy Vary vč. oboustranného započtení bezdůvodných obohacení

118. Prodej nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje – pozemek st.p.č. 93/2,  jehož součástí 
je budova č.p. 70, pozemek st.p.č. 93/4, jehož součástí je budova bez čp/če, pozemek 
p.p.č. 456 a spoluvlastnické podíly na komunikacích a pozemcích p.p.č. 458, 463, 
vše v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova

119. Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce pro rok 2016
120. Dotace na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji na rok 2016
121. Dotace na protipovodňová opatření 
122. Schválení závazného finančního příslibu projektu „Management zvláště chráněných území 

a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Borecké rybníky“
123. Schválení závazného finančního příslibu projektu „Management zvláště chráněných území 

a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Doupovské hory 2“
124. Schválení závazného finančního příslibu projektu „Management zvláště chráněných území 

a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Vladař“

125. Různé

JUDr. Martin Havel v. r.
hejtman 

Karlovarského kraje
                

16. května 2016 


