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P r o g r a m 
 

1. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční 

dne 21. ledna 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 21.1.2016 

2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 23.11.2015 do 14.12.2015  

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 Finančního výboru 

7. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny 

8. Zpráva Kontrolního výboru 

9. Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku 

10. Příprava zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku: „Revitalizace nemocnice  

v Sokolově, Slovenská ul. 545, Řešení dopravy v klidu 1. etapa výstavby Rozšíření 

parkovacích stání a úpravy klid. zón uvnitř areálu Nemocnice Sokolov – SO-05 D, E" 

- schválení odůvodnění významné veřejné zakázky 

11. Příprava zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku: Nemocnice Sokolov, stavební 

úpravy 3. NP pavilonu "B", CHIR - lůžkové odd. - část A, B - schválení odůvodnění 

významné veřejné zakázky 

12. Příprava zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku "Karlovarská krajská nemocnice 

a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu" - schválení 

odůvodnění veřejné zakázky 

13. Žádost obce Nové Hamry o poskytnutí individuální dotace 

14. Žádost Asociace Záchranný kruh o poskytnutí individuální dotace 

15. Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji - aktualizace 

pravidel 

16. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji - aktualizace pravidel 

17. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou 

agenturou rozvoje podnikání, p.o., k projektu Smart Akcelerátor (1. kolo) 

18. Žádost Domu dětí a mládeže Habartov, okres Sokolov, IČO 75006481, se sídlem Karla Čapka 

573, 357 09 Habartov, o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové 

kázně 

19. Postup ve věci platebních výměrů k projektu reg. č. CZ.1.09/1.3.00/10.00163 Centrum 

technického vzdělávání (CTV) Ostrov, příjemce Střední průmyslová škola Ostrov 

20. Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 

uzavřené se společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 

21. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/193 a II/205 Modernizace křižovatky 

Žlutice“ 
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22. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/205 + II/226 Modernizace křižovatky 

Záhořice“ 

23. Schválení závazného finančního příslibu projektu „Obnova historického, přeshraničního 

silničního spojení Plesná – Bad Brambach (-Aš)“ 

24. Grantový projekt Karlovarského kraje "Podpora standardizace výkonu sociálně-právní 

ochrany", registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/C2.00075 - závěrečná zpráva 

25. Informace o výsledku realizace projektu „Zřízení Česko - německého jazykového  

a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb“ příspěvkové organizace Gymnázium 

Cheb 

26. Schválení smluv o vytvoření uměleckého díla v rámci oslav 700 let výročí narození Karla IV. 

uzavíraných s: 

Viktor Braunreiter, IČO 76081320 

Lenka Hodoušová, IČO 87504839 

Tomáš Braunreiter, IČO 03687741 

27. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Ostrov - 

stavba bez čp/če, která stojí na pozemku st. p. č. 1744  a stavba bez čp/če, která stojí  

na pozemku st. p. č. 1745, vše v k.ú. Ostrov nad Ohří 

28. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města Boží Dar - 

část pozemku p.p.č. 883/1 v k.ú. Boží Dar 

29. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města Kraslice - 

pozemek p.p.č. 2791/39 v k.ú. Hraničná 

30. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města 

Františkovy Lázně - pozemky p.p.č. 745/11, 745/12, 745/13, 745/14, 745/15, 745/16, 745/17, 

745/18 a 745/19 v k.ú. Horní Lomany 

31. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Cheb - 

části pozemků p.p.č. 2356/1 a p.p.č. 2357/2 v k.ú. Cheb 

32. Bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 129/1, p.p.č. 126/7 a p.p.č. 519 v k.ú. Valy  

u Mariánských Lázní z majetku obce Valy do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný 

převod částí pozemků p.p.č. 526 a p.p.č. 541/1 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní z majetku 

Karlovarského kraje do majetku obce Valy 

33. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje – 

část pozemku p.p.č. 431/5 v k.ú. Dolní Pelhřimov včetně zřízení služebnosti 

34. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje 

– pozemek p.p.č. 31/4 v k.ú. Nový Drahov včetně zřízení služebnosti 

35. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje 

– části pozemků p.p.č. 63/2, 63/4, 66/1, 70/2, 74 a 346/2 v k.ú. Teleč 

36. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob – část 

pozemku p.p.č. 167/5 v k.ú. Podhoří u Chebu 

37. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob – část 

pozemku p.p.č. 357/1 v k.ú. Skalka u Chebu 

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

do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 1 

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

do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 2 

40. Zřízení věcného břemene k pozemkům p.p.č. 155/14 a p.p.č. 458/2 v k.ú. Dolina u Krajkové 

ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvkové organizace 

41. Revokace usnesení č. ZK 351/09/15 ze dne 10.9.2015 a schválení Smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti stezky a cesty, pro stavbu „Cyklostezky Ohře“ ve prospěch 

Karlovarského kraje, a to k p.p.č. 2480/1, k.ú. Cheb, p.p.č. 406, 371/4 a 371/5, k.ú. Vokov  

u Třebeně, ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Ohře, st. podnik 
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42. Zrušení části usnesení č. ZK 132/04/15 ze dne 16.04.2015 - schválení zřízení služebnosti 

inženýrské sítě k silnici č. III/21022, pozemek p.č. 685/1 v k.ú. Dolní Rychnov 

43. Zrušení části usnesení č. ZK 357/09/15 ze dne 10.09.2015 - schválení zřízení služebnosti 

inženýrské sítě k silnici č. III/21030, pozemek p.p.č. 1795/1 v k.ú. Krajková 

44. Výměna člena Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku 

45. Jednací řád výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje 

46. Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje pro období 2016 – 2025 

 

47. Různé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 

 

 

 
Jakub Pánik, v z. 

 hejtmana  

Karlovarského kraje 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17. prosince 2015  


