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

dne 24. května 2021 od 15:00 hodin (mimo řádný termín)
 v Hale míčových sportů v Karlových Varech, Západní 1812, Karlovy Vary

Návrh programu:

A. Informace o zániku mandátu a složení slibu člena Zastupitelstva Karlovarského kraje
B. Volba návrhové komise
C. Volba ověřovatelů zápisu
D. Schválení programu jednání

1. Vypořádání námitky zastupitelského klubu hnutí ANO 2011 k zápisu ze 4. jednání 
Zastupitelstva Karlovarského kraje ze dne 8. 3. 2021

2. Informace o očkování a aktuální epidemická situace
3. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje
4. Programové prohlášení Rady Karlovarského kraje pro období 2020+
5. Změna usnesení č. ZK 297/11/20 z ustavujícího jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, 

které se uskutečnilo ve dnech 12. 11. 2020, 19. 11. 2020, 26. 11. 2020, 1. 12. 2020, 
7. 12. 2020 a 14. 12. 2020,  ve věci snížení počtu funkcí, pro které jsou členové zastupitelstva 
uvolněni

6. Smlouva o partnerství - Společné operační středisko složek integrovaného záchranného 
systému

7. Poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 
na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2021

8. Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou 
dopravou území Karlovarského kraje, uzavřené mezi Karlovarským a Plzeňským krajem

9. Informace o postupu přípravy Plánu spravedlivé územní transformace pro Karlovarský kraj
10. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu 

v roce 2021 
11. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob - pozemek 

p.č. 1795/2 v k.ú. Nejdek
12. Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje v roce 2021 - návrh na udělení 

dotací  
13. Poskytnutí individuální dotace Krajské hospodářské komoře Karlovarského kraje na rozvoj 

podnikatelského prostředí v Karlovarském kraji
14. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních akcí 

- rozhodnutí o žádostech 
15. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních 

aktivit dětí a mládeže - rozhodnutí o žádostech 
16. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vrcholového 

sportu - rozhodnutí o žádostech 
17. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v Programu na podporu kulturních aktivit 

v roce 2021
18. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na obnovu kulturních památek, 

památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2021
19. Program obnovy venkova 2021 - návrh rozdělení dotací
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20. Program obnovy venkova – žádost obce Dolní Nivy o prodloužení termínu realizace 
a vyúčtování akce

21. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu českých turistů 
na údržbu a nové značení cyklotras v roce 2021

22. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2021 - návrh 
na rozdělení dotací

23.

24.

Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na likvidaci invazních druhů 
rostlin v Karlovarském kraji na rok 2021
Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 
a o zřízení věcného práva mezi Karlovarským krajem a Českou republikou - Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových

25. Různé

Ing. Petr Kulhánek v. r. 
hejtman 

Karlovarského kraje
                

12. května 2021


