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č. j. KK/304/VZ/22

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

dne 28. února 2022 od 9:00 hodin
 v Kulturním a společenském středisku Chodov, s.r.o., 

náměstí ČSM 1022, 357 35 Chodov

Návrh programu:

A. Volba návrhové komise
B. Volba ověřovatelů zápisu
C. Schválení programu jednání

1. Informace o očkování a aktuální epidemická situace
2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 28.02.2022
3. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje
4. Zpráva Finančního výboru
5. Zpráva Kontrolního výboru
6. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
7. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
8. Zpráva Výboru majetkového
9. Zpráva Výboru pro zdravotnictví

10. Změna ve složení Finančního Výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje
11. Souhrnná informace o aktuálních postupech u finančních postihů u projektů 

spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, 
příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., 
předložených Radě Karlovarského kraje v období od 22. 11. 2021 do 24. 1. 2022

12. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2021 a v roce 2022
13. Rozpočtové změny 
14. Alokace volných finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje 

za rok 2021 - 2. část
15. Návrh na finanční příspěvek Karlovarského kraje pro záměr společnosti ČEDOK a.s., 

provozovat sérii patnácti charterových letů v letní sezóně 2022 z Karlových Varů 
do Antalye (Turecko)

16. Schválení a vyhlášení dotačních programů financovaných z rozpočtu Karlovarského kraje 
pro rok 2022, V. část (priorita 4)

17. Volba přísedícího Krajského soudu v Plzni
18. Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje Asociaci Záchranný 

kruh, z.s., na rok 2022, na projekt „Praktické vzdělávání ve Světě záchranářů“ a projekt 
„Podpora činnosti Asociace Záchranný kruh v roce 2022 v rámci Integrovaného projektu 
Záchranný kruh“

19. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje od Hasičského záchranného sboru 
Karlovarského kraje na rok 2022

20. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje od Hasičského záchranného sboru 
Karlovarského kraje na rok 2022 - zavázané prostředky z roku 2021

21. Memorandum o spolupráci uzavřené mezi Vládním krajem Horní Falc (Svobodný stát 
Bavorsko) a Karlovarským krajem
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22. Souhrnné informace o změnách provedených v rámci aktualizace Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Karlovarského kraje v roce 2021.

23. Projekt Karlovarského kraje s názvem „Agentura pro transformaci Karlovarského kraje 
- předprojektová příprava“

24. Individuální žádost o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové péče, 
lázeňství a cestovního ruchu - Institut lázeňství a balneologie, v.v.i.

25. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – část pozemku 
p.č. 47/2 v k.ú. Nebanice

26. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví města Cheb do vlastnictví Karlovarského kraje 
– částí pozemků p.p.č. 1818/1 a 1818/2 v k.ú. Cheb

27. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Stará Voda 
- část pozemku p.p.č. 4633/1 v k.ú. Stará Voda u Mariánských Lázní

28. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Tři Sekery 
- část pozemku p.p.č. 856/2 v k.ú. Krásné u Tří Seker

29. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Cheb 
- pozemek p.p.č. 2301/26 v k.ú. Cheb a pozemky p.p.č. 1351, 1065/2, 1065/4 a 958 v k.ú. 
Háje u Chebu včetně části stavby silnice č. III/2143, součástí a příslušenství

30. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Citice 
- části pozemku p.č. 419 v k.ú. Citice

31. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Aš z majetku Karlovarského kraje do majetku města Aš 
a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Aš z majetku města Aš do majetku Karlovarského kraje

32. Projekt „Krajský business park Sokolov-předprojektová příprava“-schválení předprojektové 
přípravy projektu

33. Žádost MAS Sokolovsko o.p.s., o navýšení individuální dotace na akci Projektová dokumentace 
na most přes Rolavu u Přebuzi

34. Dohoda o ukončení memoranda o spolupráci při realizaci záměru vybudování koncertního sálu 
v objektu Císařských lázní a smlouva o smlouvě budoucí nájemní na pronájem prostor 
v objektu Císařských lázní se statutárním městem Karlovy Vary

35. Projekt Karlovarského kraje s názvem "Rekonstrukce a modernizace Střední 
uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary - předprojektová příprava"

36. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní 
rok 2020/2021

37. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vrcholového sportu 
- rozhodnutí o žádostech 

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

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

40. Žádost obce Kyselka o posunutí termínu čerpání dotace poskytnuté v roce 2021 z rozpočtu 
Karlovarského kraje

41. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na obnovu a využití kulturních 
památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2022

42. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu kulturních aktivit 
v roce 2022

43. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu

44. Senior Pas 2022
45. Poskytnutí dotací na zajištění sociálních služeb v roce 2022 v rámci projektu Podpora 

vybraných služeb sociální prevence II
46. Poskytnutí mimořádných zápůjček na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji 

v roce 2022
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47. Schválení převzetí provozu sociální služby Domova pro osoby se zdravotním postižením Vilík 
Karlovarským krajem od Správy zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace

48.

49.

Projekt "Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní a kreativní kancelář 
- 4K - předprojektová příprava" – schválení předprojektové přípravy

Různé

Ing. Petr Kulhánek v. r.
   hejtman 

Karlovarského kraje
                

15. února 2022


