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č. j. KK/665/VZ/22

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

dne 11. dubna 2022 od 9:00 hodin
 v zastupitelském 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. Informace o očkování a aktuální epidemická situace
2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 11.04.2022
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 národnostní menšiny
8. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
9. Zpráva Výboru majetkového

10. Zpráva výboru pro zdravotnictví
11. Rozpočtové změny
12. Alokace volných finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje 

za rok 2021 - 3. část
13. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2022
14. Informace o výsledku projektu „Modernizace provozního informačního systému KKN“, 

reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005207 financovaného v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu 

15. Prominutí dluhu Karlovarské krajské nemocnice a.s., vyplývající z Dohody o vzájemném 
zápočtu závazků a pohledávek, ev. č. KK 00874/2022 ze dne 25.02.2022

16. Žádost o výjimku z Podmínek pro poskytování náborových příspěvků pro zaměstnance 
vybraných oddělení nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského 
kraje od 1. 1. 2021

17. Poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu západočeských olympioniků na rok 2022
18. Poskytnutí finančního daru Regionálnímu stavebnímu sdružení Karlovy Vary na akci Dny 

stavitelství a architektury Karlovarského kraje
19. Schválení a vyhlášení dotačních programů financovaných z rozpočtu Karlovarského kraje 

pro rok 2022, VI. část (priorita 4)
20. Projekt „Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit 

v Karlovarském kraji - Doupovské hory 2“ – ukončení projektu v souvislosti s neposkytnutím 
souhlasu vlastníků pozemků s realizací projektu 

21. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu 
v roce 2022 

22. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast UNESCO - Montanregion Krušné 
Hory - Erzgebirge, o. p. s. 
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23. Projekt „Centrum lázeňského výzkumu - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Institutu 
lázeňství a balneologie, v.v.i., z rozpočtu Karlovarského kraje na přípravu projektu

24. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit 
s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví 
Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1397/1 v k.ú. Rotava

25. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví města Sokolov do vlastnictví Karlovarského 
kraje – část pozemku p.č. 1356/1 v k.ú. Sokolov

26. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit 
s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 
v k.ú. Brložec u Štědré, Lažany u Štědré, Smilov u Štědré a Mírová

27. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit 
s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 
v k.ú. Hartoušov, Cheb, Lazy a Stará Voda u Mariánských Lázní

28. Bezúplatný převod částí pozemků p.č. 273 a p.č. 130 v k.ú. Mírová z majetku Karlovarského 
kraje do majetku obce Mírová a bezúplatné nabytí částí pozemků p.č. 237/6, p.č. 238/12 
a p.č. 368/7 v k.ú. Mírová z majetku obce Mírová do majetku Karlovarského kraje

29. Bezúplatný převod částí pozemků p.č. 767/1 a p.č. 767/10 v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova 
z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Staré Sedlo a bezúplatné nabytí částí 
pozemků p.č. 364 a p.č. 365 v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova z majetku obce Staré Sedlo 
do majetku Karlovarského kraje

30. Bezúplatný převod části pozemku parc. č. 180/3 v k.ú. Královské Poříčí z majetku 
Karlovarského kraje do majetku obce Královské Poříčí a bezúplatné nabytí části pozemku 
parc. č. 197/1 v k.ú. Královské Poříčí z majetku obce Královské Poříčí do majetku 
Karlovarského kraje

31. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 402/1 a p.p.č. 402/2 v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní 
a pozemků p.p.č. 761/26, p.p.č. 761/27 a části pozemku p.p.č. 1239/1 v k.ú. Drmoul z majetku 
Karlovarského kraje do majetku obce Drmoul a bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 2048/102, 
p.p.č. 2048/103 a p.p.č. 2048/94 v k.ú. Drmoul z majetku obce Drmoul do majetku 
Karlovarského kraje

32. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Bečov nad Teplou z majetku Karlovarského kraje 
do majetku města Bečov nad Teplou a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bečov nad Teplou 
z majetku města Bečov nad Teplou do majetku Karlovarského kraje

33. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Lipová 
- část pozemku p.p.č. 872 v k.ú. Palič

34. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Cheb 
- pozemek p.č. 123/24 v k.ú. Dolní Dvory a pozemky p.č. 425/1, 425/3 a 425/5 v k.ú. Horní 
Dvory

35. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Toužim 
- části pozemku p.p.č. 1459/10 v k.ú. Toužim

36. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce 
Stanovice - pozemky p.p.č. 3639 a p.p.č. 3627 v k.ú. Dražov a pozemky p.p.č. 436 , p.p.č. 440 
a část p.p.č. 330/1 v k.ú. Hlinky

37. Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – části 
pozemků p.č. 11/1 a p.č. 107 v k.ú. Nová Víska u Ostrova

38. Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby - pozemky 
p.č. 1580/2, p.č. 1580/3, p.č. 1592/2 v k.ú. Toužim

39. Úplatné nabytí hmotné nemovité věci z vlastnictví DFARMA spol. s r.o., do vlastnictví 
Karlovarského kraje - pozemek p.č. 459 v k.ú. Vokov u Třebeně

40. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského 
kraje – části pozemků p.p.č. 24/3, p.p.č. 279/2, p.p.č. 279/3 a p.p.č. 959/5 v k.ú. Tatrovice
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41. Projekt „Counteracting Unequal Regional Development Caused by Brain Drain (BRAINY)“
/„Potírání nerovnoměrného územního rozvoje způsobeného únikem mozků (BRAINY)“ 
– příprava a realizace projektu kofinancovaného z programu Interreg Central Europe 
2021-2027

42. Projekt „Entrepreneur of the Future (EFU)“/„Podnikatel budoucnosti (EFU)“ – příprava 
a realizace projektu kofinancovaného z programu Interreg Central Europe 2021-2027

43. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu českých turistů 
na údržbu a nové značení cyklotras v roce 2022

44. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Mikroregionu Sokolov 
- východ na projekt Oprava cyklostezky Královské Poříčí – Loket

45. Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace 
za rok 2021

46. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní 
infrastruktury profesionálního sportu - rozhodnutí o žádostech

47. Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 
v Karlovarském kraji v roce 2022

48. Projekt „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školy živnostenské Sokolov, 
příspěvková organizace

49. Projekt „SPŠ Ostrov jede na irský ostrov“ Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvková 
organizace

50. Projekt Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková 
organizace, v rámci akreditace programu Erasmus+ pro rok 2022

51. Informace o ukončení projektu "Úprava venkovního areálu GOAML pro podporu výuky 
ve venkovním prostředí" Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková 
organizace

52. Informace o ukončení projektu Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, 
v rámci dotačního programu „Centra odborné přípravy“ pro rok 2021

53. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu vydávání 
neperiodických publikací v roce 2022

54. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury 
55. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury - Karlovarský symfonický 

orchestr, příspěvková organizace, ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR 
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, o.p.s., Západočeské divadlo v Chebu p.o. 

56. Informace o výsledku realizace projektu „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“ 
reg. č. CZ.1.09/4.1.00/04.00021 

57. Žádost obce Bublava o prodloužení termínu vyčerpání poskytnutých finančních prostředků, 
termínu realizace a následného vyúčtování individuální dotace na projekt "Nákup 
kontejnerového nosiče za traktor vč. kontejneru"

58. Projekt „Pořízení automobilů pro účely poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji“ 
– informace o projektu, podání žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního 
programu, specifický cíl 6.1 REACT EU a schválení závazného finančního příslibu projektu, 
registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/211_24/0017305 

59. Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace na financování sociální části center duševního 
zdraví a multidisciplinárních týmů pro rok 2022

60. Dodatek č. 17 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním 
postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace

61. Smlouva o převodu činností, práv, povinností a závazků v souvislosti s převzetím provozu 
sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením Vilík Karlovarským krajem 
od Správy zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace

62. Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6
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63. Čerpání finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na jmenovité 
akce na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji na rok 2022

64. Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Letišti Karlovy Vary s.r.o.
65. Uzavření dodatku č. 17 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné 

služby uzavřené se společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
66. Různé

Ing. Karel Jakobec v z.
hejtmana 

Karlovarského kraje
                

21. března 2022


