
         KARLOVARSKÝ KRAJ
              HEJTMAN KRAJE

Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary-Dvory, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168, 
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č. j. KK/648/VZ/23

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

dne 27. března 2023 od 14:00 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. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 27.03.2023
2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje
3. Zpráva Finančního výboru
4. Zpráva Kontrolního výboru
5. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
6. Zpráva Výboru majetkového
7. Zpráva Výboru pro zdravotnictví 
8. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny
9. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

10. Rozpočtové změny 
11. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2022 a v roce 2023
12. Alokace volných finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje 

za rok 2022 - 3. část
13. Program na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů 

pro děti a dorost/pediatrie, zubních lékařů a gynekologů v Karlovarském kraji - Schválení 
žádostí 2023

14. Změna podmínek pro poskytování motivačních příspěvků Karlovarským krajem určených 
pro podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech 
všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie

15. Nové podmínky pro poskytování náborových příspěvků pro zaměstnance poskytovatelů 
zdravotních služeb v oboru paliativní medicíny

16. Žádost o výjimku z Podmínek pro poskytování náborových příspěvků platných 
od 31. 10. 2022

17. Poskytnutí finančního daru společnosti Tempo Team Prague s.r.o., na rok 2023
18. Poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu západočeských olympioniků na rok 2023
19. Lázně Kyselka - informace o revitalizaci
20. Schválení závazného finančního příslibu projektu „Management zvláště chráněných území 

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

a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Ramena Ohře“
22. Transformace Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace, na Agenturu krajského energetického managementu Karlovarského 
kraje, příspěvková organizace – změna zřizovací listiny

23. Individuální žádost o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje – oblast cestovního ruchu
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24. Poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu památek 
zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO

25. Členství Karlovarského kraje ve spolku "Nákupní klub z.s."
26. Bezplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Pomezí 

nad Ohří - pozemek p.p.č. 308/4 v k.ú. Tůně
27. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města 

Františkovy Lázně - části pozemku p.p.č. 648/1 v k.ú. Františkovy Lázně
28. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Nové 

Sedlo - části pozemků p.č. 1360/1, p.č. 1366/2, p.č. 1367/1 a pozemek p.č. 1407/3 v k.ú. Nové 
Sedlo u Lokte

29. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje 
– pozemek p.p.č. 147/2 v k.ú. Kolešov u Žlutic

30. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje 
– pozemky p.p.č. 366/17, 366/18, 929/27, 929/28, 929/29 a 929/30 v k.ú. Močidlec

31. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví Zemědělského družstva Novosedly do vlastnictví 
Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 128/10 a 140/3 v k.ú. Kolešov u Žlutic a pozemky  
p.p.č. 368/13, 368/14, 368/15, 368/16, 368/17, 929/24 a 925/25 v k.ú. Močidlec

32. Smlouva o budoucí kupní smlouvě - prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje 
do majetku fyzických osob – část pozemku p.p.č. 1693/1 v k.ú. Hazlov

33. Smlouva o budoucí kupní smlouvě - úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické 
osoby do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 825/4 a p.p.č. 62/3 
v k.ú. Kosmová

34. Smlouva o budoucí kupní smlouvě - úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické 
osoby do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 93/13 a p.p.č. 127/3 
v k.ú. Prachomety

35. Schválení dodatků č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací a k smlouvám o uzavření 
budoucích kupních smluv k nemovitým věcem - bezúplatné nabytí části stavby okružní 
křižovatky na silnici II/606 z majetku společnosti European Data Project s.r.o., do majetku 
Karlovarského kraje, úplatné nabytí částí pozemků v k.ú. Pomezí nad Ohří z majetku 
společnosti European Data Project s.r.o., do majetku Karlovarského kraje a prodej částí 
pozemků v k.ú. Pomezí nad Ohří z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti 
European Data Project s.r.o.

36. Písemný souhlas s technickými podmínkami převodu pozemku p.p.č. 1159/8 v k.ú. Skalka 
u Hazlova z vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu 
železnic, státní organizace, do vlastnictví Karlovarského kraje

37. Řízení o dodatečně zjištěné pozůstalosti po fyzických osobách – nabytí ¼ podílů 
na pozemcích v k.ú. Hertvíkovice do majetku Karlovarského kraje

38. Projekt Karlovarského kraje „Systémová práce v oblasti náhradní rodinné péče 
v Karlovarském kraji a prohlubování kompetencí metodických pracovníků Krajského úřadu“ 
– Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ+/2.2/006/0000542 

39. Projekt Karlovarského kraje „Karlovarský kraj podporuje sociální začleňování odborně 
a systémově“ – Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ+/2.2/006/0000993 

40. Vyřazení nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku z majetku Karlovarského kraje 
– návrh na odpis zmařené investice

41. Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace, 
za rok 2022

42. Informace o ukončení projektu „Be the change you want to see in the environment“ Prvního 
českého gymnázia v Karlových Varech, příspěvková organizace

43. Informace o ukončení projektu Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, 
v rámci dotačního programu „Centra odborné přípravy“ pro rok 2022



         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

44. Projekt „SŠŽ Sokolov - Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti 2023“ Střední školy živnostenské 
Sokolov, příspěvková organizace

45. Žádost Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, o dotaci v rámci dotačního 
programu "Centra odborné přípravy" pro rok 2023

46. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní 
rok 2021/2022

47. Program na podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu - rozhodnutí o žádostech
48. Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace – informace 

o pracovněprávním sporu
49. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – oblast kultury
50. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu přípravy projektů 

opravy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2023
51. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu vydávání 

neperiodických publikací v roce 2023
52. Program obnovy venkova 2021 - žádost města Boží Dar o prodloužení doby realizace akce
53. Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Letišti Karlovy Vary s.r.o.
54. Čerpání finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na jmenovité 

akce na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji na rok 2023
55. Žádost obce Tři Sekery o prominutí jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických 

práv v souvislosti se stavbou „KRÁSNÉ – Chodník Krásné“ v silničních pozemcích v majetku 
Karlovarského kraje

56. Žádost města Cheb o snížení jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv 
v souvislosti se stavbou „Kanalizace Tršnice“ v silničních pozemcích v majetku 
Karlovarského kraje

57. Projednání postupu prací v přípravě stavby Rekonstrukce mostu ev. č. 222 14 – 1 v Šemnici
58. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Make more s.r.o.
59. Různé

Ing. Petr Kulhánek v. r.
hejtman 

Karlovarského kraje
                

13. března 2023


