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P r o g r a m 
 

8. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční 

dne 7. prosince 2017 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. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 07.12.2017 

2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje 

3. Zpráva Kontrolního výboru 

4. Zpráva Finančního výboru 

5. Zpráva Výboru pro zdravotnictví 

6. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj 

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

8. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje 

9. Plán práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského 

kraje na rok 2018 

10. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny 

11. Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2018 včetně finančního vztahu kraje ke státnímu 

rozpočtu ČR a finančních vztahů rozpočtů obcí ke státnímu rozpočtu ČR 

12. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje  

k 30.09.2017 

13. Informace k postupu ve věci podání sporu z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění  

u projektu "Cyklostezka Ohře II" reg. č. CZ. 1.09/3.2.00/35.00801 

14. Informace o doručené výzvě k úhradě prostředků dotčených pochybením u projektu 

"Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji - Evropsky 

významná lokalita Doupovské hory" reg. č. CZ.1.02/6.1.00/14.24909 

15. Informace o doručené výzvě k úhradě prostředků dotčených pochybením v rámci projektu 

"Zateplení a výměna zdroje tepla čp. 119, ISŠ Cheb",  

registrační číslo CZ.1.02/3.1.00/11.12530, realizovaného Integrovanou střední školou Cheb, 

příspěvkovou organizací 

16. Informace o doručeném protokolu o kontrole z Ministerstva pro místní rozvoj a podání 

námitek k protokolu v rámci projektu "Podpora činnosti Regionální stálé konference 

Karlovarského kraje 2015 - 2017", registrační číslo CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000069, 

realizovaného Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, příspěvkovou organizací 

17. Informace o realizovaných rozpočtových změnách a rozpočtových změnách ve schvalovacím 

procesu v roce 2017 

18. Postup ve věci návrhu zprávy o auditu operace k projektu  

reg. č. CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 "Nestůj a pojď II." 

19. Postup ve věci rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství o zamítnutí odvolání a platebních 

výměrů na penále u projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání  

v Karlovarském kraji" reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004 
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20. Postup ve věci rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství o zamítnutí odvolání  

proti platebním výměrům na penále a rozhodnutí o prominutí daně u projektu "Inovace 

školského portálu Karlovarského kraje" reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0024 

21. Postup ve věci rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství o zamítnutí odvolání  

proti platebním výměrům na penále a rozhodnutí o prominutí daně u projektu "Krajské 

vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků"  

reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0026 

22. Postup ve věci rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství o zamítnutí odvolání proti 

platebním výměrům na penále a rozhodnutí o prominutí daně u projektu "Zvyšování kvality 

vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách"  

reg. č. CZ.1.07/1.1.00/08.0080 

23. Postup ve věci výzvy k úhradě prostředků dotčených pochybením v rámci projektu "Zateplení 

obvodového pláště budovy a výměna části oken budovy Domova pro seniory v Lázních 

Kynžvart, příspěvkové organizace", registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/13.18045, realizovaného 

Domovem pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvkovou organizací 

24. Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných z EU  

od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi 

Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 

25. Plnění usnesení č. ZK 548/12/16 o prověření informací uvedených ve zprávě o auditu operace 

projektu Karlovarského kraje reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01273 Lineární urychlovač  

pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí 

26. Prominutí pohledávky příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov, p.o.  

27. Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Karlovarského kraje 

28. Stanovení náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce člena Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 

29. Poskytování příspěvků ze sociálního fondu členům Zastupitelstva Karlovarského kraje 

30. Závěrečná zpráva k závazku veřejné služby v oblasti údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví 

Karlovarského kraje za rok 2016 

31. Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6 

32. Programy pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - oblasti podpory prevence 

kriminality, jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje a sociální 

33. Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb 

v roce 2018 

34. Dodatek č. 12 ke zřizovací listině Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková 

organizace 

35. Dodatek č. 20 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby, příspěvková 

organizace 

36. Poskytnutí zápůjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji  

v roce 2018 

37. Zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018 

38. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu požární techniky 

jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Potůčky 

39. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu požární techniky 

jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Královské Poříčí 

40. Informace k projektu Karlovarského kraje „Výstavba objektů pro poskytování sociálních 

služeb v Aši“, týkající se finančního krytí projektu 

41. Schválení Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta  2018 - 2022 

42. Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management Domova pro osoby se zdravotním 

postižením "PATA" v Hazlově, p.o. 
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43. Vyřazení "Mezinárodního projektu iMAP-Zlepšení managementu archeologických parků"  

z Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje a uvolnění alokovaných finančních 

prostředků 

44. Projekt "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské 

knihovny Karlovy Vary" 

- schválení podání žádosti 

- schválení realizace projektu 

- schválení záměru financování projektu 

45. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, do vlastnictví Karlovarského 

kraje – pozemek p.p.č. 468/2 v k.ú. Rudolec u Březové 

46. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví Karlovarského kraje  

– pozemek p.p.č. 396/2 v k.ú. Brložec u Štědré 

47. Bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 595/6, 595/7, 595/8, 595/10, 595/11 a 595/12  

v k.ú. Pstruží u Merklína a pozemku p.p.č. 1026/2 v k.ú. Bystřice u Hroznětína z majetku 

České republiky s příslušností hospodaření Povodí Ohře, státní podnik, do majetku 

Karlovarského kraje a bezúplatný převod pozemku p.p.č. 193/3 v k.ú. Pstruží u Merklína  

z majetku Karlovarského kraje do majetku České republiky s příslušností hospodaření  

Povodí Ohře, státní podnik 

48. Bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 879/1 v k.ú. Tři Sekery u Kynžvartu z majetku 

Karlovarského kraje do majetku obce Tři Sekery a bezúplatné nabytí části pozemku  

p.p.č. 64/15 v k.ú. Tři Sekery u Kynžvartu z majetku obce Tři Sekery do majetku 

Karlovarského kraje  

49. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města Žlutice  

- část pozemku p.p.č. 4455/1 v k.ú. Žlutice 

50. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Bochov 

- pozemek p.p.č. 744/3 v k.ú. Pávice včetně stavby silnice č. III/19813 

51. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Rovná  

- pozemky p.p.č. 1982/4, 1982/6, 1982/7, 1982/8 a části pozemku p.p.č. 1982/2  

v k.ú. Rovná u Sokolova 

52. Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1311/5 v k.ú. Valeč v Čechách z majetku Karlovarského 

kraje do majetku obce Valeč a bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 643/5, 643/6 a 1379/3  

v k.ú. Valeč v Čechách z majetku obce Valeč do majetku Karlovarského kraje  

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

– část pozemku p.p.č. 640/3 v k.ú. Valeč v Čechách 

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

– pozemek p.p.č. 551/5 v k.ú. Studánka u Aše 

55. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti HD Logistic s.r.o., do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 3596/16 a 3596/17 v k.ú. Cheb 

56. Úplatné nabytí pozemků p.p.č. 19/4, 250/9 a 250/10 v k.ú. Mýtina z majetku fyzických osob 

do majetku Karlovarského kraje a prodej pozemku p.p.č. 671/5 v k.ú. Mýtina z majetku 

Karlovarského kraje do majetku fyzických osob  

57. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku Českého 

hydrometeorologického ústavu – pozemek p.p.č. 813/5 v k.ú. Háje u Chebu 

58. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – část 

pozemku p.p.č. 989/1 v k.ú. Tatrovice 

59. Prodej nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje – pozemku st.p.č. 1525, jehož součástí 

je stavba č.p. 1386 a pozemku p.p.č. 2168/1, vše v k.ú. Aš - opakované schválení záměru 

prodeje 
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60. Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob – části 

pozemku p.p.č. 2888/1 v k.ú. Dražov 

61. Smlouva o budoucí darovací smlouvě - Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České 

republiky s příslušností hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové 

organizace, do vlastnictví Karlovarského kraje – stavba stávající silnice I/21 včetně pozemků 

v k.ú. Drmoul a Trstěnice u Mariánských Lázní a nově zbudované stavby částí komunikací 

včetně všech součástí, příslušenství a pozemků 

62. Smlouva o budoucí směnné smlouvě nemovitostí, smlouva o smlouvě budoucí darovací  

- Směna nemovitých věcí ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitými věcmi  

ve vlastnictví společnosti Sedlecký kaolin a.s., bezúplatné nabytí stavby přeložky silnice 

III/2136 včetně všech součástí a příslušenství a stavbou přeložky silnice III/2136 zastavěné 

části pozemkových parcel z vlastnictví společnosti Sedlecký kaolin a.s., do vlastnictví 

Karlovarského kraje  

63. Smlouva o smlouvě budoucí darovací, darování nemovité věci - Bezúplatné nabytí nemovité 

věci z vlastnictví obce Velká Hleďsebe do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku 

p.p.č. 949/1 v k.ú. Klimentov 

64. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě k pozemku p.p.č. 351/17  

a 351/24 v katastrálním území Olšová Vrata, obec Karlovy Vary, v souvislosti s realizací 

stavby "Výstavba nového objektu ZPS na LKKV", Karlovy Vary, Olšová Vrata, ve prospěch 

Karlovarského kraje, uzavřená s ČR Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje  

65. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku p.p.č. 1083/19 v katastrálním 

území Drahovice, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Střední 

odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace a společností  

ČEZ Distribuce a.s., zastoupenou na základě plné moci společností MARTIA a.s. 

66. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku p.p.č. 553/5 v katastrálním 

území Hazlov, mezi Karlovarským krajem a společností ČEZ Distribuce, a.s. 

67. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti pro umístění distribuční soustavy  

k pozemku parc. č. st. 1468, v k.ú. Cheb mezi Karlovarským krajem zastoupeným 

příspěvkovou organizací Integrovanou střední školou Cheb a společností ČEZ Distribuce, a.s., 

zastoupenou na základě plné moci společností ELEKTRO EURON spol. s r.o.  

68. Informace o výsledku realizace projektu „CZ.1.02/6.2.00/12.17406 Omezení výskytu 

invazních rostlin v Karlovarském kraji“, akceptační číslo 13142856,  

id. č. EDS/SMVS 115D122003329 

69. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví zřízené Karlovarským 

krajem - Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace  

70. Dodatky č. 1 ke smlouvám o spolupráci na zajištění pohotovostních služeb a ostatních činností 

71. Projekt „Podpora vzdělávání a rozvoj spolupráce na SOŠ a SOU Nejdek“ Střední odborné 

školy a středního odborného učiliště Nejdek, příspěvková organizace 

72. Projekt „Šablony“ Středního odborného učiliště Horní Slavkov, příspěvková organizace 

73. Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských 

zařízení zřizovaných Karlovarským krajem  

74. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Hockey Club Karlovy Vary, z.s. 

75. Projekt Karlovarského kraje „Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov po živelní 

pohromě“ 

76. Žádost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad o poskytnutí individuální dotace  

na rok 2018 

77. Program obnovy venkova – změny v dotovaných akcích obcí Útvina a Velichov 

78. Informace o výsledku a ukončení projektu „Zážitek v přírodě – Cyklostezka Ohře“ v rámci 

přeshraničního dotačního programu CÍL EÚS 2014 – 2020, Česká republika – Svobodný  

stát Bavorsko 
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79. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Lipová, obcí Jenišov a městem 

Skalná "O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy 

veřejné správy Karlovarského kraje" 

80. Žádost daňového subjektu Základní škola Horní Slavkov, IČO 75005484, sídlem Školní 786, 

Horní Slavkov, PSČ 357 31, o prominutí vyměřeného penále za prodlení s odvodem  

za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu,  

registrační číslo CZ.1.07/1.1.18/01.0015 

81. Žádost daňového subjektu ARPIS a.s., IČO 41940270, sídlem Rooseveltova 37,  

Český Krumlov, PSČ 381 01, o prominutí vyměřeného odvodu a penále za porušení 

rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu,  

registrační číslo CZ.1.07/3.2.12/03.0016 

 

82. Různé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mgr. Jana Vildumetzová v. r. 

 hejtmanka  

Karlovarského kraje 
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