
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění  

(označeno „xxxxxxxxx“). 
 

K a r l o v a r s k ý    k r a j 
se sídlem v Karlových Varech 

Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 

 
 

 

USNESENÍ 
 

z 24. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo  

dne 14.09.2020 v době od 9:04 do 15:42 hod. 

v Hale míčových sportů v Karlových Varech, Západní 1812, Karlovy Vary 

 
 

Přítomno: …………………………… 44 členů zastupitelstva 

Omluveni:               …………………………… Ing. Valjentová 

Přizvaní:                 …………………………… Mgr. Vránová, ředitelka krajského úřadu, 

vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu 

Zapisovatelka:         …………………………… Lenka Burešová 

   

 

          usnesení č.  

 

 
A. Volba návrhové komise  

B. Volba ověřovatelů zápisu  

C. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 14.09.2020 ZK 172/09/20 

2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje ZK 173/09/20 

3. Zpráva Kontrolního výboru ZK 174/09/20 

4. Zpráva Finančního výboru ZK 175/09/20 

5. Zpráva Výboru pro zdravotnictví  ZK 176/09/20 

6. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj ZK 177/09/20 

7. Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku ZK 178/09/20 

8. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 

ZK 179/09/20 

9. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny ZK 180/09/20 

10. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na neinvestiční 

podporu terénních a ambulantních sociálních služeb pro rok 2020 

ZK 181/09/20 

11. Roční zpráva o stavu požární ochrany Karlovarského kraje za rok 2019 ZK 182/09/20 

12. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Hasičský záchranný sbor 

Karlovarského kraje a město Chodov 

ZK 183/09/20 

13. Rozdělení 2. části dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

Karlovarského kraje v roce 2020  

ZK 184/09/20 

14. Poskytnutí mimořádných odměn členům Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

 

ZK 185/09/20 
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15. Pravidla pro poskytování zápůjčky z Fondu na udržení provozu sociálních služeb  

v Karlovarském kraji v roce 2021 

ZK 186/09/20 

16. Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském 

kraji v roce 2020 - dofinancování sociálních služeb 

ZK 187/09/20 

17. Pravidla pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském 

kraji pro období 2021 - 2023 

ZK 188/09/20 

18. Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb  

v roce 2021 

ZK 189/09/20 

19. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitimní účetní závěrce Karlovarského 

kraje k 30.06.2020 

ZK 190/09/20 

20. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2020 ZK 191/09/20 

21. 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 18. 5. 2020  

do 27. 7. 2020 

ZK 192/09/20 

22. 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. 

ZK 193/09/20 

23. Žádost Muzea Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje,  

IČO 72053810, se sídlem Pod Jelením skokem 393/30, 360 01 Karlovy Vary,  

o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně 

ZK 194/09/20 

24. Schválení realizace 2. etapy 1. části opčních položek určených výsledkem 

zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací, schválení finančního krytí akce 

"KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" 

ZK 195/09/20 

25. Projekt „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START  

v Karlovarském kraji II.„ pro období 2021-2022 - schválení přípravy, realizace 

projektu a závazného finančního příslibu projektu 

ZK 196/09/20 

26. Informace o výsledku realizace projektu „Podpora vybraných služeb sociální 

prevence“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003784 

ZK 197/09/20 

27. Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6 ZK 198/09/20 

28. Uzavření dodatku č. 14 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek 

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

ZK 199/09/20 

29. Změna zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvkové organizace 

ZK 200/09/20 

30. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť pro rok 2020 

ZK 201/09/20 

31. Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o příspěvku na zajištění dopravní 

obslužnosti veřejnou linkovou dopravou území Karlovarského kraje, uzavřené 

mezi Karlovarským a Plzeňským krajem 

ZK 202/09/20 

32. Schválení realizace a závazného finančního příslibu čtyřem projektům "Podpora 

veřejné hromadné dopravy v Karlovarském kraji v oblastech I. až IV. s cílem 

zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí a to vyřazením 

stávajících autobusů z dopravní obslužnosti Karlovarského kraje a nákupem 

nových autobusů s pohonem *CNG" 

ZK 203/09/20 

33. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové 

péče, lázeňství a cestovního ruchu - kultura a památková péče 

ZK 204/09/20 

34. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit  

v roce 2020 

ZK 205/09/20 

35. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové 

péče, lázeňství a cestovního ruchu - Ultralight Club Cheb, z.s. (Letecký den 2020 

- 100 let letecké školy), Nadace FILM-FESTIVAL Karlovy Vary (Vary ve vašem 

kině a KVIFF 2020) 

 

 

ZK 206/09/20 
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36. Projekt "Žula a voda" – Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského 

kraje - schválení přijetí dotace a realizace projektu 

ZK 207/09/20 

37. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu  

za období od 1. ledna 2020 do 31. července 2020 

ZK 208/09/20 

38. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje  

na rok 2020 

ZK 209/09/20 

39. Projekt „Fast Fabric For Fashion Inovation“ Střední uměleckoprůmyslové školy 

keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace  

ZK 210/09/20 

40. Projekt „Mindfulness ve školách“ Střední uměleckoprůmyslové školy keramické  

a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace 

ZK 211/09/20 

41. Projekt „Shapes of Water“ Střední uměleckoprůmyslové školy keramické  

a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace  

ZK 212/09/20 

42. Informace o ukončení projektu "Kompetenční centrum pro 3D, rozšíření 3D 

laboratoře" Gymnázia Ostrov, příspěvková organizace 

ZK 213/09/20 

43. Informace o ukončení projektu "Modernizace infrastruktury SŠ logistické" Střední 

školy logistické Dalovice, příspěvková organizace 

ZK 214/09/20 

44. Informace o ukončení projektu "Modernizace učeben pro strojírenské obory" 

Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvková organizace 

ZK 215/09/20 

45. Informace o ukončení projektu "Modernizace vybavení dílen v rámci praktického 

vyučování oboru CU a PEK, včetně stavebních úprav" Střední školy živnostenské 

Sokolov, příspěvková organizace  

ZK 216/09/20 

46. Informace o ukončení projektu "Pořízení vybavení výukových strojů do dílen 

oboru Truhlář" Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace  

ZK 217/09/20 

47. Informace o ukončení projektu "Zvládnu to sám" Základní školy Ostrov, 

příspěvková organizace 

ZK 218/09/20 

48. Informace o ukončení projektu „1SS - 1 Small Step“ Střední školy logistické 

Dalovice, příspěvková organizace  

ZK 219/09/20 

49. Informace o ukončení projektu „PROject MANagement for VET“ Střední školy 

logistické Dalovice, příspěvková organizace  

ZK 220/09/20 

50. Sloučení organizací Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních 

Karlovy Vary, příspěvková organizace a Základní škola a mateřská škola  

při Léčebných lázních Lázně Kynžvart, příspěvková organizace 

ZK 221/09/20 

51. Záměr zřízení konzervatoře v Lokti ZK 222/09/20 

52. Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní 

struktury obyvatelstva 

ZK 223/09/20 

53. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky s příslušností 

hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 

Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 1/7 a 1/8 v k.ú. Hradiště u Chebu 

ZK 224/09/20 

54. 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. 527/163 v k.ú. Dvory, obec Karlovy Vary  

ZK 225/09/20 

55. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví obce Lipová do vlastnictví 

Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 11/1, 518/1, 518/10, 564 a 565  

v k.ú. Horní Lipina 

ZK 226/09/20 

56. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky s příslušností 

hospodaření  pro Lesy České republiky, s.p., do vlastnictví Karlovarského kraje  

– pozemky p.p.č. 819/19, 820/5, 821/14, 2492/24 a 2714/3 v k.ú. Hroznětín  

ZK 227/09/20 

57. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky s příslušností 

hospodaření Státního pozemkového úřadu, do vlastnictví Karlovarského kraje  

– pozemky v k.ú. Háje u Chebu, Krásná, Podhradí u Aše, Hartoušov a Plesná 

 

 

 

 

 

 

ZK 228/09/20 
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58. Bezúplatný převod částí pozemků p.p.č. 3751/1, 3751/4 a 4030/6 v k.ú. Hranice  

u Aše z majetku Karlovarského kraje do majetku města Hranice, bezúplatné nabytí 

částí pozemků p.p.č. 43/2, 49/5, 57, 3625, 3751/2, 1889/3 a 3889/8 v k.ú. Hranice 

u Aše z majetku města Hranice do majetku Karlovarského kraje a bezúplatné 

nabytí části pozemku p.p.č. 43/1 v k.ú. Hranice u Aše z majetku fyzické osoby 

do majetku Karlovarského kraje 

ZK 229/09/20 

59. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku 

obce Vrbice - pozemky p.p.č. 1993/2 a 2022 v k.ú. Vrbice u Valče 

ZK 230/09/20 

60. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1910/104, 1910/105, 1910/106, 1910/107  

a 1910/108 v k.ú. Fojtov z majetku Karlovarského kraje do majetku města Nejdek 

a bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 57/2 v k.ú. Fojtov z majetku města Nejdek  

do majetku Karlovarského kraje  

ZK 231/09/20 

61. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 627/10 v k.ú. Brložec u Štědré a 1765/2, 

1765/3 a 1765/4 v k.ú. Lažany u Štědré z majetku Karlovarského kraje do majetku 

obce Štědrá a bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 37/3, 642/2 v k.ú. Brložec u Štědré 

a 1191/6, 1191/7, 1191/8 a 1798/2 v k.ú. Lažany u Štědré z majetku obce Štědrá  

do majetku Karlovarského kraje  

ZK 232/09/20 

62. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 2852/5, 2852/6, části 2999/1, části 2856/1, části 

2841/1, část 2904/3 a části 2840/1 v k.ú. Teplá z majetku Karlovarského kraje  

do majetku města Teplá a bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 107/3 v k.ú. Jankovice 

z majetku města Teplá do majetku Karlovarského kraje  

ZK 233/09/20 

63. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Velká Hleďsebe z majetku Karlovarského kraje 

do majetku obce Velká Hleďsebe a bezúplatné nabytí pozemků  

v k.ú. Velká Hleďsebe a Klimentov z majetku obce Velká Hleďsebe do majetku 

Karlovarského kraje  

ZK 234/09/20 

64. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby  

– pozemek p.p.č. 694/5 v k.ú. Zelená Hora u Kraslic 

ZK 235/09/20 

65. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby  

– pozemek p.p.č. 958 v k.ú. Srní u Boče 

ZK 236/09/20 

66. Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby  

– pozemky p.p.č. 954/3 v k.ú. Bystřice u Hroznětína a p.č. 213/3 v k.ú. Kfely 

u Ostrova 

ZK 237/09/20 

67. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku obce  

Královské Poříčí – pozemku p.č. 200, jehož součástí je budova č.p. 172  

v k.ú. Královské Poříčí 

ZK 238/09/20 

68. Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob 

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

ZK 239/09/20 

69. Úplatné nabytí nemovité věci z podílového spoluvlastnictví fyzických osob  

do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 346/6 v k.ú. Smilov u Štědré 

ZK 240/09/20 

70. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví 

Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 887/3 v k.ú. Cheb 

ZK 241/09/20 

71. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 1297/4 v k.ú. Lažany u Štědré 

ZK 242/09/20 

72. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 1597/2 v k.ú. Pšov u Žlutic 

ZK 243/09/20 

73. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 718/6 v k.ú. Hradecká 

ZK 244/09/20 

74. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví 

Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 21 v k.ú. Doubrava u Lipové 

ZK 245/09/20 

75. Úplatné nabytí nemovitých věcí z podílového spoluvlastnictví fyzických osob  

do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 160, 170/22 a 170/23  

v k.ú. Brložec u Štědré 

 

 

 

 

ZK 246/09/20 
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76. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 310/6 v k.ú. Hroznětín a p.p.č. 668/12  

v k.ú. Odeř 

ZK 247/09/20 

77. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 345 a 340/1 v k.ú. Lesík 

ZK 248/09/20 

78. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti J - DOS s.r.o.,  

do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 580/5, 580/6, 580/7 a 580/9  

v k.ú. Hroznětín 

ZK 249/09/20 

79. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti T.G., a.s., do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 134/8, 1558/1, 1025/8, 1558/3, 1025/11, 

1558/7 a 1558/8 v k.ú. Plesná 

ZK 250/09/20 

80. Úplatné nabytí pozemků p.p.č. 560/3 a 580/3 v k.ú. Stará z majetku fyzické osoby 

do majetku Karlovarského kraje a prodej pozemku p.p.č. 942/2 v k.ú. Stará  

z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby 

ZK 251/09/20 

81. Zánik předkupního práva - pozemky p.p.č. 18/1 a 21/3 v k.ú. Horní Kramolín ZK 252/09/20 

82. Uzavření dodatku č. 6 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva  

– objekt Císařských Lázní, Karlovy Vary 

ZK 253/09/20 

83. Schválení záměrů bezúplatných převodů nemovitých věcí z majetku 

Karlovarského kraje do majetku města Nové Sedlo, města Kraslice, města Aš  

a města Cheb - pozemky v k.ú. Nové Sedlo u Lokte, Zelená Hora u Kraslic, 

Nebesa, Tůně a Podhoří u Chebu 

ZK 254/09/20 

84. Schválení souhlasného prohlášení ke změně zápisu vlastníka k pozemku p.č. 164, 

jehož součástí je stavba č.p. 2 v k.ú. a obci Loket - budova bývalé Střední 

průmyslové školy, příspěvková organizace, ve správě Integrované střední školy 

technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace 

ZK 255/09/20 

85. Souhlasné prohlášení o zániku práva učiněného osobou, jejíž právo zapsané dosud 

v katastru zaniklo, a osobou, jejíž právo vzniklo, zrušení části usnesení  

č. ZK 420/12/19 ze dne 16.12.2019 - Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 3872/3, 

3872/4 a 3872/6 v k.ú. Hranice u Aše z majetku Karlovarského kraje do majetku 

města Hranice a bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 1991/3 a 1991/4 v k.ú. Hranice 

u Aše z majetku města Hranice do majetku Karlovarského kraje a schválení  

dle nové žádosti 

ZK 256/09/20 

86. Písemný souhlas s technickými podmínkami převodu pozemku p.p.č. 981/4  

v k.ú. Studenec u Oloví z vlastnictví České republiky, s právem hospodařit  

s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizace, do vlastnictví 

Karlovarského kraje  

ZK 257/09/20 

87. Poskytnutí dotací na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem  

a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami z rozpočtu Karlovarského kraje 

ZK 258/09/20 

88. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na realizaci 

drobných vodohospodářských ekologických akcí na rok 2020 

ZK 259/09/20 

89. Změna č. 65 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci 

změny návrhu způsobu zásobení obyvatel pitnou vodou v centrální části obce 

Vrbice a v její místní části Bošov a dále v centrální části obce Valeč a v jejích 

místních částech Jeřeň, Nahořečice a Kostrčany  

ZK 260/09/20 

90. Změna č. 66 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci 

změny návrhu způsobu zásobení obyvatel pitnou vodou a návrhu způsobu 

odkanalizování v místní části města Hroznětín – Velký Rybník 

ZK 261/09/20 

91. Žádost obce Mnichov o výjimku z veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje uzavřené dne 27.05.2019 na projekt „Výstavba 

kanalizace a ČOV v částech Sítiny a Rájov“  

ZK 262/09/20 

92. Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2020  

- oblast životního prostředí a zemědělství 

 

 

 

 

ZK 263/09/20 
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93. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následků onemocnění - zrušení 

vyhlášení a administrace dotačního programu pro rok 2020 

ZK 264/09/20 

94. Program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními 

technologiemi v souvislosti s eReceptem - schválení poskytnutí dotací 

ZK 265/09/20 

95. Poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu provozování domácí hospicové 

péče pro rok 2020 

ZK 266/09/20 

96. Informace o vyplacených náborových příspěvcích v oblasti zdravotnictví  ZK 267/09/20 

97. Informace o výsledku realizace projektu „Přístrojové vybavení KKN – návazná 

péče, projekt I“ financovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu 

ZK 268/09/20 

98. „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ - informace o projektu a schválení 

závazného finančního příslibu 1. etapy fyzické realizace 

ZK 269/09/20 

99. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Cheb  

- "dostavba nemocnice Cheb - pavilon B" 

ZK 270/09/20 

100. Žádost o prominutí vratky náborového příspěvku Karlovarského kraje ZK 271/09/20 

101. Žádost obce Pernink o bezúročnou půjčku na spolufinancování nákupu nemovitého 

majetku - zdravotního střediska 

ZK 272/09/20 

102. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

sportovní infrastruktury profesionálního sportu - rozhodnutí o žádostech  

ZK 273/09/20 

103. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

– město Přebuz – Projektová dokumentace pro rekonstrukci mostu na cyklotrase  

č. 2000 

ZK 274/09/20 

104. Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské 

Karlovy Vary, příspěvková organizace – dokončení předprojektové přípravy  

a schválení příslibu financování projektové přípravy 

ZK 275/09/20 

105. Závěrečná zpráva o naplnění podmínek udržitelnosti projektu „CLARA II:  

Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu“ 

ZK 276/09/20 

106. Závěrečná zpráva o naplnění podmínek udržitelnosti projektu „CLARA II:  

Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském 

regionu“ 

ZK 277/09/20 

107. Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji 

2020/2021 

ZK 278/09/20 

108. Schválení závazného finančního příslibu projektu "Rozvoj digitální technické 

mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM 

Karlovarského kraje"   

ZK 279/09/20 

109. Dotační program „Smart Akcelerátor 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského 

kraje“ – schválení neposkytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

ZK 280/09/20 

110. Změna zřizovací listiny Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové 

organizace, v souvislosti s přípravou projektu Vědeckotechnického parku 

Karlovarského kraje a Informačně vzdělávacího střediska Karlovarského kraje 

ZK 281/09/20 

111. Memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu uzavírané  

mezi Karlovarským a Ústeckým krajem 

ZK 282/09/20 

112. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové 

péče, lázeňství a cestovního ruchu - Montanregion Krušné Hory  

- Erzgebirge, o.p.s. - alokovaná  

ZK 283/09/20 

113. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním 

ruchu v roce 2020. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

pro KIS Mariánské Lázně, s.r.o. a Infocentrum města Karlovy Vary, o.p.s.,  

na projekty UNESCO Park 2020 a Karlovy Vary Region Card. 

ZK 284/09/20 

114. Zpráva o stavu připravenosti Karlovarského kraje na Fond pro spravedlivou 

transformaci 

 

 

 

 

ZK 285/09/20 
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115. Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění 

sociálních služeb v roce 2020, dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2020 

ZK 286/09/20 

116. Systém nezbytných opatření COVID-19 v Karlovarském kraji - karta opatření ZK 287/09/20 

117. Schválení „Bezpečnostní strategie Karlovarského kraje na léta 2020 – 2024“ ZK 288/09/20 

118. Změna stanov spolku ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA  

PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S. 

ZK 289/09/20 

119. Společné operační středisko složek integrovaného záchranného systému 

Karlovarského kraje a úplatné nabytí části pozemku p.č. 525/84 v k.ú. Dvory,  

obec a okres Karlovy Vary, z vlastnictví města Karlovy Vary do vlastnictví 

Karlovarského kraje - zrušení části usnesení č. ZK 71/06/20 ze dne 15.06.2020  

a aktualizace projektu 

ZK 290/09/20 

120. Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace subjektu AGROFLORA GOLL s.r.o.,  

a žádost o vypuštění části projektu u subjektu město Horní Blatná, z Programu na 

obnovu a využití kulturních památek, památkově chráněných objektů a movitých 

věcí v roce 2020 

ZK 291/09/20 

121. Výzva na podporu ubytování v ubytovacích zařízeních na území Karlovarského 

kraje 

 

ZK 292/09/20 

122. Různé  
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A. Volba návrhové komise 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje z v o l i l o  tyto členy návrhové komise: 

 

- Ing. Bc. Ivu Kalátovou 

- Mgr. Bc. Hanu Žákovou 

- Markétu Monsportovou 

 

 
B. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje z v o l i l o  tyto ověřovatele zápisu: 

 

- p. Martina Hurajčíka 

- Ing. Jaroslava Bradáče 

 

 
C. Schválení programu jednání 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje s c h v á l i l o  navržený program jednání s následujícími změnami  

a doplněními: 

 

Rozšíření programu o: 

 
bod č. 114 Zpráva o stavu připravenosti Karlovarského kraje na Fond pro spravedlivou transformaci 

 

bod č. 115 Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních 

služeb v roce 2020, dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2020 

 

bod č. 116 Systém nezbytných opatření COVID-19 v Karlovarském kraji - karta opatření 

 

bod č. 117 Schválení „Bezpečnostní strategie Karlovarského kraje na léta 2020 – 2024“ 

 

bod č. 118 Změna stanov spolku ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA  

PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S. 

 

bod č. 119 Společné operační středisko složek integrovaného záchranného systému Karlovarského 

kraje a úplatné nabytí části pozemku p.č. 525/84 v k.ú. Dvory,  

obec a okres Karlovy Vary, z vlastnictví města Karlovy Vary do vlastnictví Karlovarského 

kraje - zrušení části usnesení č. ZK 71/06/20 ze dne 15.06.2020 a aktualizace projektu 

 

bod č. 120 Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace subjektu AGROFLORA GOLL s.r.o.,  

a žádost o vypuštění části projektu u subjektu město Horní Blatná, z Programu  

na obnovu a využití kulturních památek, památkově chráněných objektů a movitých věcí  

v roce 2020 

 

bod č. 121 Výzva na podporu ubytování v ubytovacích zařízeních na území Karlovarského kraje 
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1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 14.09.2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 172/09/20 
 

- bere na vědomí informaci o splnění nebo průběžném plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje 

k datu 14.09.2020 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 173/09/20 
 

- bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
3. Zpráva Kontrolního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 174/09/20 
 

- bere na vědomí usnesení z 33. a 34. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: JUDr. Václav Sloup, předseda Kontrolního výboru 

 

 
4. Zpráva Finančního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 175/09/20 
 

- bere na vědomí usnesení z 27. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 

konaného dne 26.08.2020 

 

Zodpovídá: Ing. Eva Valjentová, předsedkyně Finančního výboru 

 

 
5. Zpráva Výboru pro zdravotnictví  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 176/09/20 
 

- bere na vědomí usnesení ze zasedání Výboru pro zdravotnictví při Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

ze dne 31.08.2020 

 

Zodpovídá: MUDr. Věra Procházková, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví 
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6. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 177/09/20 
 

- bere na vědomí usnesení z 35. jednání Výboru pro regionální rozvoj 

 

- bere na vědomí usnesení z 36. jednání Výboru pro regionální rozvoj 

 

Zodpovídá: Patrik Pizinger, předseda Výboru pro regionální rozvoj 

 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 178/09/20 
 

- bere na vědomí usnesení z 18. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci 

nepotřebného majetku konaného dne 10.08.2020 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 179/09/20 
 

- bere na vědomí usnesení z 25. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. 282/08/20 – 298/08/20 

 

Zodpovídá: Mgr. Bc. Hana Žáková, předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

 

 
9. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 180/09/20 
 

- bere na vědomí přiložené zprávy výboru 

 

Zodpovídá: Mgr. Bc. Helena Hejnová, předsedkyně Výboru pro národnostní menšiny 

 

 
10. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na neinvestiční podporu 

terénních a ambulantních sociálních služeb pro rok 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 181/09/20 
 

- schvaluje 

- poskytnutí finančních prostředků z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na neinvestiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb žadatelům uvedeným v příloze 1 
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- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu 

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na neinvestiční podporu terénních a ambulantních 

sociálních služeb se subjekty dle přílohy 1 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
11. Roční zpráva o stavu požární ochrany Karlovarského kraje za rok 2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 182/09/20 
 

- projednalo a bere na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Karlovarského kraje za rok 2019 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

 

 
12. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Hasičský záchranný sbor Karlovarského 

kraje a město Chodov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 183/09/20 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 400.000 Kč 

Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje na pořízení 1 ks přívěsného agregátu elektrické 

energie, dle přílohy P11 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje ve výši 400.000 Kč Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje na pořízení 1 ks 

přívěsného agregátu elektrické energie, dle návrhu 

 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 400.000 Kč  

městu Chodov na pořízení mobilní požární techniky - automobilového žebříku pro JSDH Chodov,  

dle přílohy P11 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje ve výši 400.000 Kč městu Chodov na pořízení mobilní požární techniky - automobilového žebříku 

pro JSDH Chodov, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 
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13. Rozdělení 2. části dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje v roce 2020  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 184/09/20 
 

- schvaluje poskytnutí investičních a neinvestičních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci 

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje v roce 2020, ve výši 4.695.239 Kč, dle návrhu 1 

(z toho investiční prostředky ve výši 2.545.148 Kč a neinvestiční prostředky ve výši 2.150.091 Kč) 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje v roce 2020 ve výši 4.695.239 Kč,  

dle návrhu 1 

 

- schvaluje neposkytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu  

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů 

obcí Karlovarského kraje ve výši 55.010 Kč, dle návrhu 2 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

 

 
14. Poskytnutí mimořádných odměn členům Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 185/09/20 
 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Mgr. Jaroslavu Borkovi ve výši 1.800 Kč za splnění 

mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (6 veřejných zakázek)  

za období říjen 2019 až září 2020, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Bc. Pavlu Čekanovi ve výši 1.200 Kč za splnění mimořádných 

úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (4 veřejné zakázky) za období říjen 2019 

až  září 2020, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Bc. Miloslavu Čermákovi ve výši 3.000 Kč za splnění 

mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (10 veřejných zakázek)  

za období říjen 2019 až září 2020, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Bohuslavě Hajské ve výši 2.700 Kč za splnění mimořádných 

úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (9 veřejných zakázek) za období říjen 2019 

až září 2020, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Olze Halákové ve výši 300 Kč za splnění mimořádných úkolů 

- za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (1 veřejná zakázka) za období říjen 2019 až září 

2020, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů 
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- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Ing. Pavlu Hojdovi ve výši 300 Kč za splnění mimořádných 

úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (1 veřejná zakázka) za období říjen 2019 

až září 2020, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Ing. Eriku Klimešovi ve výši 7.500 Kč za splnění 

mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (25 veřejných zakázek)  

za období říjen 2019 až září 2020, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Mgr. Jiřímu Klsákovi ve výši 4.800 Kč za splnění 

mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání  veřejných zakázek (16 veřejných zakázek)  

za období říjen 2019 až září 2020, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Haně Kohoutové ve výši 2.700 Kč za splnění mimořádných 

úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek  (9 veřejných  zakázek) za období říjen 

2019 až září 2020, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích  (krajské zařízení), ve znění 

pozdějších předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Ing. Petru Kulhánkovi ve výši 600 Kč za splnění 

mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (2 veřejné zakázky)  

za období říjen 2019 až září 2020, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Ing. Petru Navrátilovi ve výši 1.200 Kč za splnění 

mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (4 veřejné zakázky)  

za období říjen 2019 až září 2020, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Bc. Janu Pickovi ve výši 1.500 Kč za splnění mimořádných 

úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (5 veřejných zakázek) za období říjen 2019 

až září 2020, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Patriku Pizingerovi ve výši 600 Kč za splnění mimořádných 

úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (2 veřejné zakázky) za období říjen 2019 

až září 2020, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Luboši Pokornému ve výši 2.400 Kč za splnění mimořádných 

úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (8 veřejných zakázek) za období říjen 2019 

až září 2020, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny JUDr. Václavu Sloupovi ve výši 1.200 Kč za splnění 

mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (4 veřejné zakázky)  

za období říjen 2019 až září 2020, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Michalu Šťovíčkovi ve výši 5.700 Kč za splnění mimořádných 

úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (19 veřejných zakázek) za období říjen 

2019 až září 2020, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů 
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- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Ing. Evě Valjentové ve výši 300 Kč za splnění mimořádných 

úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (1 veřejná zakázka) za období říjen 2019 

až září 2020, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Karlu Vítovi ve výši 300 Kč za splnění mimořádných úkolů - 

za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (1 veřejná zakázka) za období říjen 2019  

až září 2020, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Mgr. Petru Zahradníčkovi ve výši 900 Kč za splnění 

mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (3 veřejné zakázky)  

za období říjen 2019 až září 2020, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů 

 

- schvaluje poskytnutí mimořádné odměny Mgr. Bc. Haně Žákové ve výši 300 Kč za splnění 

mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných zakázek (1 veřejná zakázka)  

za období říjen 2019 až září 2020, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu 

 

 
15. Pravidla pro poskytování zápůjčky z Fondu na udržení provozu sociálních služeb  

v Karlovarském kraji v roce 2021 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 186/09/20 
 

- schvaluje Pravidla pro poskytování zápůjčky z Fondu na udržení provozu sociálních služeb  

v Karlovarském kraji v roce 2021 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
16. Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2020 

- dofinancování sociálních služeb 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 187/09/20 
 

- schvaluje rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji  

v roce 2020 (dofinancování sociálních služeb) v celkové výši 25.375.000 Kč (z toho pro příspěvkové 

organizace Karlovarského kraje 11.123.900 Kč) dle přílohy č. 2 

 

- schvaluje uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2020 a dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2020 v rámci projektu Podpora 

vybraných služeb sociální prevence II se subjekty dle přílohy č. 2 
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- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2020 a dodatků  

k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních 

služeb v roce 2020 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II 

 

- ukládá odboru sociálních věcí zveřejnit přehled dotací schválených usnesením Zastupitelstva 

Karlovarského kraje na internetových stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
17. Pravidla pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji  

pro období 2021 - 2023 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 188/09/20 
 

- schvaluje Pravidla pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji  

pro období 2021 - 2023 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
18. Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2021 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 189/09/20 
 

- schvaluje Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2021  

dle přílohy č. 1 

 

- vyhlašuje Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2021  

dle přílohy č. 22 

 

- ukládá odboru sociálních věcí zveřejnit vyhlašovaný dotační program na elektronické úřední desce  

ve lhůtě nejpozději 30 dnů před zahájením příjmu žádostí o dotace 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
19. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitimní účetní závěrce Karlovarského kraje  

k 30.06.2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 190/09/20 
 

- bere na vědomí informace o plnění a čerpání rozpočtu a o mezitimní účetní závěrce Karlovarského kraje 

k 30.06.2020 
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Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
20. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 191/09/20 
 

- bere na vědomí Informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2020 až 263/2020 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
21. 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 18. 5. 2020 do 27. 7. 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 192/09/20 
 

- bere na vědomí souhrnnou informaci 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 18. 5. 2020 do 27. 7. 2020, dle přílohy 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
22. 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. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 193/09/20 
 

- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 1. 8. 2020 u projektů spolufinancovaných z EU 

od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje 

a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., který je přílohou tohoto materiálu 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
23. Žádost Muzea Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, IČO 72053810,  

se sídlem Pod Jelením skokem 393/30, 360 01 Karlovy Vary, o prominutí penále za prodlení  

s odvodem za porušení rozpočtové kázně 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 194/09/20 
 

- schvaluje částečné prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 30 % 

z celkové částky 8.363 Kč, tj. 2.509 Kč, Muzeu Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského 

kraje, IČO 72053810, se sídlem pod Jelením skokem 393/30, 360 01 Karlovy Vary 
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Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního  

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

 
24. Schválení realizace 2. etapy 1. části opčních položek určených výsledkem zadávacího řízení 

na zhotovitele stavebních prací, schválení finančního krytí akce "KK – Revitalizace Císařských 

lázní Karlovy Vary" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 195/09/20 
 

- bere na vědomí informace o akci "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" 

 

- schvaluje závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení financování výdajů na 2. etapu  

1. části opčních položek a dodatečné práce akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"  

ve výši 47.000.000 Kč 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
25. Projekt „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském 

kraji II.„ pro období 2021-2022 - schválení přípravy, realizace projektu a závazného finančního 

příslibu projektu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 196/09/20 
 

- schvaluje závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji II.“ 

ve výši max. 10.634.958 Kč, tzn. 100 % celkových uznatelných výdajů projektu. Projekt bude realizován 

v rámci Operačního programu Technická pomoc. 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
26. Informace o výsledku realizace projektu „Podpora vybraných služeb sociální prevence“,  

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003784 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 197/09/20 
 

- schvaluje Informaci o výsledku realizace projektu „Podpora vybraných služeb sociální prevence“ 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 
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27. Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 198/09/20 
 

- bere na vědomí informaci o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6 

 

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

 

 
28. Uzavření dodatku č. 14 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 

uzavřené se společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 199/09/20 
 

- schvaluje uzavření dodatku č. 14 ke smlouvě ev. č. 01883/2014-00 o poskytnutí vyrovnávací platby  

za závazek veřejné služby se společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČO 26402068,  

Na Vlečce 177, 360 01 Otovice, dle návrhu 

 

- pověřuje náměstka hejtmana, pana Martina Hurajčíka, podpisem dodatku č. 14 ke smlouvě  

ev. č. 01883/2014-00 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

 

 
29. Změna zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové 

organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 200/09/20 
 

- schvaluje dodatek č. 16 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic 

Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov, dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje náměstka hejtmana, pana Martina Hurajčíka, podpisem dodatku č. 16 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282,  

356 04 Dolní Rychnov 

 

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje vložit 

schválený dodatek č. 16 zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic 

Karlovarského kraje do příslušných rejstříků 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

 

 
30. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících 

a vznik nových dopravních hřišť pro rok 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 201/09/20 
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-  schvaluje 

- poskytnutí finančních prostředků z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť žadatelům uvedeným v příloze 2 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle vzoru 

uvedeného v příloze 4 

 

- pověřuje náměstka hejtmana, pana Martina Hurajčíka, podpisem smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
31. Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou 

linkovou dopravou území Karlovarského kraje, uzavřené mezi Karlovarským a Plzeňským krajem 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 202/09/20 
 

- souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o příspěvku na zajištění dopravní 

obslužnosti veřejnou linkovou dopravou území Karlovarského kraje ev. č. KK00993/2018, dle návrhu 

 

- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Martina Hurajčíka, podpisem předmětného dodatku 

č. 3 veřejnoprávní smlouvy, dle návrhu 

 

- pověřuje Radu Karlovarského kraje odsouhlasením vyúčtování příspěvku poskytnutého Plzeňskému 

kraji dle dodatku č. 3 veřejnoprávní smlouvy ev. č. KK00993/2018 

 

- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství předložit Radě Karlovarského kraje k odsouhlasení 

vyúčtování příspěvku poskytnutého Plzeňskému kraji dle dodatku č. 3 veřejnoprávní smlouvy  

ev. č. KK00993/2018 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

 

 
32. Schválení realizace a závazného finančního příslibu čtyřem projektům "Podpora veřejné 

hromadné dopravy v Karlovarském kraji v oblastech I. až IV. s cílem zlepšování dopravních 

systémů šetrných k životnímu prostředí a to vyřazením stávajících autobusů z dopravní obslužnosti 

Karlovarského kraje a nákupem nových autobusů s pohonem *CNG" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 203/09/20 
 

- schvaluje finanční krytí včetně vlastního spolufinancování všech čtyř projektů "Podpora veřejné 

hromadné dopravy v Karlovarském kraji v oblastech I. až IV. s cílem zlepšování dopravních systémů 

šetrných k životnímu prostředí a to vyřazením stávajících autobusů z dopravní obslužnosti Karlovarského 

kraje a nákupem nových autobusů s pohonem CNG" ve výši max. 796.325.000 Kč na předfinancování 

celkových částek všech čtyř projektů Karlovarským krajem, přičemž z celkové částky 796.325.000 Kč činí 

spolufinancování Karlovarského kraje 204.017.200 Kč (10 % podíl z celkové hodnoty všech čtyř projektů 

bez DPH ve výši 65.812.000 Kč a celkové 21 % DPH ze všech čtyř projektů ve výši 138.205.200 Kč) 
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Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
33. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství 

a cestovního ruchu - kultura a památková péče 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 204/09/20 
 

- schvaluje neposkytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje subjektům dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje subjektům dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje pro rok 2020 se subjekty, která je přílohou č. 2 

 

- pověřuje Martina Hurajčíka, náměstka hejtmana pro oblast dopravy, silničního hospodářství, kultury  

a památkové péče, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje, dle přílohy č. 1 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit k podpisu veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí individuálních dotací Martinovi Hurajčíkovi, náměstkovi hejtmana pro oblast 

dopravy, silničního hospodářství, kultury a památkové péče a zajistit veškeré úkony ze smluv vyplývající 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu 

 

 
34. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit v roce 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 205/09/20 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2020 v rámci dotačního Programu 

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit v celkové výši 

410.000 Kč, dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

pro rok 2020 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu kulturních aktivit dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje Martina Hurajčíka, náměstka hejtmana pro oblast dopravy, silničního hospodářství, kultury  

a památkové péče, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

pro rok 2020 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu kulturních aktivit schválených Zastupitelstvem Karlovarského kraje dle přílohy č. 1 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu zajistit provedení 

všech administrativních úkonů spojených s poskytnutím dotací, předložit smlouvy o poskytnutí dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu náměstkovi hejtmana pro oblast dopravy, silničního 

hospodářství, kultury a památkové péče a zveřejnit na webových stránkách Karlovarského kraje seznam 

poskytnutých dotací 
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Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu 

 

 
35. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství 

a cestovního ruchu - Ultralight Club Cheb, z.s. (Letecký den 2020 - 100 let letecké školy), Nadace 

FILM-FESTIVAL Karlovy Vary (Vary ve vašem kině a KVIFF 2020) 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 206/09/20 
 

- schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje subjektům dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

pro rok 2020 se subjekty, které jsou přílohou č. 2 a č. 3 

 

- pověřuje Martina Hurajčíka, náměstka hejtmana pro oblast dopravy, silničního hospodářství, kultury  

a památkové péče, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace se subjekty dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 308/2020 - přesun rozpočtových prostředků v celkové výši  

± 200.000 Kč z Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to z neinvestiční rezervy  

do kapitoly Příspěvky cizím subjektům Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

Krajského úřadu Karlovarského kraje, k poskytnutí individuální neinvestiční dotace pro subjekt Ultralight 

Club Cheb, z.s.,  na akci Letecký den 2020 – 100 let letecké školy 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace Martinu Hurajčíkovi, náměstkovi hejtmana pro oblast dopravy, silničního 

hospodářství, kultury a památkové péče, k podpisu a zajistit veškeré úkony ze smluv vyplývající 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu 

 

 
36. Projekt "Žula a voda" – Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje  

- schválení přijetí dotace a realizace projektu   

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 207/09/20 
 

- schvaluje realizovat projekt "Žula a voda" pouze v případě rozhodnutí o pokračování projektu ze strany 

projektového partnera Gemeinde Flossenbürg 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách realizace projektu, která je přílohou č. 1 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace 

projektu "Žula a voda", která je přílohou č. 2, ve výši 90 %, tj. 13.320.000 Kč z rozpočtu Karlovarského 

kraje v případě, že se rozhodne o realizaci projektu a v případě obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování 

projektu "Žula a voda", která je přílohou č. 3, ve výši 10 % z celkové dotace, tj. 1.480.000 Kč z rozpočtu 

Karlovarského kraje v případě, že se rozhodne o realizaci projektu a v případě obdržení rozhodnutí  

o poskytnutí dotace 



Usnesení z 24. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 14.09.2020 č. j. KK/1454/VZ/20 

 

14.09.2020  Strana 22 (celkem 63) 

 

- pověřuje Ing. Michaela Runda, ředitele Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, 

podpisem smlouvy o podmínkách realizace projektu 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit smlouvu o poskytnutí 

návratné finanční výpomoci na předfinancování projektu a smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje na spolufinancování projektu "Žula a voda" k podpisu v případě, že se rozhodne  

o realizaci projektu a v případě obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvková organizace 

 

 
37. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období  

od 1. ledna 2020 do 31. července 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 208/09/20 
 

- bere na vědomí informaci o poskytnutých dotacích ze státního rozpočtu na financování škol a školských 

zařízení v Karlovarském kraji za období od 1. ledna 2020 do 31. července 2020 

 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
38. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 209/09/20 
 

- bere na vědomí rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2020 

– stav k 31. červenci 2020 

 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
39. Projekt „Fast Fabric For Fashion Inovation“ Střední uměleckoprůmyslové školy keramické  

a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 210/09/20 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Fast Fabric For Fashion Inovation“ Střední 

uměleckoprůmyslovou školu keramickou a sklářskou Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Fast Fabric For Fashion Inovation“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Fast Fabric For Fashion Inovation“ ve výši 580.932 Kč, 

kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků programu Erasmus+ 

 

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu ve výši  

116.186 Kč (20 % z celkových výdajů projektu) za podmínky, že projektová žádost bude schválena 
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- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování 

realizace projektu ve výši 116.186 Kč, dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství a mládeže, 

podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
40. Projekt „Mindfulness ve školách“ Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 211/09/20 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Mindfulness ve školách“ Střední uměleckoprůmyslovou 

školu keramickou a sklářskou Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Mindfulness ve školách“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Mindfulness ve školách“ ve výši 6.500.000 Kč,  

kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků Programu Zdraví v rámci Fondů EHP  

2014 - 2021 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
41. Projekt „Shapes of Water“ Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské  

Karlovy Vary, příspěvková organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 212/09/20 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Shapes of Water“ Střední uměleckoprůmyslovou školu 

keramickou a sklářskou Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Shapes of Water“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Shapes of Water“ ve výši 950.184 Kč, kdy financování 

projektu je řešeno ze 100 % z prostředků programu Erasmus+ 

 

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu ve výši  

190.036 Kč (20 % z celkových výdajů projektu) za podmínky, že projektová žádost bude schválena 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování 

realizace projektu ve výši 190.036 Kč, dle návrhu 
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- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství a mládeže, 

podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
42. Informace o ukončení projektu "Kompetenční centrum pro 3D, rozšíření 3D laboratoře" 

Gymnázia Ostrov, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 213/09/20 
 

- bere na vědomí informaci o ukončení a vyúčtování projektu "Kompetenční centrum pro 3D, rozšíření 

3D laboratoře" Gymnázia Ostrov, příspěvková organizace 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitele příspěvkové organizace  

o tomto usnesení 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
43. Informace o ukončení projektu "Modernizace infrastruktury SŠ logistické" Střední školy 

logistické Dalovice, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 214/09/20 
 

- bere na vědomí informaci o ukončení a vyúčtování projektu "Modernizace infrastruktury SŠ logistické" 

Střední školy logistické Dalovice, příspěvková organizace 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitele příspěvkové organizace o tomto 

usnesení 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
44. Informace o ukončení projektu "Modernizace učeben pro strojírenské obory" Střední 

průmyslové školy Ostrov, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 215/09/20 
 

- bere na vědomí informaci o ukončení a vyúčtování projektu "Modernizace učeben pro strojírenské 

obory" Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvková organizace 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitele příspěvkové organizace  

o tomto usnesení 
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Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
45. Informace o ukončení projektu "Modernizace vybavení dílen v rámci praktického vyučování 

oboru CU a PEK, včetně stavebních úprav" Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková 

organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 216/09/20 
 

- bere na vědomí informaci o ukončení projektu "Modernizace vybavení dílen v rámci praktického 

vyučování oboru CU a PEK, včetně stavebních úprav" Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková 

organizace 

 

- schvaluje vyřazení karty "Modernizace vybavení dílen v rámci praktického vyučování oboru CU a PEK, 

včetně stavebních úprav", ev. č. 87, z Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitelku příspěvkové organizace  

o tomto usnesení 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
46. Informace o ukončení projektu "Pořízení vybavení výukových strojů do dílen oboru Truhlář" 

Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 217/09/20 
 

- bere na vědomí informaci o ukončení projektu "Pořízení vybavení výukových strojů do dílen oboru 

Truhlář" Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace 

 

- schvaluje vyřazení karty "Pořízení vybavení výukových strojů do dílen oboru Truhlář", ev. č. 88,  

z Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitelku příspěvkové organizace  

o tomto usnesení 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
47. Informace o ukončení projektu "Zvládnu to sám" Základní školy Ostrov, příspěvková 

organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 218/09/20 
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- bere na vědomí informaci o ukončení a vyúčtování projektu "Zvládnu to sám" Základní školy Ostrov, 

příspěvková organizace 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitelku příspěvkové organizace  

o tomto usnesení 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
48. Informace o ukončení projektu „1SS - 1 Small Step“ Střední školy logistické Dalovice, 

příspěvková organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 219/09/20 
 

- bere na vědomí informaci o ukončení projektu „1SS - 1 Small Step“ Střední školy logistické Dalovice, 

příspěvková organizace 

 

- schvaluje vyřazení karty „1SS - 1 Small Step“, ev. č. 2130, z Regionálního akčního plánu Karlovarského 

kraje 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitele příspěvkové organizace  

o tomto usnesení 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
49. Informace o ukončení projektu „PROject MANagement for VET“ Střední školy logistické 

Dalovice, příspěvková organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 220/09/20 
 

- bere na vědomí informaci o ukončení projektu „PROject MANagement for VET“ Střední školy 

logistické Dalovice, příspěvková organizace 

 

- schvaluje vyřazení karty „PROject MANagement for VET“, ev. č. 2130, z Regionálního akčního plánu 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitele příspěvkové organizace  

o tomto usnesení 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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50. Sloučení organizací Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních  

Karlovy Vary, příspěvková organizace a Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázních 

Lázně Kynžvart, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 221/09/20 
 

- schvaluje sloučení organizací Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních  

Karlovy Vary, příspěvková organizace, a Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázních  

Lázně Kynžvart, příspěvková organizace, s účinností od 1. ledna 2021 s tím, že 

 

 Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace, 

se od tohoto data stává nástupnickou organizací 

 

 Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně Kynžvart, příspěvková organizace, 

uplynutím dne 31. prosince 2020 jako samostatná právnická osoba sloučením zaniká 

 

včetně vydání rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
51. Záměr zřízení konzervatoře v Lokti 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 222/09/20 
 

- zrušuje s ohledem  na usnesení vlády České republiky ze dne 8. července 2019 č. 489, kterým byl 

schválen Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019 – 2023,  

jež obsahuje opatření, že z „důvodu dostatečných volných kapacit konzervatoří nebudou po dobu platnosti 

tohoto dlouhodobého záměru v oblasti konzervatoří do rejstříku škol a školských zařízení zapisovány nové 

školy, nová místa poskytování vzdělávání ani navýšení kapacit“, část usnesení Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. ZK 242/06/19 ze dne 24. 6. 2019, kterým schválilo zřízení Konzervatoře Loket, 

příspěvková organizace, se sídlem Loket, T. G. Masaryka 3/73, s účinností od 1. 9. 2020 

 

- zrušuje část usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 242/06/19 ze dne 24. 6. 2019,  

kterým uložilo odboru školství, mládeže a tělovýchovy předložit 

 

 na jednání zastupitelstva kraje v září 2019 ke schválení zřizovací listinu Konzervatoře Loket, 

příspěvková organizace 

 radě kraje ke schválení nejvyšší povolený počet žáků konzervatoře a zřízení příslušných oborů 

vzdělání včetně nejvyššího povoleného počtu žáků 

 zapracovat zřízení a další rozvoj Konzervatoře Loket, příspěvková organizace, do strategických 

dokumentů v oblasti školství (zejména Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy v Karlovarském kraji, Krajský akční plán Karlovarského kraje) 

 zpracovat projektový záměr ke zřízení a dalšímu rozvoji Konzervatoře Loket, příspěvková 

organizace, v rámci Hnědouhelné platformy Karlovarského kraje, tematická skupina D  

– Vzdělávací projekty související s transformací uhelných regionů 

 

- zrušuje část usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 242/06/19 ze dne 24. 6. 2019, kterým 

uložilo odboru regionálního rozvoje zapracovat zřízení a další rozvoj Konzervatoře Loket, příspěvková 
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organizace, do strategických dokumentů Karlovarského kraje (zejména Program rozvoje Karlovarského 

kraje) 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s ředitelkou Střední uměleckoprůmyslové 

školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace, připravit harmonogram zřízení oboru 

vzdělání 82-41-M/17 Multimediální tvorba ve střední škole, jejíž činnost vykonává Střední 

uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková organizace, a jeho zápisu  

do rejstříku škol a školských zařízení 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
52. Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury 

obyvatelstva 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 223/09/20 
 

- schvaluje zrušení Stipendijního (dotačního) programu Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní 

struktury obyvatelstva schváleného usnesením zastupitelstva kraje č. ZK 237/06/18 ze dne 21. 6. 2018 

 

- schvaluje dokument Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní 

struktury obyvatelstva 

 

- schvaluje zmocnění Rady Karlovarského kraje k vyhlášení Stipendijního (dotačního) programu 

Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva včetně pravidel v intencích  

čl. I. až X. dotačního programu 

 

- pověřuje člena rady pro oblast školství a mládeže podpisem zveřejnění vyhlášení Stipendijního 

(dotačního) programu Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva včetně pravidel 

v intencích čl. I. až X. 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat všechny úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
53. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Karlovarského kraje – části 

pozemků p.p.č. 1/7 a 1/8 v k.ú. Hradiště u Chebu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 224/09/20 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 1/7 a 1/8, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 768-3/2019 z původních pozemků p.p.č. 1/7 a 1/8 a označeny původními čísly jako pozemky 1/7  

o výměře 463 m2 a 1/8 o výměře 948 m2 v k.ú. Hradiště u Chebu a obci Cheb, formou smlouvy  

o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem mezi Českou republikou - Úřadem  

pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město,  

PSČ 128 00 Praha 2, IČO 69797111 (jako převodce na straně jedné), a Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

(jako nabyvatel na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví České republiky  
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s příslušností hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
54. 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. 527/163 v k.ú. Dvory, obec Karlovy Vary  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 225/09/20 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 527/163 o výměře 5.798 m2 v k.ú. Dvory obec Karlovy Vary, 

formou smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci  a o zřízení věcného práva 

uzavřené mezi Karlovarským krajem, IČO 70891168, se sídlem Závodní 353/88, 360 06  Karlovy Vary 

(jako nabyvatel na straně jedné), a Českou republikou s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,  

Nové Město, 128 00 Praha 2 (jako převodce na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitou věc  

z vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových do vlastnictví Karlovarského kraje, za účelem realizace záměru výstavby a provozování 

S.polečného O.peračního S.třediska složek integrovaného záchranného systému v Karlovarském kraji - 

SOS 112 

 

- schvaluje ve prospěch převodce jako oprávněného k převáděnému majetku věcné právo, spočívající  

v závazku nabyvatele jako povinného nezcizit převáděný majetek a nezatížit jej zástavním právem,  

a to po dobu 15 let od právních účinků vkladu vlastnického práva pro nabyvatele dle smlouvy  

o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci  a o zřízení věcného práva, dle návrhu 

 

- pověřuje náměstka hejtmana Mgr. Dalibora Blažka, v souladu s usnesením Rady Karlovarského kraje  

č. RK 534/05/15 ze dne 25.05.2015 podpisem smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva  

k nemovité věci a o zřízení věcného práva, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
55. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví obce Lipová do vlastnictví Karlovarského kraje 

– části pozemků p.p.č. 11/1, 518/1, 518/10, 564 a 565 v k.ú. Horní Lipina 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 226/09/20 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 11/1, 518/1, 518/10, 564 a 565, které byly odděleny 

geometrickým plánem č. 118-99/2019 z původních pozemků p.p.č. 11/1, 518/1, 518/10, 564 a 565  
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a označeny jako pozemky 11/1 díl "f" o výměře 19 m2, 518/1 díl "a" 0,33 m2, 518/1 díl "h" o výměře  

1 m2, 518/10 díl "d" o výměře 87 m2, 564 díl "e" o výměře 131 m2 a 565 díl "g" o výměře 0,20 m2  

v k.ú. Horní Lipina a obci Lipová, formou darovací smlouvy mezi obcí Lipová se sídlem Lipová č.p. 130, 

PSČ 350 02 Cheb, IČO 00254045 (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným 

Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako obdarovaný  

na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví obce Lipová do vlastnictví 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
56. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření  pro 

Lesy České republiky, s.p., do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 819/19, 820/5, 

821/14, 2492/24 a 2714/3 v k.ú. Hroznětín  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 227/09/20 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 819/19 o výměře 18 m2, 820/5 o výměře 2 m2, 821/14  

o výměře 2 m2, 2492/24 o výměře 31 m2 a 2714/3 o výměře 879 m2 v k.ú. a obci Hroznětín, formou 

smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí z vlastnictví České republiky a z práva hospodařit  

pro Lesy České republiky, s.p., mezi Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19,  

Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451 (jako "Lesy ČR" na straně jedné),  

a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace (jako "Karlovarský kraj" na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci 

z vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR do vlastnictví 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí z vlastnictví České republiky  

a z práva hospodařit pro Lesy ČR 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí z vlastnictví České republiky a z práva 

hospodařit pro Lesy ČR 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 
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57. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření 

Státního pozemkového úřadu, do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k.ú. Háje u Chebu, 

Krásná, Podhradí u Aše, Hartoušov a Plesná 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 228/09/20 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 528/12 o výměře 39 m2, 535/17 o výměře 60 m2 v k.ú. Háje 

u Chebu a obci Cheb, 1676/13 o výměře 99 m2, 1676/14 o výměře 3 m2, 2242/2 o výměře 7 m2, 1916/2  

o výměře13 m2, 844/4 o výměře 21 m2 v k.ú. a obci Krásná a 432/2 o výměře 377 m2 v k.ú. Podhradí  

u Aše a obci Podhradí, formou smlouvy o bezúplatném převodu pozemků mezi Českou republikou - 

Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov,  

IČO 01312774 (jako převádějící na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako nabyvatel na straně druhé),  

a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem 

státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 60/7 o výměře 16 m2 v k.ú. Hartoušov a obci Nebanice, 

1549/13 o výměře 1034 m2, 1549/11 o výměře 3580 m2 a 1558/5 o výměře 68 m2 v k.ú. a obci Plesná, 

formou smlouvy o bezúplatném převodu pozemků mezi Českou republikou - Státním pozemkovým 

úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 01312774 (jako převádějící  

na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace (jako nabyvatel na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci  

z vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad  

do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětných smluv o bezúplatném převodu pozemků 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětných smluv o bezúplatném převodu pozemků 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
58. Bezúplatný převod částí pozemků p.p.č. 3751/1, 3751/4 a 4030/6 v k.ú. Hranice u Aše z majetku 

Karlovarského kraje do majetku města Hranice, bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 43/2, 49/5, 

57, 3625, 3751/2, 1889/3 a 3889/8 v k.ú. Hranice u Aše z majetku města Hranice do majetku 

Karlovarského kraje a bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 43/1 v k.ú. Hranice u Aše z majetku 

fyzické osoby do majetku Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 229/09/20 
 

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemků p.p.č. 3751/1, 3751/4 a 4030/6, které byly odděleny 

geometrickým plánem č. 1188-147/2015 z původních pozemků p.p.č. 3751/1, 3751/4 a 4030/6 a označeny 

jako pozemky 3751/8  o výměře 62 m2, 3751/9 o výměře 8 m2, 3751/10 o výměře 194 m2, 3751/11  

o výměře 41 m2, 3751/12 o výměře 85 m2, 3751/1 díl "l" o výměře 48 m2, 3751/1 díl "m" o výměře 908 

m2, 3751/1 díl "q" o výměře 1 m2, 3751/1 díl "p" o výměře 29 m2, 3751/1 díl "o" o výměře 26 m2, 3751/1 

díl "n" o výměře 60 m2, 3751/4 díl "u" o výměře 35 m2, 3751/4 díl "v" o výměře 186 m2 a 4030/6 díl "e1" 

o výměře 3 m2 v k.ú. Hranice u Aše a obci Hranice, konkrétnímu zájemci městu Hranice, a to formou 

darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic 
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Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako kraj" na straně jedné), a městem Hranice, se sídlem  

U Pošty 182, PSČ 351 24 Hranice, IČO 00253961 (jako "město Hranice" na straně druhé), a tím převádí 

předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Hranice 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 43/2, 49/5, 57, 3625, 3751/2, 3889/3 a 3889/8, 

které byly odděleny geometrickým plánem č. 1188-147/2015 z původních pozemků p.p.č. 43/2, 49/5, 57, 

3625, 3751/2, 3889/3 a 3889/8 a označeny jako pozemky 43/2 díl "b" o výměře 6 m2, 49/5 díl "c"  

o výměře 3 m2, 57 díl "d" o výměře 39 m2, 3625 díl "h" o výměře 2 m2, 3751/2 díl "s" o výměře 17 m2, 

3751/2 díl "t" o výměře 20 m2, 3889/3 díl "x" o výměře 49 m2 a 3889/8 díl "c1" o výměře 7 m2  

v k.ú. Hranice u Aše a obci Hranice formou darovací smlouvy mezi městem Hranice, se sídlem  

U Pošty 182, PSČ 351 24 Hranice, IČO 00253961 (jako "město Hranice" na straně jedné), a Karlovarským 

krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

(jako "kraj" na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví města Hranice  

do majetku Karlovarského kraje 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 43/1, která byla oddělena geometrickým plánem 

č. 1188-147/2015 z původního pozemku p.p.č. 43/1 a označena jako pozemek 43/1 díl "a" o výměře 42 m2 

v k.ú. Hranice u Aše a obci Hranice formou darovací smlouvy mezi xxxxxxx xxxxxx, trvale bytem 

xxxxxx xxx, PSČ xxx xx xxxxxx (jako "xxxxxx xxxxx" na straně jedné), a Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako "kraj" 

na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví xxxxxx xxxxx do majetku 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
59. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Vrbice  

- pozemky p.p.č. 1993/2 a 2022 v k.ú. Vrbice u Valče 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 230/09/20 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1993/2 o výměře 1717 m2 a 2022 o výměře 593 m2  

v k.ú. Vrbice u Valče a obci Vrbice, konkrétnímu zájemci obci Vrbice, a to formou darovací smlouvy 

mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace (jako dárce na straně jedné), a obcí Vrbice, se sídlem Vrbice 65, PSČ 364 52 

Žlutice, IČO 00573302 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci  

z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Vrbice 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné darovací smlouvy 

 

 



Usnesení z 24. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 14.09.2020 č. j. KK/1454/VZ/20 

 

14.09.2020  Strana 33 (celkem 63) 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
60. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1910/104, 1910/105, 1910/106, 1910/107 a 1910/108  

v k.ú. Fojtov z majetku Karlovarského kraje do majetku města Nejdek a bezúplatné nabytí 

pozemku p.p.č. 57/2 v k.ú. Fojtov z majetku města Nejdek do majetku Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 231/09/20 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1910/104 o výměře 472 m2, 1910/105 o výměře 4 m2, 

1910/106 o výměře 31 m2, 1910/107 o výměře 44 m2 a 1910/108 o výměře 49 m2 v k.ú. Fojtov a obci 

Nejdek, konkrétnímu zájemci městu Nejdek, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárce 

na straně jedné), a městem Nejdek, se sídlem náměstí Karla IV. 239, PSČ 362 21 Nejdek, IČO 00254801 

(jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského 

kraje do majetku města Nejdek 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 57/2 o výměře 565 m2 v k.ú. Fojtov a obci Nejdek formou 

darovací smlouvy mezi městem Nejdek, se sídlem náměstí Karla IV. 239, PSČ 362 21 Nejdek,  

IČO 00254801 (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako obdarovaný na straně druhé),  

a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví města Nejdek do majetku Karlovarského kraje 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětných darovacích smluv 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětných darovacích smluv 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
61. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 627/10 v k.ú. Brložec u Štědré a 1765/2, 1765/3 a 1765/4  

v k.ú. Lažany u Štědré z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Štědrá a bezúplatné nabytí 

pozemků p.p.č. 37/3, 642/2 v k.ú. Brložec u Štědré a 1191/6, 1191/7, 1191/8 a 1798/2 v k.ú. Lažany  

u Štědré z majetku obce Štědrá do majetku Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 232/09/20 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 627/10 o výměře 433 m2 v k.ú. Brložec u Štědré a obci 

Štědrá a pozemků p.p.č. 1765/2 o výměře 94 m2, 1765/3 o výměře 207 m2 a 1765/4 o výměře 127 m2  

v k.ú. Lažany u Štědré a obci Štědrá, konkrétnímu zájemci obci Štědrá, a to formou darovací smlouvy 

mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace (jako dárce na straně jedné), a obcí Štědrá, se sídlem Štědrá č.p. 43, PSČ 364 51 

Štědrá, IČO 00255041 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci  

z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Štědrá 
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- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 37/3 o výměře 104 m2 a 642/2 o výměře 124 m2  

v k.ú. Brložec u Štědré a obci Štědrá a pozemků p.p.č. 1191/6 o výměře 405 m2, 1191/7 o výměře 13 m2, 

1191/8 o výměře 12 m2 a 1798/2 o výměře 18 m2 v k.ú. Lažany u Štědré a obci Štědrá formou darovací 

smlouvy mezi obcí Štědrá, se sídlem Štědrá č.p. 43, PSČ 364 51 Štědrá, IČO 00255041 (jako dárce  

na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci  

z vlastnictví obce Štědrá do majetku Karlovarského kraje 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětných darovacích smluv 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětných darovacích smluv 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
62. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 2852/5, 2852/6, části 2999/1, části 2856/1, části 2841/1, část 

2904/3 a části 2840/1 v k.ú. Teplá z majetku Karlovarského kraje do majetku města Teplá  

a bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 107/3 v k.ú. Jankovice z majetku města Teplá do majetku 

Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 233/09/20 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 2852/5 o výměře 27 m2, 2852/6 o výměře 9 m2, částí 

pozemku p.p.č. 2999/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1144-10/2019 z původního pozemku 

p.p.č. 2999/1 a označeny jako pozemky p.p.č. 2999/1 díl "b" o výměře 160 m2, 2999/1 díl "c" o výměře 

210 m2, 2999/6 o výměře 46 m2 a 2999/8 o výměře 12 m2, částí pozemku p.p.č. 2856/1, které byly 

odděleny geometrickým plánem č. 1145-10/2019 z původního pozemku p.p.č. 2856/1 a označeny jako 

pozemky 2856/1 díl "d+e" o výměře 23 m2 a 2856/1 díl "b" o výměře 62 m2, částí pozemku p.p.č. 2841/1, 

které byly odděleny geometrickým plánem č. 1146-10/2019 z původního pozemku p.p.č. 2841/1  

a označeny jako pozemky p.p.č. 2841/4 o výměře 57 m2, 2841/5 o výměře 102 m2, 2841/1 díl "a"  

o výměře 172 m2, 2841/7 o výměře 25 m2, 2841/8 o výměře 20 m2 a 2841/1 díl "d" o výměře 11 m2, části 

pozemku p.p.č. 2904/3, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1146-10/2019 z původního pozemku 

p.p.č. 2904/3 a označena jako pozemek p.p.č. 2904/3 díl "b" o výměře 12 m2 a částí pozemku  

p.p.č. 2840/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1150-13/2019 a označeny jako pozemky  

p.p.č. 2840/8 o výměře 337 m2, 2840/9 o výměře 233 m2, 2840/10 o výměře 174 m2 a 2840/11 o výměře 

27 m2 v k.ú. a obci Teplá, konkrétnímu zájemci městu Teplá, a to formou darovací smlouvy  

mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace (jako dárce na straně jedné), a městem Teplá, se sídlem Masarykovo náměstí  

č.p. 1, PSČ 364 61 Teplá, IČO 00255050 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné 

nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Teplá 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 107/3 o výměře 333 m2 v k.ú. Jankovice a obci Teplá 

formou darovací smlouvy mezi městem Teplá, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 1, PSČ 364 61 Teplá, 

IČO 00255050 (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako obdarovaný na straně druhé), a tím 

převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví města Teplá do majetku Karlovarského kraje 
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- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětných darovacích smluv 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětných darovacích smluv 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
63. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Velká Hleďsebe z majetku Karlovarského kraje do majetku 

obce Velká Hleďsebe a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Velká Hleďsebe a Klimentov z majetku 

obce Velká Hleďsebe do majetku Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 234/09/20 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 595/9 o výměře 18 m2, 595/10 o výměře 1 m2, 595/11  

o výměře 107 m2, 595/12 o výměře 48 m2, 595/13 o výměře 1 m2, 595/14 o výměře 1 m2, 595/15  

o výměře 17 m2, 595/16 o výměře 21 m2, 595/17 o výměře 49 m2, 595/18 o výměře 46 m2, 595/19  

o výměře 39 m2, 595/20 o výměře 6 m2, 602/39 o výměře 101 m2, 602/40 o výměře 113 m2, 602/41  

o výměře 5 m2, 602/42 o výměře 6 m2, 602/45 o výměře 11 m2, 602/46 o výměře 7 m2, 602/47 o výměře 

10 m2, 602/48 o výměře 1 m2, 617/4 o výměře 106 m2 a 617/6 o výměře 19 m2 v k.ú. a obci Velká 

Hleďsebe, konkrétnímu zájemci obci Velká Hleďsebe, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským 

krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

(jako dárce na straně jedné), a obcí Velká Hleďsebe, se sídlem Plzeňská 32, PSČ 353 01 Velká Hleďsebe, 

IČO 00572756 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví 

Karlovarského kraje do majetku obce Velká Hleďsebe 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 28/13 o výměře 10 m2, 28/14 o výměře 4 m2, 166/17  

o výměře 6 m2, 166/18 o výměře 1 m2, 342/48 o výměře 5 m2, 589/6 o výměře 5 m2, 589/7 o výměře  

1 m2, 589/10 o výměře 2 m2, 591/8 o výměře 86 m2, 591/10 o výměře 4 m2, 593/5 o výměře 66 m2, 593/6  

o výměře 1 m2, 593/7 o výměře 1 m2, 602/43 o výměře 1 m2, 602/49 o výměře 5 m2, 602/50 o výměře  

1 m2, 941/7 o výměře 20 m2, 941/8 o výměře 25 m2 v k.ú. a obci Velká Hleďsebe a pozemku  

p.p.č. 186/113 o výměře 1 m2 v k.ú. Klimentov a obci Velká Hleďsebe formou darovací smlouvy  

mezi obcí Velká Hleďsebe, se sídlem Plzeňská 32, PSČ 353 01 Velká Hleďsebe, IČO 00572756  

(jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné 

nemovité věci z vlastnictví obce Velká Hleďsebe do majetku Karlovarského kraje 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětných darovacích smluv 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětných darovacích smluv 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 
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64. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – pozemek  

p.p.č. 694/5 v k.ú. Zelená Hora u Kraslic 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 235/09/20 
 

- schvaluje prodej pozemku p.p.č. 694/5 o výměře 36 m2 v k.ú. Zelená Hora u Kraslic a obci Kraslice, 

konkrétnímu zájemci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

(jako prodávající na straně jedné), a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx, PSČ xxx xx 

(jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem  

č. 436-20/2020 ze dne 10.03.2020 ve výši 3.888 Kč + DPH, tj. celkem 4.704,48 Kč, a tím převádí 

předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxx 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
65. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – pozemek  

p.p.č. 958 v k.ú. Srní u Boče 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 236/09/20 
 

- schvaluje prodej pozemku p.p.č. 958 o výměře 24 m2 v k.ú. Srní u Boče a obci Stráž nad Ohří, 

konkrétnímu zájemci xxxx xxxxxxxx, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

(jako prodávající na straně jedné), a xxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxx xxx xxxx xxxx xx, PSČ 363 01 Stráž 

nad Ohří (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 50 Kč/m2, tj. celkem 1.200 Kč,  

a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví xxxx xxxxxxxx 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 
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66. Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – pozemky 

p.p.č. 954/3 v k.ú. Bystřice u Hroznětína a p.č. 213/3 v k.ú. Kfely u Ostrova 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 237/09/20 
 

- schvaluje prodej pozemků p.p.č. 954/3 o výměře 1213 m2 v k.ú. Bystřice u Hroznětína a obci Hroznětín 

a p.p.č. 213/3 o výměře 197 m2 v k.ú. Kfely u Ostrova a obci Ostrov, konkrétnímu zájemci xxx xxxxxxx 

xxxxxxxxx, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako prodávající na straně jedné),  

a xxx xxxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx xxxxxxx, PSČ 360 01 Karlovy Vary (jako kupující na straně 

druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 434-18/2020 ze dne 

10.03.2020 ve výši 105.750 Kč, a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje 

do vlastnictví xxx xxxxx xxxxxxx 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
67. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Královské Poříčí  

– pozemku p.č. 200, jehož součástí je budova č.p. 172 v k.ú. Královské Poříčí 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 238/09/20 
 

- schvaluje prodej pozemku p.č. 200, jehož součástí je budova č.p. 172 v k.ú. Královské Poříčí, 

konkrétnímu zájemci obci Královské Poříčí, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace,  

se sídlem Jednoty 1620, 356 01  Sokolov, IČO 49766929, (jako prodávající na straně jedné) a obcí 

Královské Poříčí, se sídlem Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí, IČO 00259420 (jako kupující  

na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu výši 90.000 Kč, stanovenou jako 10 % z ceny zjištěné  

dle znaleckého posudku č. 20-6223 ze dne 19.04.2020, vypracovaného znalcem Helenou Přibilovou  

a bude kupujícím uhrazena ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy. Důvodem snížení kupní ceny oproti ceně 

obvyklé je záměr obce vybudovat v objektu č.p. 172 byty pro mladé lidi z obce,  dlouhodobá neprodejnost 

majetku a zhoršující se stavební stav objektu, s tím, že navržené podmínky kupní smlouvy prodávající 

akceptuje v důsledku uskutečnění veřejného zájmu kupujícího, a tím převádí předmětnou nemovitou věc  

z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Královské Poříčí 

 

- ukládá Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizaci, realizovat 

kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvkovou organizaci,  

k podpisu předmětné kupní smlouvy 
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Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy technické  

a ekonomické Sokolov 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

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

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 239/09/20 
 

- schvaluje prodej částí pozemku p.p.č. 989/1, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 457-161/2019 z původního pozemku p.p.č. 989/1 a označeny jako pozemky p.p.č. 989/14 o výměře  

2 m2 a 989/15 o výměře 12 m2 v k.ú. a obci Tatrovice, konkrétnímu zájemci xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 

xxxxxxx, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako prodávající na straně jedné), a xxxxxx 

xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxx xxxx xx, PSČ xxx xx xxxxxx (jako kupující na straně 

druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 458-42/2020 ze dne 

20.06.2020 ve výši 1.400 Kč + DPH, tj. celkem 1.694 Kč, a tím převádí předmětné nemovité věci  

z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů xxxxxxxxx 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
69. Úplatné nabytí nemovité věci z podílového spoluvlastnictví fyzických osob do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 346/6 v k.ú. Smilov u Štědré 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 240/09/20 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.p.č. 346/6 o výměře 98 m2 v k.ú. Smilov u Štědré a obci Toužim,  

a to formou kupní smlouvy mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxx xx, 

xxx xxx xx xxxxxx (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou 

správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako kupující na straně druhé),  

za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 452-36/2020 ze dne 10.06.2020 

ve výši 6.468 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc z podílového spoluvlastnictví xxxxxxx 

xxxxxxxxx (1/2) a xxxx  xxxxxxxxxx (1/2) do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné kupní smlouvy 
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Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

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

– část pozemku p.p.č. 887/3 v k.ú. Cheb 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 241/09/20 
 

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 887/3, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 6039-3/2019 z původního pozemku p.p.č. 887/3 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

p.p.č. 887/4 o výměře 102 m2 v k.ú. a obci Cheb, a to formou kupní smlouvy mezi xxxxxx xxxxxxxx, 

bytem xxxxxxxx xxx, PSČ xxx xx xx (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

(jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena dohodou ve výši  

330 Kč/m2, tj. celkem 33.660 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví xxxxx xxxxxxx 

do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

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

– pozemek p.p.č. 1297/4 v k.ú. Lažany u Štědré 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 242/09/20 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.p.č. 1297/4 o výměře 101 m2 v k.ú. Lažany u Štědré a obci Štědrá,  

a to formou kupní smlouvy mezi xxxxxx xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxx x, xxx xxx xx xxxxxx (jako 

prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, 

která byla stanovena znaleckým posudkem č. 453-37/2020 ze dne 10.06.2020 ve výši 6.666 Kč,  

a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví xxxxx xxxxxxxxxx do vlastnictví 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné kupní smlouvy 
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Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

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

– pozemek p.p.č. 1597/2 v k.ú. Pšov u Žlutic 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 243/09/20 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.p.č. 1597/2 o výměře 314 m2 v k.ú. Pšov u Žlutic a obci Pšov,  

a to formou kupní smlouvy mezi panem xxxxxxxx xxxxxxx, bytem xxxx xxxx xx, xxx xxx xx xxxxxxx 

(jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou 

silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní 

cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 31/2020 ze dne 18.02.2020 ve výši 18.130 Kč, a tím 

převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví pana xxxxxxx xxxxxx do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

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

– pozemek p.p.č. 718/6 v k.ú. Hradecká 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 244/09/20 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.p.č. 718/6 o výměře 48 m2 v k.ú. Hradecká a obci Jindřichovice,  

a to formou kupní smlouvy mezi xxx xxxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,  

PSČ xxx xx xxxxxxx xxxx (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným 

Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako kupující na straně 

druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 423-8/2020 ze dne 

03.02.2020 ve výši 2.400 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví xxx xxxxx xxxxxxxx 

do vlastnictví Karlovarského kraje, a to za podmínky, že dojde k výmazu předkupního a zástavního práva 

zákonného, zapsaného v katastru nemovitostí ve prospěch České republiky pod číslem jednacím  

Z-2348/2005-409 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné kupní smlouvy 
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Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
74. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje  

– část pozemku p.p.č. 21 v k.ú. Doubrava u Lipové 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 245/09/20 
 

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 21, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 181-3/2020 z původního pozemku p.p.č. 21 a označena novým parcelním číslem jako pozemek  

p.p.č. 21/4 o výměře 27 m2 v k.ú. Doubrava u Lipové a obci Lipová, a to formou kupní smlouvy  

mezi manželi xxxxxxxx xxxxxx, bytem xxxxxxxxxx xxxxxx, Liberec II - Nové Město, PSČ 460 01 

Liberec, a xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx, bytem xx xxxxxx xxxxxx, Košíře, PSČ 150 00 Praha 5 (jako 

prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, 

která byla stanovena dohodou ve výši 3.348 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc ze společného 

jmění manželů xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
75. Úplatné nabytí nemovitých věcí z podílového spoluvlastnictví fyzických osob do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 160, 170/22 a 170/23 v k.ú. Brložec u Štědré 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 246/09/20 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.p.č. 160 o výměře 295 m2, 170/22 o výměře 13 m2 a 170/23  

o výměře 399 m2 v k.ú. Brložec u Štědré a obci Štědrá, a to formou kupní smlouvy mezi xxx xxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx, bytem x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, PSČ xxx xx xxxxx xx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx 

xxxxxxxx, bytem xxxxxx xx, PSČ xxx xx xxxxxx a xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, bytem 

xxxxxxxxxxx xxxxxx, PSČ xxx xx xxxxx x - xxxxxxxxx (jako prodávající na straně jedné),  

a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena 

znaleckým posudkem č. 455-39/2020 ze dne 10.06.2020 ve výši 46.662 Kč, a tím převádí předmětné 

nemovité věci z podílového spoluvlastnictví xxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (1/8), xxxxxx xxxxxxxxx 

xxxxxxx (1/8) a xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (3/4), do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy 
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- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
76. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje  

– pozemky p.p.č. 310/6 v k.ú. Hroznětín a p.p.č. 668/12 v k.ú. Odeř 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 247/09/20 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.p.č. 310/6 o výměře 1368 m2 v k.ú. a obci Hroznětín a p.p.č. 668/12 

o výměře 424 m2 v k.ú. Odeř a obci Hroznětín, a to formou kupní smlouvy mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 

bytem xxx xxxxxxxxx xxx, PSČ xxx xx xxxxxxxx (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským 

krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

(jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem  

č. 433-18/2020 ze dne 08.03.2020 ve výši 148.736 Kč, a tím převádí předmětné nemovité věci  

z vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
77. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje  

– pozemky p.p.č. 345 a 340/1 v k.ú. Lesík 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 248/09/20 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.p.č. 345 o výměře 97 m2 a 340/1 o výměře 230 m2 v k.ú. Lesík  

a obci Nejdek, a to formou kupní smlouvy mezi panem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bytem xx xxxxxxx xxx, 

xxx xxx xx xxxxxx (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou 

správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako kupující na straně druhé),  

za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena dohodou ve výši 65.400 Kč, a tím převádí předmětné 

nemovité věci z vlastnictví pana xxxxxxxxx xxxxxxx do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné kupní smlouvy 
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Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
78. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti J - DOS s.r.o., do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 580/5, 580/6, 580/7 a 580/9 v k.ú. Hroznětín 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 249/09/20 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.p.č. 580/5 o výměře 444 m2, 580/6 o výměře 698 m2, 580/7  

o výměře 133 m2 a 580/9 o výměře 218 m2 v k.ú. a obci Hroznětín, a to formou kupní smlouvy mezi 

společností J - DOS s.r.o., se sídlem Herstošice 45, PSČ 364 71 Bochov, IČO 47714859 (jako prodávající 

na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace (jako kupující na straně druhé) za dohodnutou kupní cenu, která byla 

stanovena znaleckým posudkem č. 554/30/2016 - A2/2019 ze dne 30.12.2019 ve výši 490.000 Kč,  

a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví společnosti J - DOS s.r.o., do vlastnictví 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
79. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti T.G., a.s., do vlastnictví Karlovarského 

kraje – pozemky p.p.č. 134/8, 1558/1, 1025/8, 1558/3, 1025/11, 1558/7 a 1558/8 v k.ú. Plesná 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 250/09/20 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.p.č. 134/8 o výměře 193 m2 , 1558/1 o výměře 362 m2, 1025/8  

o výměře 1 m2, 1558/3 o výměře 719 m2, 1025/11 o výměře 1 m2, 1558/7 o výměře 1 m2 a 1558/8  

o výměře 9 m2 v k.ú. a obci Plesná formou kupní smlouvy mezi společností T.G., a.s., se sídlem  

K Cihelnám 699/35a, Plzeň - Černice, PSČ 326 00, IČO 45349088 (jako prodávající na straně jedné),  

a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena 

znaleckým posudkem č. 414-71/2019 ze dne 19.12.2019 ve výši 90.020 Kč, a tím převádí předmětné 

nemovité věci z vlastnictví společnosti T.G., a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné kupní smlouvy 
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Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
80. Úplatné nabytí pozemků p.p.č. 560/3 a 580/3 v k.ú. Stará z majetku fyzické osoby do majetku 

Karlovarského kraje a prodej pozemku p.p.č. 942/2 v k.ú. Stará z majetku Karlovarského kraje  

do majetku fyzické osoby 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 251/09/20 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.p.č. 560/3 o výměře 152 m2 a 580/3 o výměře 14 m2 v k.ú. Stará  

a obci Jindřichovice, a to formou kupní smlouvy mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx, bytem xxxxx xxxx xx,  

xxxxx xxxx, PSČ 356 01 (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným 

Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako kupující a povinný 

na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 33/2020 ze dne 

31.03.2020 ve výši 5.350 Kč, a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví xxxxxxxxxx xxxxx  

do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- schvaluje prodej pozemku p.p.č. 942/2 o výměře 186 m2 v k.ú. Stará a obci Jindřichovice, konkrétnímu 

zájemci xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako prodávající  

na straně jedné), a xxxxxxxxxxx xxxxxx, bytem xxxxx xxxx xx, xxxxx xxxx, PSČ xxx xx (jako kupující  

na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 33/2020 ze dne 

31.03.2020 ve výši 5.350 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje 

do vlastnictví xxxxxxxxxx xxxxx 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětných kupních smluv 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětných kupních smluv 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
81. Zánik předkupního práva - pozemky p.p.č. 18/1 a 21/3 v k.ú. Horní Kramolín 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 252/09/20 
 

- schvaluje zánik předkupního práva pro Karlovarský kraj u pozemků p.p.č. 18/1 a 21/3 v k.ú. Horní 

Kramolín, které bylo zapsáno do katastru nemovitostí  pro stavbu obchvatu Horního Kramolína na základě 

schválené územně plánovací dokumentace dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
82. Uzavření dodatku č. 6 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva – objekt 

Císařských Lázní, Karlovy Vary 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 253/09/20 
 

- schvaluje prodloužení lhůty pro zatížení nemovitých věcí předkupním právem ve prospěch statutárního 

města Karlovy Vary (jako oprávněný z předkupního práva), pozemku st. parc. č. 902, jehož součástí je 

budova s č.p. 306 a pozemku parc. č. 903/2, vše v k.ú. Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary,  

které jsou ve vlastnictví Karlovarského kraje (jako povinného z předkupního práva), a to nejpozději  

do 31.12.2024 

 

- souhlasí s uzavřením dodatku č. 6 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 

04.07.2008, uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 2035/1,  

361 20  Karlovy Vary, IČO 00254657 (jako prodávajícím a oprávněným z věcného předkupního práva  

na straně jedné), a Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06  Karlovy Vary,  

IČO 70891168 (jako kupujícím a povinným z věcného předkupního práva na straně druhé),  

jejímž předmětem byl prodej budovy č.p. 306 vystavěné na pozemku st. parc. č. 902 a pozemku  

parc. č. 903/2, vše v k.ú. Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary a současně zřízení věcného 

předkupního práva ve prospěch prodávajícího, a to dle dodatku č. 6, dle návrhu 

 

- pověřuje náměstka hejtmana Mgr. Dalibora Blažka v souladu s usnesením Rady Karlovarského kraje  

č. RK 534/05/15 ze dne 25.05.2015 podpisem dodatku č. 6 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení 

předkupního práva ze dne 04.07.2008 dle návrhu 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Alexandr Chalupník, Císařské lázně, příspěvková organizace Karlovarského kraje 

 

 
83. Schválení záměrů bezúplatných převodů nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje  

do majetku města Nové Sedlo, města Kraslice, města Aš a města Cheb - pozemky v k.ú. Nové Sedlo 

u Lokte, Zelená Hora u Kraslic, Nebesa, Tůně a Podhoří u Chebu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 254/09/20 
 

- schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemků p.č. 1210/2 o výměře 44 m2, 1310/3 o výměře 365 m2 

a  1355 o výměře 1573 m2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte a obci Nové Sedlo z vlastnictví Karlovarského kraje, 

zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace,  

do vlastnictví města Nové Sedlo 

 

- schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemků p.p.č. 694/1 o výměře 80 m2, 633/5 o výměře 64 m2  

a části pozemku p.p.č. 691/2 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Zelená Hora u Kraslic a obci Kraslice  

z vlastnictví Karlovarského kraje, zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace, do vlastnictví města Kraslice 
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- schvaluje záměr bezúplatného převodu části pozemku p.p.č. 109/2 o výměře cca 800 m2 v k.ú. Nebesa  

a obci Aš z vlastnictví Karlovarského kraje, zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví města Aš 

 

- schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemků p.p.č. 308/4 o výměře 1785 m2 v k.ú. Tůně a obci 

Pomezí nad Ohří a 308/1 o výměře 530 m2 v k.ú. Podhoří u Chebu a obci Cheb z vlastnictví 

Karlovarského kraje, zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace, do vlastnictví města Cheb 

 

- svěřuje Radě Karlovarského kraje působnost rozhodovat o záměrech bezúplatných převodů nemovitých 

věcí z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obcí na území Karlovarského kraje, a to na základě 

ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, za předpokladu, 

že tyto nemovité věci jsou předány Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace, do správy k hospodaření, a jsou vedené jako její nepotřebný majetek 

 

Termín kontroly: září 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
84. Schválení souhlasného prohlášení ke změně zápisu vlastníka k pozemku p.č. 164, jehož součástí 

je stavba č.p. 2 v k.ú. a obci Loket - budova bývalé Střední průmyslové školy, příspěvková 

organizace, ve správě Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková 

organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 255/09/20 
 

- schvaluje souhlasné prohlášení ke změně zápisu vlastníka k pozemku p.č. 164, jehož součástí je stavba  

s č.p. 2, v k.ú. a obci Loket, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 246, u Katastrální úřadu pro Karlovarský 

kraj, Katastrální pracoviště Sokolov, ve správě Integrované střední školy technické a ekonomické 

Sokolov, příspěvková organizace, mezi Karlovarským krajem a městem Loket, a to formou souhlasného 

prohlášení ke změně zápisu vlastníka v důsledku splnění rozvazovací podmínky vyplývající z kupní 

smlouvy ze dne 18.04.1995 uzavřené mezi městem Loket a Českou republikou - Střední průmyslovou 

školou 

 

- schvaluje zrušení předkupního práva k pozemku p.č. 164, jehož součástí je stavba s č.p.2, v k.ú. a obci 

Loket, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 246, u Katastrální úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální 

pracoviště Sokolov, ve správě Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková 

organizace, zřízeného na základě kupní smlouvy ze dne 18.04.1995 uzavřené mezi městem Loket  

(jako oprávněným z předkupního práva) a Českou republikou - Střední průmyslovou školou  

(jako povinným k předkupnímu právu) 

 

- pověřuje náměstka hejtmana Mgr. Dalibora Blažka v souladu s usnesením Rady Karlovarského kraje  

č. RK 534/05/15 ze dne 25.05.2015 podpisem souhlasného prohlášení a potvrzení o zániku věcného 

předkupního práva, dle návrhu 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy technické  

a ekonomické Sokolov 
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85. Souhlasné prohlášení o zániku práva učiněného osobou, jejíž právo zapsané dosud v katastru 

zaniklo, a osobou, jejíž právo vzniklo, zrušení části usnesení č. ZK 420/12/19 ze dne 16.12.2019 - 

Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 3872/3, 3872/4 a 3872/6 v k.ú. Hranice u Aše z majetku 

Karlovarského kraje do majetku města Hranice a bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 1991/3 a 1991/4 

v k.ú. Hranice u Aše z majetku města Hranice do majetku Karlovarského kraje a schválení dle nové 

žádosti 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 256/09/20 
 

- schvaluje uzavření souhlasného prohlášení o zániku práva učiněného osobou, jejíž právo zapsané dosud 

v katastru zaniklo, a osobou, jejíž právo vzniklo mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou 

správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako "Kraj" na straně jedné),  

a městem Hranice, se sídlem U Pošty 182, PSČ 351 24 Hranice u Aše, IČO 00253961 (jako "město"  

na straně druhé), jehož předmětem je neplatnost darovací smlouvy č. 482/DO/2019  

(ev. č. KK00113/2020) ze dne 27.01.2020, uzavřené mezi městem Hranice, se sídlem U Pošty 182,  

PSČ 351 24 Hranice u Aše, IČO 00253961 (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

(jako obdarovaný na straně druhé), dle návrhu 

 

- schvaluje zrušení usnesení č. ZK 420/12/19 ze dne 16.12.2019 ve znění:  

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 1991/3 o výměře 39 m2 a 1991/4 o výměře 43 m2  

v k.ú. Hranice u Aše a obci Hranice formou darovací smlouvy mezi městem Hranice, se sídlem  

U Pošty 182, PSČ 351 24 Hranice u Aše, IČO 00253961 (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským 

krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

(jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví města Hranice  

do majetku Karlovarského kraje 

 

- schvaluje zrušení usnesení č. ZK 420/12/19 ze dne 16.12.2019 ve znění:  

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky 

k uzavření předmětných darovacích smluv 

 

a nahrazuje ho novým textem ve znění: 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

- schvaluje zrušení usnesení č. ZK 420/12/19 ze dne 16.12.2019 ve znění:  

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětných darovacích smluv 

 

a nahrazuje ho novým textem ve znění: 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné darovací smlouvy 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 1991/3 o výměře 39 m2 a 1991/4 o výměře 43 m2  

v k.ú. Hranice u Aše a obci Hranice formou darovací smlouvy mezi městem Hranice, se sídlem  

U Pošty 182, PSČ 351 24 Hranice u Aše, IČO 00253961 (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským 

krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

(jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví města Hranice  

do majetku Karlovarského kraje 
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- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětného souhlasného prohlášení o zániku práva učiněného sobou, jejíž právo zapsané 

dosud v katastru zaniklo a osobou, jejíž právo vzniklo a předmětné darovací smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětného souhlasného prohlášení o zániku práva učiněného sobou, jejíž právo zapsané dosud  

v katastru zaniklo a osobou, jejíž právo vzniklo a předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
86. Písemný souhlas s technickými podmínkami převodu pozemku p.p.č. 981/4 v k.ú. Studenec  

u Oloví z vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, 

státní organizace, do vlastnictví Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 257/09/20 
 

- schvaluje technické podmínky převodu pozemku p.p.č. 981/4 v k.ú. Studenec u Oloví z vlastnictví 

České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizace,  

do vlastnictví Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

- schvaluje prohlášení, že s pozemkem p.p.č. 981/4 v k.ú. Studenec u Oloví převezme Karlovarský kraj  

i případné ekologické závazky s tímto majetkem spojené, bere na sebe povinnosti plynoucí  

z jejich odstraňování a nebude od převodce požadovat náhradu spojenou s odstraňováním těchto závazků, 

dle návrhu 

 

- pověřuje Martina Hurajčíka, náměstka hejtmana Karlovarského kraje, podpisem písemného souhlasu  

s technickými podmínkami převodu a prohlášení o převzetí případných ekologických závazků 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
87. Poskytnutí dotací na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa  

proti zvěři oplocenkami z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 258/09/20 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa 

proti zvěři oplocenkami v celkové výši 5.428.595,73 Kč dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci 

programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů 

poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami dle přílohy č. 1 
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- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, 

zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje v rámci programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou 

obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami dle přílohy č. 1 

 

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit přehled schválených dotací na internetových 

stránkách Karlovarského kraje a v Registru smluv 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
88. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na realizaci drobných 

vodohospodářských ekologických akcí na rok 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 259/09/20 
 

- schvaluje poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí na rok 2020 ve výši 13.650.429 Kč  

dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci 

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci drobných 

vodohospodářských ekologických akcí na rok 2020 ve výši 13.650.429 Kč dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, 

zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje v rámci Programu na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí dle přílohy č. 1 

 

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit přehled schválených dotací na internetových 

stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
89. Změna č. 65 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci změny návrhu 

způsobu zásobení obyvatel pitnou vodou v centrální části obce Vrbice a v její místní části Bošov  

a dále v centrální části obce Valeč a v jejích místních částech Jeřeň, Nahořečice a Kostrčany  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 260/09/20 
 

- schvaluje změnu č. 65 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci navrhovaného 

způsobu zásobení pitnou vodou v obci Vrbice, její centrální části a místní části Bošov, a v obci Valeč,  

její centrální části a místních částech Jeřeň, Nahořečice a Kostrčany 

 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
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90. Změna č. 66 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci změny návrhu 

způsobu zásobení obyvatel pitnou vodou a návrhu způsobu odkanalizování v místní části města 

Hroznětín – Velký Rybník 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 261/09/20 
 

- schvaluje změnu č. 66 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci navrhovaného 

způsobu zásobení obyvatel pitnou vodou a způsobu odkanalizování místní části města Hroznětín – Velký 

Rybník 

 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
91. Žádost obce Mnichov o výjimku z veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje uzavřené dne 27.05.2019 na projekt „Výstavba kanalizace a ČOV v částech 

Sítiny a Rájov“  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 262/09/20 
 

- schvaluje výjimku z Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

uzavřené mezi Karlovarským krajem a obcí Mnichov dne 27.05.2019 na projekt „Výstavba kanalizace  

a ČOV v částech Sítiny a Rájov“, dle důvodové zprávy 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
92. Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2020 - oblast životního 

prostředí a zemědělství 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 263/09/20 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace spolku Asociace Brontosaura na snížení potřeby ruční práce  

v krajské botanické zahradě v Dalovicích ve výši 50.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace spolku Asociace 

Brontosaura na snížení potřeby ruční práce v krajské botanické zahradě v Dalovicích z rozpočtu 

Karlovarského kraje dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, 

zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit schválenou individuální dotaci  

na internetových stránkách Karlovarského kraje 

 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace spolku AREA viva, z.s. na zbudování kořenové ČOV  

na pozemku p. č. 681/6 v k. ú. Valeč 

 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace obci Nové Hamry na zpracování povodňového plánu obce 

Nové Hamry 
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Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
93. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu zdravotnické 

osvěty, výchovy a zmírňování následků onemocnění - zrušení vyhlášení a administrace dotačního 

programu pro rok 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 264/09/20 
 

- souhlasí a schvaluje zrušení vyhlášení a administrace Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následků onemocnění  

pro rok 2020 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

 

 
94. Program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi  

v souvislosti s eReceptem - schválení poskytnutí dotací 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 265/09/20 

 

- souhlasí a schvaluje 

- poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu na podporu vybavení ordinace 

praktického lékaře informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem žadatelům dle přílohy 1  

- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle vzorové 

smlouvy v příloze 2 s žadateli dle přílohy 1 

 

- souhlasí a pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje s žadateli dle přílohy 1 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
95. Poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu provozování domácí hospicové péče  

pro rok 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 266/09/20 
 

- souhlasí a schvaluje 

- poskytnutí dotace na podporu provozování domácí hospicové péče z rozpočtu Karlovarského kraje  

pro rok 2020 žadatelům dle návrhu 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu karlovarského kraje v rámci Programu 

poskytnutí dotace na podporu provozování domácí hospicové péče 

 

- souhlasí a pověřuje Ing. Jana Bureše, uvolněného člena Rady Karlovarského kraje, podpisem 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje s žadateli dle návrhu 
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Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

 

 
96. Informace o vyplacených náborových příspěvcích v oblasti zdravotnictví  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 267/09/20 
 

- bere na vědomí informaci o vyplacených náborových příspěvcích, a s tím spojenými finančními 

prostředky z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví určených pro zaměstnance nemocnic 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
97. Informace o výsledku realizace projektu „Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I“ 

financovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 268/09/20 
 

- schvaluje Informaci o výsledku realizace projektu „Přístrojové vybavení KKN – návazná péče,  

projekt I“ financovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
98. „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ - informace o projektu a schválení závazného 

finančního příslibu 1. etapy fyzické realizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 269/09/20 
 

- bere na vědomí informaci o projektu „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ uvedenou v důvodové 

zprávě 

 

- schvaluje závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení financování výdajů projektu  

nad rámec dotace pro rok 2021 projektu „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ v rámci první části  

1. etapy fyzické realizace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši max. 120.000.000 Kč včetně DPH  

na rekonstrukci objektu L, demolici stávajícího pavilonu K, demolici stávajícího pavilonu G a zajištění 

provizorního zázemí pro administrativu 

 

- schvaluje provedení první části 1. etapy projektu „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ ve výši  

max. 120.000.000 Kč včetně DPH, a že o pokračování druhé části 1. etapy realizační fáze výstavby 

nových objektů G1, G2, G3, vybavení objektů nábytkem a lékařskou technologií dle aktuálně 

připravované projektové dokumentace bude rozhodnuto v roce 2021 včetně rozhodnutí o financování akce 
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Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
99. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Cheb - "dostavba nemocnice 

Cheb - pavilon B" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 270/09/20 
 

- schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Cheb ("dostavba nemocnice 

Cheb - pavilon B") mezi Karlovarským krajem a městem Cheb dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví, podpisem dodatku 

č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Cheb ("dostavba nemocnice Cheb - pavilon B") 

mezi Karlovarským krajem a městem Cheb 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
100. Žádost o prominutí vratky náborového příspěvku Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 271/09/20 
 

- bere na vědomí Žádost Karlovarské krajské nemocnice a.s., o prominutí vyčíslené vratky náborového 

příspěvku 

 

- schvaluje prominutí vratky části náborového příspěvku ve výši 84.000 Kč 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
101. Žádost obce Pernink o bezúročnou půjčku na spolufinancování nákupu nemovitého majetku - 

zdravotního střediska 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 272/09/20 
 

- bere na vědomí žádost obce Pernink o bezúročnou půjčku na spolufinancování nákupu nemovitého 

majetku, za účelem poskytování lékařských služeb, v hodnotě 500.000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- schvaluje poskytnutí bezúročné zápůjčky na spolufinancování nákupu nemovitého majetku, za účelem 

poskytování lékařských služeb, ve výši 500.000 Kč obci Pernink 

 

- schvaluje smlouvu o bezúročné zápůjčce peněz na spolufinancování nákupu nemovitého majetku,  

za účelem poskytování lékařských služeb, ve výši 500.000 Kč obci Pernink dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem smlouvy o bezúročné zápůjčce 

peněz na spolufinancování nákupu nemovitého majetku, za účelem poskytování lékařských služeb, ve výši 

500.000 Kč obci Pernink 
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Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
102. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní 

infrastruktury profesionálního sportu - rozhodnutí o žádostech  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 273/09/20 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu v celkové výši 

4.500.000 Kč dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv se subjekty uvedenými v příloze č. 1 dle vzoru v návrhu č. 2 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
103. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – město Přebuz  

– Projektová dokumentace pro rekonstrukci mostu na cyklotrase č. 2000 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 274/09/20 
 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Přebuz,  

IČO 00259543, na zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci mostu na cyklotrase č. 2000  

ve výši 200.000 Kč 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jana Kaválková, pověřená úkoly vedoucího odboru regionálního rozvoje 

 

 
104. Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, 

příspěvková organizace – dokončení předprojektové přípravy a schválení příslibu financování 

projektové přípravy 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 275/09/20 
 

- bere na vědomí informaci o průběhu řešení havarijního stavu a dokončení předprojektové přípravy 

Výstavby budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková 

organizace 

 

- schvaluje návrh využít jako podklad pro další projektovou přípravu Výstavby budovy Střední 

uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace, architektonickou 

studii kanceláře Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o., Grafická 20, 150 00 Praha 5 
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- schvaluje vyčlenění prostředků v rozpočtu odboru investic k zabezpečení financování projektové 

přípravy Výstavby budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, 

příspěvková organizace, v předpokládané výši 40.000.000 Kč vč. DPH, bude nárokováno v roce 2021 

30.000.000 Kč vč. DPH a v roce 2022 10.000.000 Kč vč. DPH 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jana Kaválková, pověřená úkoly vedoucího odboru regionálního rozvoje 

 

 
105. Závěrečná zpráva o naplnění podmínek udržitelnosti projektu „CLARA II: Rozvoj společné 

partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 276/09/20 
 

- souhlasí a schvaluje závěrečnou zprávu o naplnění podmínek udržitelnosti projektu „CLARA II: Rozvoj 

společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu“ 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jana Kaválková, pověřená úkoly vedoucího odboru regionálního rozvoje 

 

 
106. Závěrečná zpráva o naplnění podmínek udržitelnosti projektu „CLARA II: Rozvoj společné 

partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 277/09/20 
 

- souhlasí a schvaluje závěrečnou zprávu o naplnění podmínek udržitelnosti projektu „CLARA II: Rozvoj 

společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu“ 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jana Kaválková, pověřená úkoly vedoucího odboru regionálního rozvoje 

 

 
107. Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji 2020/2021 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 278/09/20 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje a uzavření veřejnoprávních smluv v rámci 

dotačního programu Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji 

2020/2021 v celkové výši 1.295.000 Kč dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, 

projektového řízení a informatiky, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras 

v Karlovarském kraji" dle návrhu 

 

- ukládá odboru regionálního rozvoje zveřejnit přehled schválených dotací na internetových stránkách 

Karlovarského kraje 
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Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jana Kaválková, pověřená úkoly vedoucího odboru regionálního rozvoje 

 

 
108. Schválení závazného finančního příslibu projektu "Rozvoj digitální technické mapy 

Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje"   

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 279/09/20 
 

- bere na vědomí informace o projektu "Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM)  

a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje" 

 

- schvaluje 

a) závazné rozhodnutí o vyčlenění finančních prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů  

na přípravu a realizaci projektu "Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj 

informačního systému IS DTM Karlovarského kraje" ve výši max. 230.302.500 Kč  

vč. DPH 

b) vlastní spolufinancování realizace projektu "Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje 

(DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje" v celkové výši  

max. 34.500.000 Kč vč. DPH, tzn. 15 % celkových uznatelných výdajů realizace projektu 

 

Zodpovídá: Ing. Jiří Heliks, vedoucí odboru informatiky 

 

 
109. Dotační program „Smart Akcelerátor 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského kraje“  

– schválení neposkytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 280/09/20 
 

- schvaluje neposkytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu „Smart 

Akcelerátor 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského kraje“ dle přílohy č. 1 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková 

organizace 

Ing. arch. Jana Kaválková, pověřená úkoly vedoucího odboru regionálního rozvoje 

 

 
110. Změna zřizovací listiny Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace,  

v souvislosti s přípravou projektu Vědeckotechnického parku Karlovarského kraje a Informačně 

vzdělávacího střediska Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 281/09/20 
 

- schvaluje změnu zřizovací listiny Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace,  

dle návrhu 
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Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jana Kaválková, pověřená úkoly vedoucího odboru regionálního rozvoje 

Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková 

organizace 

 

 
111. Memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu uzavírané mezi Karlovarským  

a Ústeckým krajem 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 282/09/20 
 

- schvaluje uzavřít Memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu s Ústeckým krajem 

 

- pověřuje pověřit Mgr. Petra Kubise, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem Memoranda o spolupráci 

v oblasti cestovního ruchu 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit Memorandum 

o spolupráci v oblasti cestovního ruchu k podpisu a zajistit úkony vyplývající z usnesení 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu 

 

 
112. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové péče, lázeňství 

a cestovního ruchu - Montanregion Krušné Hory - Erzgebirge, o.p.s. - alokovaná 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 283/09/20 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace Montanregionu Krušné Hory - Erzgebirge, o.p.s.,  

ve výši 450 tis. Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Montanregionu Krušné 

Hory - Erzgebirge, o.p.s., ve výši 450 tis. Kč, z rozpočtu Karlovarského kraje, která je přílohou č. 2 

 

- pověřuje Ing. arch. Vojtěcha Frantu, uvolněného člena zastupitelstva pro oblast lázeňství, cestovního 

ruchu a UNESCO, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace pro subjekt 

Montanregion Krušné Hory - Erzgebirge, o.p.s. 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit veškeré úkony vyplývající 

z plnění usnesení 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu 
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113. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu v roce 

2020. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro KIS Mariánské Lázně, s.r.o.  

a Infocentrum města Karlovy Vary, o.p.s., na projekty UNESCO Park 2020 a Karlovy Vary  

Region Card. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 284/09/20 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2020 v rámci dotačního Programu 

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu  

v Karlovarském kraji v celkové výši 268.600 Kč dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje neposkytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje subjektům, dle přílohy č. 2 

 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu INFOCENTRUM 

MĚSTA  Karlovy Vary, o.p.s., ve výši 500 tis. Kč na Karlovy Vary Region Card, dle přílohy č. 2 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

pro oblast lázeňství a cestovní ruch pro rok 2020 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji dle přílohy  

č. 3 se subjekty uvedenými v příloze č. 1 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje pro rok 2020, dle přílohy č. 4 se subjektem  INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s., 

uvedeného v příloze č. 2 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 309/2020 - přesun rozpočtových prostředků v celkové výši  

± 280.000 Kč z Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to z neinvestiční rezervy 

do kapitoly Příspěvky cizím subjektům Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

Krajského úřadu Karlovarského kraje k poskytnutí individuální neinvestiční dotace pro subjekt 

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s., na projekt Karlovy Vary Region Card 

 

- pověřuje Ing. arch. Vojtěcha Frantu, uvolněného člena Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast 

lázeňství, cestovní ruch a UNESCO, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje pro rok 2020 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji se subjekty uvedenými  

v příloze č. 1 a podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje pro rok 2020 se subjektem INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.,  

dle přílohy č. 2 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit veškeré úkony vyplývající 

z výše uvedeného usnesení 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu 
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114. Zpráva o stavu připravenosti Karlovarského kraje na Fond pro spravedlivou transformaci 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 285/09/20 
 

- bere na vědomí Zprávu o stavu připravenosti Karlovarského kraje na Fond pro spravedlivou 

transformaci ke dni 3. 9. 2020 včetně projektových fiší dle návrhu 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

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

v roce 2020, dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 286/09/20 
 

- schvaluje dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb 

v roce 2020 dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2020 dle vzoru v příloze č. 3 a uzavření dodatku k veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2020  

v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II dle vzoru v příloze č. 4 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2020 a dodatků  

k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních 

služeb v roce 2020 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
116. Systém nezbytných opatření COVID-19 v Karlovarském kraji - karta opatření 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 287/09/20 
 

- bere na vědomí Systém nezbytných opatření COVID-19 v Karlovarském kraji - karta opatření 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

 

 
117. Schválení „Bezpečnostní strategie Karlovarského kraje na léta 2020 – 2024“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 288/09/20 
 

- schvaluje Bezpečnostní strategii Karlovarského kraje na léta 2020 - 2024 
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Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

 

 
118. Změna stanov spolku ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ 

KRAJ, Z.S. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 289/09/20 
 

- schvaluje přijetí města Mariánské Lázně za dalšího hlavního člena spolku ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ 

AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S. 

 

- schvaluje navrhovanou změnu stanov spolku ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA  

PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S., dle přílohy č. 1 

 

- deleguje na valnou hromadu ŽIVÉHO KRAJE - DESTINAČNÍ AGENTURY PRO KARLOVARSKÝ 

KRAJ, Z.S., od 2. 10. 2020 do 31. 12. 2020, zástupce Karlovarského kraje pana Ing. Josefa Janů, člena 

Rady Karlovarského kraje, nar. xx. xxxxxx xxxx, bytem xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx 

 

- pověřuje k hlasování na valné hromadě ŽIVÉHO KRAJE - DESTINAČNÍ AGENTURY  

PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S., za Karlovarský kraj pana Ing. Josefa Janů, člena Rady 

Karlovarského kraje, nar. xx. xxxxxx xxxx, bytem xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx, zástupce 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu 

 

 
119. Společné operační středisko složek integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje  

a úplatné nabytí části pozemku p.č. 525/84 v k.ú. Dvory, obec a okres Karlovy Vary, z vlastnictví 

města Karlovy Vary do vlastnictví Karlovarského kraje - zrušení části usnesení č. ZK 71/06/20 ze 

dne 15.06.2020 a aktualizace projektu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 290/09/20 
 

- schvaluje aktualizaci projektu "S.polečné O.perační S.tředisko složek integrovaného záchranného 

systému 112" schválenou usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 71/06/20 ze dne 

15.06.2020, s tím, že statutární město Karlovy Vary učiní závazný příslib formou smluvního závazku  

k zabezpečení financování pouze operačního střediska Městské policie  Karlovy Vary dle výlučně 

užívaných prostor a podílu na společných prostorách. 

 

- zrušuje část usnesení č. ZK 71/06/20 ze dne 15.06.2020 ve znění: 

 

- schvaluje podmínky pro užívání "S.polečného O.peračního S.třediska složek integrovaného záchranného 

systému 112" pro účely města Karlovy Vary formou smlouvy o výpůjčce a smlouvy o nájmu vymezené  

dle smlouvy o budoucí smlouvě a zmocňuje Radu Karlovarského kraje ke stanovení hodnoty výlučného 

užívání prostorů a plochy pro rozúčtování nákladů na užívání společných prostor se zohledněním práva 

výlučného užívání, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje vypůjčit  

a pronajmout výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku 
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- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15 ze dne 25. 

května 2015, podpisem předmětné smlouvy o budoucí smlouvě, za předpokladu, že do skončení uveřejnění 

záměru Karlovarského kraje vypůjčit a pronajmout výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce 

nepředloží jiný zájemce svou nabídku 

 

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p.č. 525/84 v k.ú. Dvory, obec a okres Karlovy Vary, o výměře 

4.463 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1082-101/2019 z původního pozemku p.č. 525/84 

a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 525/146, a to formou kupní smlouvy uzavřené  

mezi Karlovarským krajem, IČO 70891168, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary  

(jako kupujícím) a statutárním městem Karlovy Vary, IČO 00254657, se sídlem Moskevská 2035/21,  

361 20 Karlovy Vary (jako prodávající), s tím, že kupující uhradí kupní cenu ve výši 1.562.050 Kč  

bez DPH, dále za podmínek dle návrhu, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví statutárního 

města Karlovy Vary do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15  

ze dne 25. května 2015, podpisem předmětné kupní smlouvy 

 

Zbylá část usnesení č. ZK 71/06/20 ze dne 15.06.2020 se nemění. 

 

- ukládá odboru investic v rámci projektové přípravy zadat projektantovi v rámci zadávacího řízení 

úpravu studie S.O.S.112 ve smyslu přepracování dispozic budovy bez přítomnosti prostor pro odbor 

bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje, místnosti krizového štábu 

statutárního města Karlovy Vary a Městské policie Karlovy Vary vyjma operačního střediska městské 

policie a jeho sociálního zázemí 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

 

 
120. Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace subjektu AGROFLORA GOLL s.r.o., a žádost  

o vypuštění části projektu u subjektu město Horní Blatná, z Programu na obnovu a využití 

kulturních památek, památkově chráněných objektů a movitých věcí v roce 2020 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 291/09/20 
 

- schvaluje změny v poskytnutých dotacích z Programu na obnovu a využití kulturních památek, 

památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2020 tak, že původní účel projektu: „Jáchymov, 

nám. Republiky 275 – oprava krovu, výměna poškozených, hnilobou a broukem napadených částí vazby, 

výměna střešní krytiny“ se mění na: „Jáchymov, nám. Republiky 275 – statické posouzení stavby, statické 

zajištění stavby, osekání omítek v celém objektu, svislá a vodorovná hydroizolace, sanace obvodového 

zdiva, chemická injektáž obvodového zdiva, výkopové a bourací práce“ a původní účel projektu  

„Horní Blatná – očištění a nátěr střechy kaple sv. Kříže, výměna šindele na muzeu a oprava hřbitovní zdi“, 

se zužuje na: „Horní Blatná – očištění a nátěr střechy kaple sv. Kříže a výměna šindele na muzeu“ 

 

- schvaluje změnu v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva č. ZK 89/06/20 ze dne 15. 6. 2020, řádek č. 6  

u subjektu AGROFLORA GOLL s.r.o., sloupec 17, a to tak, že se částka 400.000 Kč nahrazuje částkou 

200.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření dodatků č. 1 veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje ev. č. KK01410/2020 a ev. č. KK1405/2020, které jsou přílohami č. 3 a č. 4 
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- pověřuje Martina Hurajčíka, náměstka hejtmana Karlovarského kraje pro oblast dopravy, silničního 

hospodářství, kultury a památkové péče, podpisem dodatků č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí 

dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2020 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu splnit veškeré úkony plynoucí  

z plnění usnesení 

 

Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu 

 

 
121. Výzva na podporu ubytování v ubytovacích zařízeních na území Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 292/09/20 
 

- bere na vědomí informace předložené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje Výzvu k podání žádosti o dar z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ubytování  

v ubytovacích zařízeních na území Karlovarského kraje 

 

- schvaluje vyhlášení Výzvy k podání žádosti o dar z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ubytování 

v ubytovacích zařízeních na území Karlovarského kraje od 1. 10. 2020 

 

- pověřuje Ing. arch. Vojtěcha Frantu, uvolněného člena zastupitelstva, předsedu Komise pro UNESCO, 

podpisem zveřejnění vyhlášení Výzvy k podání žádosti o dar z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- schvaluje vyčlenit na výzvu na podporu ubytování v ubytovacích zařízeních na území Karlovarského 

kraje finanční částku ve výši 3 mil. Kč 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 327/2020 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 3.000.000 Kč  

z neinvestiční rezervy na nepředvídané výdaje Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje 

do rozpočtu příspěvků cizím subjektům Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na podporu ubytování  

v ubytovacích zařízeních na území Karlovarského kraje. 

 

- zmocňuje Mgr. Veroniku Vodičkovou, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu, podpisem darovacích smluv v rámci Výzvy k podání žádosti o dar z rozpočtu Karlovarského kraje 

na podporu ubytování v ubytovacích zařízeních na území Karlovarského kraje 

 

- zmocňuje zmocnit Radu Karlovarského kraje k provádění změn ve Výzvě k podání žádosti o dar  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ubytování v ubytovacích zařízeních na území Karlovarského 

kraje 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

- zveřejnit vyhlašovanou výzvu a pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního 

vypořádání daru z rozpočtu Karlovarského kraje vyhlašované výzvy na elektronické úřední desce 

- zajistit přípravu technologie pro sběr elektronických žádostí o dotace ve lhůtě nejpozději do okamžiku 

zahájení příjmu elektronických žádostí o dary 
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Termín kontroly: 07.12.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu 

PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního  

a právního a krajského živnostenského úřadu 

Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Petr Kubis v. r. 

         hejtman  

Karlovarského kraje 

 

     Martin Hurajčík v. r. 

    náměstek hejtmana 

 


