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                            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 21 

 
 

 

USNESENÍ 
 

ze 2. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo  

dne 19.4.2012 v době od 09:04 do 13:06 hodin  

v jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje  

 

 
 

Přítomno: ……………………………  40 členů zastupitelstva 

Omluveni:               ……………………………  PaedDr. Emler, Ing. Gold, Ing. Kotek,  

 Doc. Dr. Ing. Plevný, Mgr. Volavková 

Přizvaní:                  …………………………… Mgr. Juštíková, vedoucí jednotlivých odborů 

krajského úřadu 

Zapisovatelka: ……………………………  Martina Koudelná 

 

 

usnesení č.  

 

A. Volba návrhové komise 

B.  Volba ověřovatelů zápisu 

C. Schválení programu jednání 

D. Informace o zániku mandátu člena Zastupitelstva Karlovarského kraje a složení  ZK 73/04/12 

slibu nového člena Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 
1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 19.4.2012  ZK 74/04/12 

2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 9.1.2012 do 8.3.2012 ZK 75/04/12  

3. Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady  ZK 76/04/12 

4. Zpráva výboru pro regionální rozvoj       ZK 77/04/12 

5. Zpráva výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost     ZK 78/04/12 

6. Zpráva výboru pro zdravotnictví a sociální věci      ZK 79/04/12 

7. Zpráva finančního výboru         ZK 80/04/12 

8. Zpráva výboru pro národnostní menšiny       ZK 81/04/12 

9. Zpráva kontrolního výboru         ZK 82/04/12 

10. Zpráva výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje   ZK 83/04/12 

11. Zpráva výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad   ZK 84/04/12 
12. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Českému   ZK 85/04/12 

olympijskému výboru 
13. Zajištění financování reprodukce požární techniky jednotky dobrovolných   ZK 86/04/12 

hasičů města Loket 
14. Rozpočtové změny          ZK 87/04/12 
15. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2012    ZK 88/04/12 
16. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,   ZK 89/04/12 

oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“  

– schválení grantových projektů v rámci 5. kola výzvy 



Usnesení ze 2. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 19.4.2012 

19.4.2012  Strana 2 (celkem 36) 

17. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast  ZK 90/04/12 

podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními  

vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů  

v rámci 5. kola výzvy 
18. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast  ZK 91/04/12 

podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském  

kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 5. kola výzvy 
19. Informace o ukončení prací na projektu „Moderní střední školy - moderní sportovní  ZK 92/04/12 

areály Gymnázia Ostrov“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov a závěrečném  

vyúčtování přípravné fáze 
20. Informace o ukončení prací na projektu „Stavební úpravy – zateplení budov,   ZK 93/04/12 

výměna oken a modernizace otopného systému“ příspěvkové organizace Gymnázium  

Cheb a závěrečném vyúčtování přípravné fáze 
21. Informace o ukončení prací na projektu „Zateplení objektu Dětského domova   ZK 94/04/12 

Cheb“ příspěvkové organizace Dětský domov Cheb a Horní Slavkov a závěrečném  

vyúčtování přípravné fáze 
22. Informace o ukončení prací na projektu „Dětský domov Horní Slavkov – zateplení  ZK 95/04/12 

budovy“ příspěvkové organizace Dětský domov Cheb a Horní Slavkov a závěrečném  

vyúčtování přípravné fáze 
23. Projekt „Zřízení Česko - německého jazykového a komunikačního centra   ZK 96/04/12 

na gymnáziích Oelsnitz a Cheb“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb 
24. Partnerství příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb v projektu   ZK 97/04/12 

„Zachování vzpomínek pro budoucnost/ sasko - český hudebně - nástrojařský region  

celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů“ 
25. Projekt „Dopravní terminál Sokolov“ – Závěrečná zpráva    ZK 98/04/12 
26. Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras a stezek  ZK 99/04/12 

v roce 2012   
27. Poskytnutí příspěvku Českým drahám, a.s., v roce 2012 na realizaci projektu   ZK 100/04/12 

„Rozšíření cyklopůjčoven v Karlovarském kraji“ 
28. Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji   ZK 101/04/12 

- Pravidla“ 

29. Program obnovy venkova 2011- zpráva o výsledcích realizace    ZK 102/04/12 

30. Program obnovy venkova 2012 - návrh rozdělení příspěvků dotační tituly 1 – 3 ZK 103/04/12 

31. Návrh na udělení dotací pro rok 2012 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací  ZK 104/04/12 

činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru  

regionálního rozvoje – I. kolo 

32. Vědeckotechnický park Karlovarského kraje – pověření KARP, p.o.,    ZK 105/04/12 

administrací a přípravou žádosti o dotaci 

33. Schválení výsledku veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program  ZK 106/04/12 

rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – dotační titul 1 Inovační  

vouchery 

34. Rozdělení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obcím při zajištění  ZK 107/04/12 

veřejné služby v roce 2012 

35. Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu  ZK 108/04/12 

aktivit v oblasti prevence kriminality 

36. Dodatek č. 1 Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje  ZK 109/04/12 

37. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt bez čp/če na st.p.č. 59  ZK 110/04/12 

vč. st.p.č. 59, vše v k. ú. Dřenice u Chebu 

38. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 10 na pozemku  ZK 111/04/12 

st.p.č. 32 v k. ú. Dřenice u Chebu 

39. Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Povodí Ohře, s.p.  ZK 112/04/12 

a úplatné nabytí nemovitostí v majetku Povodí Ohře, s.p., do majetku Karlovarského  

kraje 

40. Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku města  ZK 113/04/12 

Kynšperk nad Ohří a bezúplatné nabytí nemovitosti v majetku města Kynšperk  

nad Ohří do majetku Karlovarského kraje 
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41. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku obce  ZK 114/04/12 

Královské Poříčí a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku obce Královské Poříčí  

do majetku Karlovarského kraje 

42. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku obce  ZK 115/04/12 

Děpoltovice a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku obce Děpoltovice  

do majetku Karlovarského kraje 

43. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - pozemky v k. ú.  ZK 116/04/12 

Střížov u Chebu, k. ú. Cheb a k. ú. Dřenice u Chebu 

44. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - pozemky v k. ú.  ZK 117/04/12 

Rybáře, k. ú. Počerny a k. ú. Stará Role včetně částí staveb silnic č. II/220 a č. II/222 

45. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemku  ZK 118/04/12 

p.p.č. 242/1 v k. ú. Cheb 

46. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č.  ZK 119/04/12 

211/9 v k. ú. Háje u Chebu 

47. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č.  ZK 120/04/12 

211/8 včetně budovy bez čp/če v k. ú. Háje u Chebu 

48. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku  ZK 121/04/12  

p.č. 175 v k. ú. Lesov 

49. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. ZK 122/04/12  

1169/2 a p.p.č. 1169/3 v k. ú. Suchá u Nejdku 

50. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky   ZK 123/04/12 

v k. ú. Olšová Vrata 

51. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek   ZK 124/04/12 

p.č. 465/8 v k. ú. Olšová Vrata 

52. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky   ZK 125/04/12 

v k. ú. Sokolov 

53. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku  ZK 126/04/12 

p.p.č. 548/8 v k. ú. Hroznětín 

54. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje v souvislosti   ZK 127/04/12 

s Transformačním plánem zařízení Domova pro osoby se zdravotním postižením  

„PATA“ 

55. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky   ZK 128/04/12 

p.p.č. 4030/26, p.p.č. 4030/41 a p.p.č. 4029/35 v k. ú. Hranice u Aše 

56. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku  ZK 129/04/12 

p.p.č. 951/6 v k. ú. Nadlesí 

57. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky   ZK 130/04/12 

p.č. 4121/13 a p.č. 4121/25 v k. ú. Sokolov 

58. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky   ZK 131/04/12 

v k. ú. Hranice u Aše – Pozemkový fond ČR 

59. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky   ZK 132/04/12 

v k. ú. Královské Poříčí – Pozemkový fond ČR 

60. Bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města Cheb do majetku Karlovarského ZK 133/04/12  

kraje a bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku  

města Cheb 

61. Zrušení části usnesení č. ZK 182/06/11 ze dne 16.06.2011 – Směna nemovitostí  ZK 134/04/12 

ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi ve vlastnictví ČR – Povodí  

Ohře, s.p. – k. ú. Horní Slavkov a Bošířany 

62. Smlouva o smlouvě budoucí darovací na darování technického zhodnocení   ZK 135/04/12 

– podpora samostatného bydlení město Luby 

63. Projekt „ArchaeoMontan“         ZK 136/04/12 

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace  

projektu 

Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje  

na spolufinancování realizace projektu  

64. Projekt „Environmentálně vzdělávací centrum Národního geoparku Egeria   ZK 137/04/12 

a vytvoření environmentálně - naučné stezky Národní kulturní památky Jeroným“  

– schválení finančního krytí a podání žádosti do Operačního programu Životní  
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prostředí 2007 - 2013, do Prioritní osy 7: Rozvoj infrastruktury pro environmentální  

vzdělávání, poradenství a osvětu, Oblasti podpory - 7.1 Rozvoj infrastruktury  

pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování  

environmentálního poradenství a environmentálních informací 

65. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje město Loket  ZK 138/04/12 

66. Veletrhy, prezentace a workshopy Karlovarského kraje v II. – IV. čtvrtletí 2012 ZK 139/04/12 

67. Projekt „Krajské multimediální informační centrum“     ZK 140/04/12 

- Zrušení usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 329/12/10 

68. Hornická kulturní krajina Krušnohoří – Společné prohlášení o spolupráci  ZK 141/04/12 

69. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Územní zdravotnická  ZK 142/04/12 

záchranná služba Karlovarského kraje   

70. Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Střední odborná  ZK 143/04/12 

škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice 

71. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje  ZK 144/04/12 

2012 

72. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol  ZK 145/04/12 

a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem 

73. Sloučení příspěvkových organizací Základní umělecká škola Žlutice a Základní  staženo 

škola praktická Žlutice 

74. Sloučení příspěvkových organizací Základní škola a mateřská škola při Lázeňské  ZK 146/04/12 

léčebně Mánes Karlovy Vary a Základní škola a mateřská škola při nemocnici  

Karlovy Vary 

75. Schválení finančního krytí projektu „Aktualizace dPP Karlovarského kraje  ZK 147/04/12  

s podrobností do území ORP Aš, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov a Ostrov“  

v rámci Operačního programu Životní prostředí 

76. Akční plán koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)  ZK 148/04/12 

Karlovarského kraje 

77. Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje  ZK 149/04/12 

78. Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu  ZK 150/04/12 

Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství 

79a) Prohlášení zastupitelstva proti zpoplatnění rychlostní komunikace R6   bez usnesení 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Martin Havel, v z.                            Ing. Petr Navrátil v. r. 

            hejtmana                 náměstek hejtmana  

             Karlovarského kraje         
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A) Volba návrhové komise 

 

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

 

- Mgr. Janu Petříkovou 

- JUDr. Václava Sloupa 

- Václava Veselého 

 

hlasování 

B) Volba ověřovatelů zápisu 

 

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

 

- Ing. Petra Navrátila 

- Josefa Murča 

 

hlasování 

 

C) Schválení programu jednání 

 

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

 

Staženo z programu:  

 

bod č. 73  Sloučení příspěvkových organizací Základní umělecká škola Žlutice a Základní škola 

praktická Žlutice  

 

Rozšíření programu o: 

 

bod č. 79a) Prohlášení zastupitelstva proti zpoplatnění rychlostní komunikace R6 

 

hlasování 

 

 

D) Informace o zániku mandátu člena Zastupitelstva Karlovarského kraje a složení slibu nového člena 

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 73/04/12 

 

- bere na vědomí  

1. zánik mandátu člena Zastupitelstva Karlovarského kraje Ing. Josefa Malého v souladu s ustanovením 

§ 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků, dnem 13.3.2012 v důsledku úmrtí 

2. že příslušným náhradníkem z kandidátní listiny Koalice pro Karlovarský kraj je Ing. Jaroslav Vojta, 

který se  dnem 14.3.2012 stal členem zastupitelstva 

3. že hejtman Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb.,  

ve znění pozdějších změn a doplňků, předal dne 19.3.2012 Ing. Jaroslavu Vojtovi po uprázdnění 

mandátu osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva a kterým dnem se jím stal 

4.  složení slibu Ing. Jaroslava Vojty na Zastupitelstvu Karlovarského kraje dne 19.4.2012 

 

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 

 

 

 

https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/8E323E75-4729-45D2-AAF4-493EF10207EA/0/hl_02_04_NK.html
https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/FD7B16E0-67E6-4424-8C38-792749CF0CE8/0/hl_02_04_VO.html
https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/EAEC5580-AC53-48A2-A92D-1CCDABF2899B/0/hl_02_04_SCHP.html
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1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 19.4.2012 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 74/04/12 

 

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 19.4.2012 

 

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

hlasování 

 

 

2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 9.1.2012 do 8.3.2012 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 75/04/12 

 

- bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady Karlovarského kraje a jednání: 

      2. jednání dne 9.1.2012 (mimo řádný termín)  

     3. jednání dne 23.1.2012  

     4. jednání dne 6.2.2012  

     5. jednání dne 10.2.2012 (mimo řádný termín) 

     6. jednání dne 20.2.2012  

     7. jednání dne 5.3.2012  

     8. jednání dne 8.3.2012 (mimo řádný termín)  

          

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

hlasování 

 

3. Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 76/04/12 

 

- bere na vědomí informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady kraje 

 

hlasování 

 

 

4. Zpráva výboru pro regionální rozvoj 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 77/04/12 

 

- bere na vědomí usnesení z 35. a 36. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského 

kraje 

 

Zodpovídá: Mgr. Tomáš Hybner, předseda výboru pro regionální rozvoj 

 

hlasování 

 

5. Zpráva výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 78/04/12 

 

https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/68D19BD9-E7AE-467E-8123-0BEDC7BE07D1/0/hl_02_04_b1.html
https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/93274571-BC8E-47C6-85DC-EF2A2834D835/0/hl_02_04_b2.html
https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/C9CBDA7C-61A7-4DE3-8307-1EEEF975FB73/0/hl_02_04_b3.html
https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/A71BFF88-F565-478E-B0EB-AD08528A106E/0/hl_02_04_b4.html
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- bere na vědomí usnesení z 21. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. 103/03/12 – 114/03/12 

 

Zodpovídá: Milan Matějka, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

 

hlasování 

 

6. Zpráva výboru pro zdravotnictví a sociální věci 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 79/04/12 

 

- bere na vědomí usnesení ze zasedání Výboru pro zdravotnictví a sociální věci při Zastupitelstvu 

Karlovarského kraje ze dne 13.3.2012 

 

Zodpovídá: Mgr. Jana Petříková, předsedkyně výboru pro zdravotnictví a sociální věci  

 

hlasování 

 

7. Zpráva finančního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 80/04/12 

 

- bere na vědomí usnesení z 20. řádného zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 

dne 11.4.2012 

 

- volí za zesnulého Ing. Josefa Malého členem finančního výboru Ing. Jaroslava Vojtu 

 

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Berka, předseda finančního výboru  

 

hlasování 

 

 

8. Zpráva výboru pro národnostní menšiny 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 81/04/12 

 

- bere na vědomí usnesení z 22. zasedání Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského 

kraje, konaného dne 5.4.2012 

 

Zodpovídá: Mgr. Jiří Holan, předseda výboru pro národnostní menšiny  

 

hlasování 

 

 

9. Zpráva kontrolního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 82/04/12 

 

- bere na vědomí usnesení z 20. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje  

č. 181/03/12 – č. 190/03/12 

 

- schvaluje návrh Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje doplnit Jednací řád výborů 

Zastupitelstva Karlovarského kraje č. PZ 07/2005 o ustanovení, kterým by byla uložena povinnost zveřejnit 

https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/35823742-6FF4-4E6F-A01F-BD042D86895F/0/hl_02_04_b5.html
https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/91E2B29F-F488-4A3B-A17F-FF223F6C3860/0/hl_02_04_b6.html
https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/7FEBF193-45DD-40CE-96AC-379079BF66A8/0/hl_02_04_b7.html
https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/B91AD075-4BF8-405E-9E8D-D86E742AD1AA/0/hl_02_04_b8.html
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na internetových stránkách Karlovarského kraje usnesení z jednání výborů Zastupitelstva Karlovarského 

kraje do 10 dnů od uskutečněného jednání 

 

Termín kontroly: 14.6.2012 

 

Zodpovídá: Mgr. Bohdan Havel, předseda kontrolního výboru 

 

hlasování 

 

10. Zpráva výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 83/04/12 

 

- bere na vědomí zápis z 21. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje 

Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 21.3.2012 

 

Termín kontroly: 14.6.2012 

 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku 

 

hlasování 

 

11. Zpráva výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 84/04/12 

 

- bere na vědomí zprávu z výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 

 

Zodpovídá: Mgr. Tomáš Hybner, místopředseda výboru Regionální rady regionu soudržnosti  

                      Severozápad 

 

hlasování 

 

12. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Českému olympijskému výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 85/04/12 

 

- souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Českému olympijskému 

výboru ve výši 1.500.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů při prezentaci a aktivitách projektu „Žijeme 

Londýnem“ včetně uzavření smlouvy 

 

Termín kontroly: 13.9.2012                                                   
 

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana  

 

hlasování 

 

13. Zajištění financování reprodukce požární techniky jednotky dobrovolných hasičů města Loket 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 86/04/12 

 

- souhlasí a schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu kraje městu Loket na reprodukci požární techniky  

ve výši 1.000.000,-- Kč 

https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/BCB3340C-22DE-412A-987B-7BA216666D8A/0/hl_02_04_b9.html
https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/D98D2126-9861-42B7-88E0-68726ABCFF55/0/hl_02_04_b10.html
https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/C981C0E7-D6FB-4905-A7B4-DF772FF80207/0/hl_02_04_b11.html
https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/5AD059CE-61D7-4804-B80E-B55477514A63/0/hl_02_04_b12.html
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Termín kontroly: 13.9.2012 

 

Zodpovídá: JUDr. Manfred Kraus, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení  

 

hlasování 

 

14. Rozpočtové změny 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 87/04/12 

 

- schvaluje  

 

Rozpočtovou změnu č. 83/2012 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 961.992,80 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové 

dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce „EU peníze 

školám“ realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 

Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Finanční 

prostředky jsou určeny pro Základní školu Ostrov, Májová 997, zřizovanou obcí Ostrov. 

 

Rozpočtovou změnu č. 87/2012 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 5.544.636,80 Kč z titulu přijetí neinvestiční 

účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce „EU 

peníze školám“ realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní 

osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. 

Finanční prostředky jsou určeny pro školy zřizované obcemi Karlovarského kraje (rozpis na jednotlivé školy 

je uveden v důvodové zprávě) a organizacím budou poukázány prostřednictvím jejich zřizovatelů. 

 

Rozpočtovou změnu č. 101/2012 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.711.065,60 Kč z titulu přijetí neinvestiční 

účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce „EU 

peníze školám“ realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní 

osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. 

Finanční prostředky jsou určeny pro školy zřizované obcemi Karlovarského kraje (rozpis na jednotlivé školy 

je uveden v důvodové zprávě) a organizacím budou poukázány prostřednictvím jejich zřizovatelů. 

 

Rozpočtovou změnu č. 104/2012 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.090.026,40 Kč z titulu přijetí neinvestiční 

účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce „EU 

peníze školám“ realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní 

osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. 

Finanční prostředky jsou určeny pro školy zřizované obcemi Karlovarského kraje (rozpis na jednotlivé školy 

je uveden v důvodové zprávě) a organizacím budou poukázány prostřednictvím jejich zřizovatelů. 

 

Rozpočtovou změnu č. 114/2012 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 149.062,40 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové 

dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce „EU peníze 

školám“ realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 

Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Finanční 

prostředky jsou určeny pro školu zřizovanou obcí Stará Voda Základní školu a Mateřskou školu Stará Voda 

a organizaci budou poukázány prostřednictvím zřizovatele. 

 

Termín kontroly: 14.6.2012 

 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru 

 

https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/38282251-8FDE-41F5-A722-F797A6B50313/0/hl_02_04_b13.html
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hlasování 

 

15. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2012 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 88/04/12 

 

- bere na vědomí Informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2012 až 104/2012 

 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru 

 

hlasování 

 
16. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 

„Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji “ – schválení grantových projektů v rámci  

5. kola výzvy 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 89/04/12 

 

- bere na vědomí informaci o průběhu globálního grantu Operačního programu Vzdělávání  

pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 1.1 -  „Zvyšování kvality ve vzdělávání 

v Karlovarském kraji“ 

 

- schvaluje grantové projekty v 5. kole výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora a náhradní projekty 

(Zásobník) v rámci oblasti podpory 1.1 - „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“ 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dle návrhu) 

 

Termín kontroly: 13.9.2012 
 

Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat 

 

hlasování 

 

17. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 

„Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 5. kola výzvy 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 90/04/12 

 

- bere na vědomí informaci o průběhu globálního grantu Operačního programu Vzdělávání  

pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 1.2 -  „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně 

dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“ 

 

- schvaluje grantové projekty v 5. kole výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora v rámci oblasti 

podpory 1.2 - „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

v Karlovarském kraji“ (dle návrhu) 

 

Termín kontroly: 13.9.2012 
 

Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat 

 

hlasování 

 

 

https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/AF9F9EB4-E9AB-464D-ABEE-B68D22BD9777/0/hl_02_04_b14.html
https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/E9FD803B-B882-47C5-A6B1-1E4920B398C0/0/hl_02_04_b15.html
https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/81743E5C-112A-4F45-839E-6EF2A535128B/0/hl_02_04_b16.html
https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/64CD3975-3E17-4548-AF8F-6628087A0A7C/0/hl_02_04_b17.html
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18. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 

„Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ – schválení grantových 

projektů v rámci 5. kola výzvy 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 91/04/12 

 

- bere na vědomí informaci o průběhu globálního grantu Operačního programu Vzdělávání  

pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 1.3 - „Další vzdělávání pracovníků škol  

a školských zařízení v Karlovarském kraji“ 

 

- schvaluje grantové projekty v 5. kole výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora a projekty, které 

nebudou podpořeny v rámci oblasti podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 

v Karlovarském kraji“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dle návrhu) 

 

Termín kontroly: 13.9.2012 
 

Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat 

 

hlasování 

 
19. Informace o ukončení prací na projektu „Moderní střední školy - moderní sportovní areály 

Gymnázia Ostrov“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov a závěrečném vyúčtování přípravné 

fáze 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 92/04/12 

 

- bere na vědomí informaci o ukončení prací na projektu „Moderní střední školy - moderní sportovní areály 

Gymnázia Ostrov“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov a závěrečném vyúčtování přípravné fáze 

 

Termín kontroly: 13.9.2012 
 

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

 

hlasování 

 

20. Informace o ukončení prací na projektu „Stavební úpravy – zateplení budov, výměna oken  

a modernizace otopného systému“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb a závěrečném 

vyúčtování přípravné fáze 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 93/04/12 

 

- bere na vědomí informaci o ukončení prací na projektu „Stavební úpravy – zateplení budov, výměna oken 

a modernizace otopného systému“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb a závěrečném vyúčtování 

přípravné fáze 

 

Termín kontroly: 13.9.2012 

 

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

 

hlasování 

 

 

 

https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/6DF6C5BB-D094-4B3C-B0F0-CB494AA48D89/0/hl_02_04_b18.html
https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/D4FD0C56-F4F7-4CAB-AF82-0AD12C6E74E3/0/hl_02_04_b19.html
https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/A1C50A60-0CB0-4AE0-B5B3-45BB02A8FFE5/0/hl_02_04_b20.html
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21. Informace o ukončení prací na projektu „Zateplení objektu Dětského domova Cheb“ příspěvkové 

organizace Dětský domov Cheb a Horní Slavkov a závěrečném vyúčtování přípravné fáze 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 94/04/12 

 

- bere na vědomí informaci o ukončení prací na projektu „Zateplení objektu Dětského domova Cheb“ 

příspěvkové organizace Dětský domov Cheb a Horní Slavkov a závěrečném vyúčtování přípravné fáze 

 

Termín kontroly: 13.9.2012 

 

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

 

hlasování 

 

 

22. Informace o ukončení prací na projektu „Dětský domov Horní Slavkov – zateplení budovy“ 

příspěvkové organizace Dětský domov Cheb a Horní Slavkov a závěrečném vyúčtování přípravné fáze 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 95/04/12 

 

- bere na vědomí informaci o ukončení prací na projektu „Dětský domov Horní Slavkov – zateplení 

budovy“ příspěvkové organizace Dětský domov Cheb a Horní Slavkov a závěrečném vyúčtování přípravné 

fáze 

 

Termín kontroly: 13.9.2012 

 

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

 

hlasování 

 

23. Projekt „Zřízení Česko - německého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz  

a Cheb“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 96/04/12 

 

- schvaluje navýšení celkových výdajů projektu „Zřízení Česko – německého jazykového a komunikačního 

centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb z 29.029.589,72 Kč  

na 30.130.817,70 Kč schváleným změnami č. 2 a 3 Saskou rozvojovou bankou – dotační bankou s tím,  

že toto navýšení příspěvková organizace uhradí ze svých prostředků 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje  

na spolufinancování realizace projektu 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu 

Karlovarského kraje na předfinancování realizace projektu 

 

Termín kontroly: 13.9.2012 

 

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

 

hlasování 

 

 

https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/6130B56C-FF15-4320-A152-DFCC1655A620/0/hl_02_04_b21.html
https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/564394C9-0B94-4EDD-B684-9C5EF6ADF8BD/0/hl_02_04_b22.html
https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/E48FFD8D-D845-42BB-A95D-D2B04FC990BB/0/hl_02_04_b23.html
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24. Partnerství příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb v projektu „Zachování 

vzpomínek pro budoucnost/ sasko - český hudebně - nástrojařský region celosvětově jedinečný 

v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 97/04/12 

 

- schvaluje zařazení projektu „Zachování vzpomínek pro budoucnost/ sasko - český hudebně - nástrojařský 

region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů“ do Akčního plánu 

Programu rozvoje Karlovarského kraje 

  

- schvaluje jako finančního partnera pro projekt „Zachování vzpomínek pro budoucnost/ sasko - český 

hudebně - nástrojařský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních 

nástrojů“ v rámci příslušné výzvy Cíle 3 Operačního programu přeshraniční spolupráce mezi Českou 

republikou a Svobodným státem Sasko příspěvkovou organizaci Integrovaná střední škola Cheb  

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Zachování vzpomínek pro budoucnost/ sasko - český 

hudebně - nástrojařský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních 

nástrojů“ v rámci výzvy Cíle 3 Operačního programu příhraniční spolupráce mezi Českou republikou  

a Svobodným státem Sasko 

 

- schvaluje celkové náklady příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb jako partnera projektu 

„Zachování vzpomínek pro budoucnost/ sasko - český hudebně - nástrojařský region celosvětově jedinečný 

v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů“ v maximální výši 20.208.000,-- Kč včetně DPH 

uvedenými v žádosti o dotaci z Cíle 3 Operačního programu přeshraniční spolupráce mezi Českou 

republikou a Svobodným státem Sasko   

 

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Zachování vzpomínek  

pro budoucnost/ sasko - český hudebně - nástrojařský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti 

ve výrobě hudebních nástrojů“ po celou dobu jeho realizace do výše 15 % způsobilých výdajů, tj. max. 

3.031.200,-- Kč včetně DPH 

 

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Zachování vzpomínek  

pro budoucnost/ sasko - český hudebně - nástrojařský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti 

ve výrobě hudebních nástrojů“ po celou dobu jeho realizace do výše 100 % způsobilých výdajů, tj. max. 

20.208.000,-- Kč včetně DPH  

 

Termín kontroly: 14.6.2012 

 

Zodpovídá: PhDr. Bc. Miroslav Liška, ředitel příspěvkové organizace 

hlasování 

 

 

25. Projekt „Dopravní terminál Sokolov“ – Závěrečná zpráva 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 98/04/12 

 

- schvaluje závěrečnou zprávu projektu Dopravní terminál Sokolov uvedenou v Důvodové zprávě  

a příloze č. 1  

 

Zodpovídá:  Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského 

kraje, p.o. 

Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
 

hlasování 

 

https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/D53ED6FD-2B1C-4BFD-A298-EEA2E7358D3B/0/hl_02_04_b24.html
https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/DE419DD8-9897-476E-A5CC-777B00832519/0/hl_02_04_b25.html
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26. Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras a stezek v roce 2012   

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 99/04/12 

 

- schvaluje poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na údržbu a nové značení cyklistických tras a stezek 

ve výši 300.000,-- Kč 

 

Termín kontroly: 14.6.2012 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje  

 

hlasování 

 

27. Poskytnutí příspěvku Českým drahám, a.s., v roce 2012 na realizaci projektu „Rozšíření 

cyklopůjčoven v Karlovarském kraji“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 100/04/12 

 

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na náklady související 

s rozšířením a podporou systému půjčování kol Českými drahami, a.s., ve Františkových Lázních, v Lokti,  

v Karlových Varech a v Mariánských Lázních ve výši 200.000,-- Kč  

 

Termín kontroly: 14.6.2012 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje  

 

hlasování 

 

28. Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji - Pravidla“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 101/04/12 

 

- schvaluje Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje  

– odboru regionálního rozvoje na dotační program „Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras 

v Karlovarském kraji“ dle návrhu  

 

Termín kontroly: 14.6.2012 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 

hlasování 

 

29. Program obnovy venkova 2011 - zpráva o výsledcích realizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 102/04/12 

 

- bere na vědomí zprávu o výsledcích realizace Programu obnovy venkova 2011 

 
- schvaluje uložení pokut za porušení smlouvy dle přílohy č. 1 

 

https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/78EC28D6-EE55-4BA8-B808-F22CCB696848/0/hl_02_04_b26.html
https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/8F7BA295-CC0D-4858-A174-347469987537/0/hl_02_04_b27.html
https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/519F181B-67A1-47B0-A635-95FE923719D5/0/hl_02_04_b28.html


Usnesení ze 2. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 19.4.2012 

19.4.2012  Strana 15 (celkem 36) 

Termín kontroly: 13.9.2012 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje  

 

hlasování 

 

30. Program obnovy venkova 2012 - návrh rozdělení příspěvků dotační tituly 1 – 3 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 103/04/12 

 

- schvaluje předložený návrh přerozdělení příspěvků v rámci Programu obnovy venkova 2012 dotační tituly 

1 - 3 dle přílohy č. 1, včetně změny dotované akce obce Krajková 

 

- schvaluje neudělení výjimky z Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků Programu obnovy 

venkova obci Štědrá   

 

Termín kontroly: 13.9.2012 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 

hlasování 

 

31. Návrh na udělení dotací pro rok 2012 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí 

Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje – I. kolo  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 104/04/12 

 

- schvaluje rozdělení dotací obcím v rámci dotačního titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí 

Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje v roce 2012 – I. kolo  

dle přílohy č. 1 

 

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

hlasování 

 

32. Vědeckotechnický park Karlovarského kraje – pověření KARP, p.o. administrací a přípravou 

žádosti o dotaci 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 105/04/12 

 

- jmenuje Ing. Janu Michkovou, ředitelku Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. (KARP), vedoucí 

projektu „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje“ 

  

Termín kontroly: 14.6.2012 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

hlasování 

 

 

33. Schválení výsledku veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program rozvoje 

konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – dotační titul 1 Inovační vouchery 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 106/04/12 

 

https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/51DE9951-B8FD-4561-B212-94977C76BF86/0/hl_02_04_b29.html
https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/FF54FB4A-AED2-4AE4-AEB4-E8BE376CC472/0/hl_02_04_b30.html
https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/C75738AB-2C4F-422C-9CD7-1D20F83EC6B2/0/hl_02_04_b31.html
https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/C9AD0670-80BA-4C60-8C4A-D1D4F2EF1389/0/hl_02_04_b32.html
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- schvaluje návrh rozdělení finančních prostředků v rámci Programu rozvoje konkurenceschopnosti 

Karlovarského kraje na inovační vouchery pro rok 2012 dle přílohy č. 1 

 

Termín kontroly: 14.6.2012 

 

Zodpovídá: Ing. Jana Michková, ředitelka Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. 

 

hlasování 

 

34. Rozdělení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obcím při zajištění veřejné 

služby v roce 2012 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 107/04/12 

 

- schvaluje rozdělení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obcím při zajištění veřejné 

služby v roce 2012 v celkové výši 1.512.000,-- Kč dle návrhu 

 

- ukládá odboru sociálních věcí vypracovat smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 14.6.2012 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

hlasování 

 

35. Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti 

prevence kriminality 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 108/04/12 

 

- schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti 

prevence kriminality pro příspěvky poskytnuté dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 

(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

Termín kontroly: 13.9.2012 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

hlasování 

 
36. Dodatek č. 1 Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 109/04/12 

 

- schvaluje Dodatek č. 1 Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje dle přílohy, se změnou 

v příloze v odstavci 6, do 10 dnů 

 

Termín kontroly: 14.6.2012 

 

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

hlasování 

 

https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/2D7467D8-3E6D-40A8-9E75-C0958C4812F4/0/hl_02_04_b33.html
https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/D1A2051F-A24E-4D61-A021-1413A478EEB9/0/hl_02_04_b34.html
https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/D1A2051F-A24E-4D61-A021-1413A478EEB9/0/hl_02_04_b34.html
https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/2719B7AD-115A-4292-A216-BC550F781ABC/0/hl_02_04_b35.html
https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/88035A28-2295-460F-A1C8-CA690F085041/0/hl_02_04_b36.html


Usnesení ze 2. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 19.4.2012 

19.4.2012  Strana 17 (celkem 36) 

 

37. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt bez čp/če na st.p.č. 59 vč. st.p.č. 59,  

vše v k. ú. Dřenice u Chebu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 110/04/12 

 

- schvaluje prodej objektu bez čp/če na st.p.č. 59 a pozemku st.p.č. 59 vše v k. ú. Dřenice u Chebu, obec  

a okres Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem PaedDr. Josefem 

Novotným, (jako prodávající na straně jedné) a panem Janem Hoškem, RČ 7509012247, bytem Písečná 67, 

350 02 Cheb (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 140.000,-- Kč + 1.000,-- Kč 

za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 141.000,-- Kč, a tím převádí předmětné 

nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Jana Hoška 

 

Termín kontroly: 14.6.2012 

 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku 

 
hlasování 

 

38. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 10 na pozemku st.p.č. 32 v k. ú. 

Dřenice u Chebu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 111/04/12 

 

- schvaluje prodej budovy č.p. 10  na pozemku st.p.č. 32 a pozemek st.p.č. 32 o výměře 293 m
2
 v k. ú. 

Dřenice u Chebu a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem 

PaedDr. Josefem Novotným (jako prodávající na straně jedné) a panem Zbyňkem Duspivou,  

RČ 7512281810, trvale bytem Lidická 6, PSČ 350 02 Cheb (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou 

kupní cenu 512.000,-- Kč + 1.000,-- Kč za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 

513.000,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana 

Zbyňka Duspivy 

 

Termín kontroly: 14.6.2012 

 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku 

 

hlasování 

 

39. Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Povodí Ohře, s.p., a úplatné nabytí 

nemovitostí v majetku Povodí Ohře, s.p., do majetku Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 112/04/12 

 

- schvaluje prodej částí pozemku p.p.č. 415/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 107-29/2011 

z původního pozemku p.p.č. 415/1 a označeny jako jeho díly „b+d+f+h+i+k“ o výměře 82 m
2
 a část 

pozemku p.p.č. 543/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 107-29/2011 z původního pozemku 

p.p.č. 543/1 a označena jako jeho díl „v“ o výměře 31 m
2
, vše v k. ú. Údolí u Lokte a obci Loket formou 

kupní smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského 

kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem 

Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČO 70889988, zastoupeným Ing. Jiřím Nedomou, generálním 

ředitelem a ve věcech smluvních Ing. Jaroslavem Šebestou, ekonomickým a správním ředitelem (jako 

kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 1.220,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti 

z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Ohře, 

státní podnik 

https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/1618C19C-9DAF-4511-8342-7AFAA694BD36/0/hl_02_04_b37.html
https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/1C92C167-0133-487E-B664-06744853E4F2/0/hl_02_04_b38.html
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- schvaluje úplatné nabytí částí pozemku p.p.č. 434, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 107-29/2011 z původního pozemku p.p.č. 434 a označeny jako jeho díly „a+c+e+g+ch+j+l“ o výměře 

265 m
2
, části pozemku p.p.č. 434, která byla oddělena geometrickým plánem č. 107-29/2011 z původního 

pozemku p.p.č. 434 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 434/2 o výměře 1 m
2
 a části 

pozemku p.p.č. 543/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 107-29/2011 z původního pozemku 

p.p.č. 543/2 a označena jako jeho díl „w“ o výměře 50 m
2
, vše v k. ú. Údolí u Lokte a obci Loket formou 

kupní smlouvy, mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219,  PSČ 430 03,  

IČO 70889988, zastoupeným Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem a ve věcech smluvních  

Ing. Jaroslavem Šebestou, ekonomickým a správním ředitelem (jako prodávající na straně jedné) 

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

organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 41.500,-- Kč, a tím převádí předmětné 

nemovitosti z vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik,  

do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat 

kroky k uzavření předmětných kupních smluv a pověřuje jej podpisem těchto smluv 

 

Termín kontroly: 13.9.2012 

 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku 

 

hlasování 

 

40. Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku města Kynšperk  

nad Ohří a bezúplatné nabytí nemovitosti v majetku města Kynšperk nad Ohří do majetku 

Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 113/04/12 

 

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 1219/1, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 1310-4/2011 z původního pozemku p.č. 1219/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek  

p.č. 1219/4 o výměře 366 m
2
 v k. ú. a obci Kynšperk nad Ohří, formou darovací smlouvy, mezi 

Karlovarským krajem, zastoupeným Střední školou živnostenskou Sokolov, příspěvkovou organizací, se 

sídlem Žákovská 716/1, 356 01  Sokolov, IČO 75059151 (jako dárce na straně jedné) a městem Kynšperk 

nad Ohří, se sídlem Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČO 00259454  (jako obdarovaný 

na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města 

Kynšperk nad Ohří 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 1220/1, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 1310-4/2011 z původního pozemku p.č. 1220/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

p.č. 1220/22 o výměře 600 m
2
 v k. ú. a obci Kynšperk nad Ohří, formou darovací smlouvy, mezi městem 

Kynšperk nad Ohří, se sídlem Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČO 00259454 (jako 

dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Střední školou živnostenskou Sokolov, 

příspěvkovou organizací, se sídlem Žákovská 716/1, 356 01  Sokolov, IČO 75059151 (jako obdarovaný  

na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví města Kynšperk nad Ohří do majetku 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá ředitelce Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření 

předmětných darovacích smluv a pověřuje jí podpisem těchto smluv 

 

Termín kontroly: 13.9.2012 

 

Zodpovídá: Mgr. Hana Jandíková, ředitelka Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace 

 

 

https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/07ADB07E-880C-4879-994C-D05A47BD7F12/0/hl_02_04_b39.html
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41. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku obce Královské Poříčí 

a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku obce Královské Poříčí do majetku Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 114/04/12 

 

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 388/1, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 481-29/2011 z původního pozemku p.č. 388/1 a označena původním parcelním číslem jako pozemek  

p.č. 388/1 o výměře 4866 m
2
, části pozemku p.č. 707/1, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 482-30/2011 z původního pozemku p.č. 707/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek  

p.č. 707/8 o výměře 1612 m
2
, částí  pozemku p.č. 726/1, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 482-30/2011 z původního pozemku p.č. 726/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky 

p.č. 726/37 o výměře 201 m
2
 a 726/38 o výměře 1649 m

2
, části pozemku p.č. 399/1, která byla oddělena 

geometrickým plánem č. 495-1056/2011 z původního pozemku p.č. 399/1 a označena původním parcelním 

číslem jako pozemek p.č. 399/1 o výměře 5511 m
2
 a pozemků p.č. 388/7 o výměře 26 m

2
, p.č. 397 o výměře 

9388 m
2
, p.č. 398/1 o výměře 5157 m

2
, p.č. 398/4 o výměře 167 m

2
, p.č. 402/2 o výměře 68 m

2
 a p.č. 726/14 

o výměře 36 m
2
, vše včetně stavby vyřazené silnice č. II/181, mostu ev. č. 181-001H a stavebních objektů 

SO 102 a SO 202 v k. ú. a obci Královské Poříčí formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce 

na straně jedné) a obcí Královské Poříčí, se sídlem Královské Poříčí, Lázeňská 114, PSČ 357 41,  

IČO 00259420, zastoupenou starostou obce Ing. Ivanem Stefanem (jako obdarovaný na straně druhé), a tím 

převádí předmětné nemovitosti včetně stavby vyřazené silnice č. II/181, mostu ev. č. 181-001H a stavebních 

objektů SO 102 a SO 202 z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Královské Poříčí 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 388/2, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 481-29/2011 z původního pozemku p.č. 388/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemek  

p.č. 388/15 o výměře 68 m
2
, části pozemku p.č. 467, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 481-29/2011 z původního pozemku p.č. 467 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 467/2 

o výměře 147 m
2
, části pozemku p.č. 457/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 482-30/2011 

z původního pozemku p.č. 457/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 457/84 o výměře 

226 m
2
, částí  pozemku p.č. 697/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 482-30/2011 z původního 

pozemku p.č. 697/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.č. 697/8 o výměře 718 m
2
  

a p.č. 697/10 o výměře 83 m
2
, části pozemku p.č. 655, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 483-32/2011 z původního pozemku p.č. 655 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 655/2 

o výměře 126 m
2
, části pozemku p.č. 656, která byla oddělena geometrickým plánem č. 483-32/2011 

z původního pozemku p.č. 656 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 656/2 o výměře 

391 m
2
, části pozemku p.č. 664/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 483-32/2011 z původního 

pozemku p.č. 664/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 664/6 o výměře 61 m
2
, části 

pozemku p.č. 730/29, která byla oddělena geometrickým plánem č. 495-1056/2011 z původního pozemku 

p.č. 730/29 a označena původním parcelním číslem jako pozemek p.č. 730/29 o výměře 41 m
2
, části 

pozemku p.č. 730/32, která byla oddělena geometrickým plánem č. 495-1056/2011 z původního pozemku 

p.č. 730/32 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 730/37 o výměře 5 m
2
 a pozemků  

p.č. 388/11 o výměře 990 m
2
, p.č. 388/8 o výměře 439 m

2
, p.č.730/6 o výměře 2507 m

2
, p.č. 730/8 o výměře 

55 m
2
, p.č. 730/9 o výměře 109 m

2
, p.č. 730/10 o výměře 4018 m

2
, p.č. 730/11 o výměře 1716 m

2
,  

p.č. 730/16 o výměře 70 m
2
, p.č. 730/18 o výměře 129 m

2
, p.č. 730/19 o výměře 927 m

2
, p.č. 730/21  

o výměře 299 m
2
, p.č. 730/22 o výměře 1708 m

2
, p.č. 730/24 o výměře 4 m

2
, p.č. 730/25 o výměře 200 m

2
, 

p.č. 730/27 o výměře 95 m
2
, p.č. 730/31 o výměře 82 m

2
 a p.č. 730/35 o výměře 216 m

2
, vše v k. ú. a obci 

Královské Poříčí formou darovací smlouvy, mezi obcí Královské Poříčí, se sídlem Královské Poříčí, 

Lázeňská 114, PSČ 357 41, IČO 00259420, zastoupenou starostou obce Ing. Ivanem Stefanem (jako dárce na 

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

příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti 

z vlastnictví obce Královské Poříčí do majetku Karlovarského kraje 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat 

kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřuje jej podpisem těchto smluv 
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Termín kontroly: 13.9.2012 

 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku 

 

 

42. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku obce Děpoltovice  

a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku obce Děpoltovice do majetku Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 115/04/12 

 

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 1389/1, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 407-36/2011 z původního pozemku p.p.č. 1389/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

p.p.č. 1389/11 o výměře 389 m
2
, části pozemku p.p.č. 1390/3, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 407-36/2011 z původního pozemku p.p.č. 1390/3 a označena původním parcelním číslem jako pozemek 

p.p.č. 1390/3 o výměře 45 m
2
 a části pozemku p.p.č. 1390/5, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 407-36/2011 z původního pozemku p.p.č. 1390/5 a označena původním parcelním číslem jako pozemek 

p.p.č. 1390/5 o výměře 74 m
2
 v k. ú. a obci Děpoltovice formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským 

krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako 

dárce na straně jedné) a obcí Děpoltovice, se sídlem Děpoltovice 110, PSČ 362 25 Nová Role,  

IČO 00573221, zastoupenou panem Jaroslavem Karešem, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), 

a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Děpoltovice 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 1315/17, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 407-36/2011 z původního pozemku p.č. 1315/17 a označena původním parcelním číslem jako pozemek 

p.p.č. 1315/17 o výměře 49 m
2
 a částí pozemku p.p.č. 1390/6, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 407-36/2011 z původního pozemku p.p.č. 1390/6 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky  

p.p.č. 1390/6 o výměře 66 m
2
, p.p.č. 1390/10 o výměře 18 m

2
 a p.p.č. 1390/11 o výměře 11 m

2
 v k. ú. a obci 

Děpoltovice formou darovací smlouvy, mezi obcí Děpoltovice, se sídlem Děpoltovice 110, PSČ 362 25 

Nová Role, IČO 00573221, zastoupenou panem Jaroslavem Karešem, starostou obce (jako dárce na straně 

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

příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti 

z vlastnictví obce Děpoltovice do majetku Karlovarského kraje 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat 

kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřuje jej podpisem těchto smluv 

 

Termín kontroly: 13.9.2012 

 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku 

 
 

43. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - pozemky v k. ú. Střížov u Chebu, 

k. ú. Cheb a k. ú. Dřenice u Chebu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 116/04/12 

 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 26/17 o výměře 149 m
2
 a p.p.č. 26/37 o výměře 123 m

2
 v k. ú. 

Střížov u Chebu a obci Cheb, pozemků p.p.č. 2372/5 o výměře 70 m
2
, p.p.č. 2372/28 o výměře 196 m

2
, 

p.p.č. 2372/29 o výměře 29 m
2
, p.p.č. 2372/30 o výměře 7 m

2
 a p.p.č. 2372/31 o výměře 2 m

2
 v k. ú. a obci 

Cheb a pozemků p.p.č. 1236 o výměře 2454 m
2
 a p.p.č. 1238 o výměře 2269 m

2
 v k. ú. Dřenice u Chebu  

a obci Cheb formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Cheb, 

se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, PSČ 350 20 Cheb, IČO 00253979, zastoupeným starostou 

města RNDr. Pavlem Vanouškem (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti 

z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Cheb 
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- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat 

kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy 

 

Termín kontroly: 13.9.2012 

 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku 

 

 

44. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - pozemky v k. ú. Rybáře,  

k. ú. Počerny a k. ú. Stará Role včetně částí staveb silnic č. II/220 a č. II/222 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 117/04/12 

 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 1005/1 o výměře 5781 m
2
, p.č. 1005/3 o výměře 67 m

2
,  

 
p.č. 1005/4 o výměře 327 m

2
, p.č. 1005/5 o výměře 1686 m

2
, p.č. 1005/6 o výměře 288 m

2
, p.č. 1005/10  

o výměře 429 m
2
, p.č. 1005/11 o výměře 218 m

2
, p.č. 1005/12 o výměře 59 m

2
, p.č. 1005/13 o výměře 1 m

2
, 

p.č. 1005/15 o výměře 52 m
2
, p.č. 1002/1 o výměře 1222 m

2
, p.č. 1002/4 o výměře 859 m

2
, p.č. 1002/7  

o výměře 22 m
2
, p.č. 1002/8 o výměře 1 m

2
, p.č. 1002/16 o výměře 130 m

2
, p.č. 1002/18 o výměře 10 m

2
, 

p.č. 1002/20 o výměře 3 m
2
, p.č. 1002/21 o výměře 653 m

2
, p.č. 1002/22 o výměře 11 m

2
, p.č. 1002/23  

o výměře 37 m
2
, p.č. 1002/24 o výměře 138 m

2
, p.č. 1002/25 o výměře 181 m

2
, p.č. 1002/27 o výměře  

343 m
2
, p.č. 1002/28 o výměře 8 m

2
, p.č. 1002/29 o výměře 78 m

2
, p.č. 1002/30 o výměře 64 m

2
, p.č. 1004/1 

o výměře 147 m
2
, p.č. 1004/2 o výměře 126 m

2
, p.č. 1004/3 o výměře 32 m

2
, p.č. 1004/4 o výměře 171 m

2
, 

p.č. 1003/1 o výměře 1454 m
2
, p.č. 1003/3 o výměře 188 m

2
, p.č. 1003/4 o výměře 19 m

2
, p.č. 1003/6  

o výměře 145 m
2
, p.č. 1003/7 o výměře 40 m

2
 v k. ú. Rybáře a obci Karlovy Vary, pozemků p.p.č. 1391/1  

o výměře 2307 m
2
, p.p.č. 1391/3 o výměře 479 m

2
, p.p.č. 1421/4 o výměře 1453 m

2
, p.p.č. 1421/5 o výměře 

288 m
2
, p.p.č. 1421/11 o výměře 186 m

2
 v k. ú. Počerny a obci Karlovy Vary a pozemků p.p.č. 1472/5  

o výměře 2821 m
2
, p.p.č. 1472/6 o výměře 70 m

2
, p.p.č. 1472/8 o výměře 40 m

2
, p.p.č. 1472/9 o výměře  

209 m
2
 v k. ú. Stará Role a obci Karlovy Vary, vše včetně části stavby silnice č. II/220 a č. II/222 formou 

darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic 

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Statutárním městem Karlovy 

Vary, se sídlem Moskevská 21, PSČ 361 20 Karlovy Vary, IČO 00254657, zastoupeným na základě plné 

moci ze dne 08.07.2011 Ing. Janem Choulíkem, vedoucím Odboru majetku města Magistrátu města Karlovy 

Vary (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského 

kraje do majetku Statutárního města Karlovy Vary 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat 

kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy 

 

Termín kontroly: 13.9.2012  

 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku 

 

 

45. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. 242/1 v k. ú. 

Cheb 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 118/04/12 

 

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 242/1, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 4422-2/2012 z původního pozemku p.p.č. 242/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky  

p.p.č. 3508 o výměře 1068 m
2
 a p.p.č. 3509 o výměře 788 m

2
 v k. ú. a obci Cheb formou darovací smlouvy, 

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

příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 

1/14, PSČ 350 20 Cheb, IČO 00253979, zastoupeným starostou města RNDr. Pavlem Vanouškem (jako 
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obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje 

do majetku města Cheb 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat 

kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy 

 

Termín kontroly: 13.9.2012 

 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku 

 

 

46. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 211/9 v k. ú. Háje 

u Chebu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 119/04/12 

 

- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.p.č. 211/9 o výměře 809 m
2 

v k. ú. Háje u Chebu a obci Cheb, formou 

kupní smlouvy mezi paní Michalou Pollakovou, trvale bytem Dvořákova 2218/5, Cheb, PSČ 350 02 (jako 

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

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu  

ve výši 158.500,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví paní Michaly Pollakové  

do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- schvaluje znění kupní smlouvy dle návrhu 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat 

kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy 

 

Termín kontroly: 13.9.2012 

 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku 

 

 

47. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 211/8 včetně 

budovy bez čp/če v k. ú. Háje u Chebu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 120/04/12 

 

- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.p.č. 211/8 o výměře 641 m
2
 včetně stavby zahradní chaty bez čp/če

 

v k. ú. Háje u Chebu a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi panem Zdenkem Mackem, trvale bytem 

Brandlova 1613/11, Cheb, PSČ 350 02 (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako 

kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 429.630,-- Kč, a tím převádí předmětné 

nemovitosti z vlastnictví pana Zdenka Macka do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- schvaluje znění kupní smlouvy dle návrhu 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat 

kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy 

 

Termín kontroly: 13.9.2012 

 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku 
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48. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 175 v k. ú. 

Lesov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 121/04/12 

 

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p.č. 175 o výměře cca 13 m
2
 v k. ú. Lesov a obci Sadov, formou 

smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 

4219, PSČ 430 03, IČO 70889988, zastoupeným Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem a ve věcech 

smluvních Ing. Jaroslavem Šebestou, ekonomickým a správním ředitelem (jako budoucí prodávající  

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

kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí kupující na straně druhé), za  kupní cenu, která bude stanovena 

v souladu s předpisy o oceňování majetku platných ke dni podpisu kupní smlouvy na základě znaleckého 

posudku s cenou obvyklou v místě a čase, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví České republiky 

s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik, do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- schvaluje znění smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle návrhu 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat 

kroky k uzavření předmětné smlouvy o budoucí kupní smlouvě a pověřuje jej podpisem této smlouvy 

 

Termín kontroly: 13.9.2012 

 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku 

 

 
49. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 1169/2  

a p.p.č. 1169/3 v k. ú. Suchá u Nejdku 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 122/04/12 

 

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.p.č. 1169/2 o výměře 3 m
2
 a p.p.č. 1169/3 o výměře 4 m

2
 v k. ú. Suchá 

u Nejdku a obci Nejdek, formou kupní smlouvy mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, 

Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČO 70889988, zastoupeným Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem a ve 

věcech smluvních Ing. Jaroslavem Šebestou, ekonomickým a správním ředitelem (jako prodávající na straně 

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

příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za  kupní cenu 700,-- Kč, a tím převádí předmětné 

nemovitosti z vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik,  

do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat 

kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy 

 

Termín kontroly: 13.9.2012 

 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku 

 
 

50. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Olšová Vrata 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 123/04/12 

 

- zrušuje usnesení č. ZK 248/09/09 ze dne 17.09.2009  
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- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 466/5 o výměře 359 m
2
, p.č. 466/6 o výměře 6 m

2
, p.č. 466/7  

o výměře 31 m
2
, p.č. 509/5 o výměře 96 m

2
, p.č. 509/6 o výměře 404 m

2
 a p.č. 509/7 o výměře 434 m

2 
v k. ú. 

Olšová Vrata a obci Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi Ing. Jiřím Dufkem, bytem Olšová Vrata 

198, PSČ 360 01 Karlovy Vary (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným 

Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně 

druhé), za cenu 638.400,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Ing. Jiřího Dufka  

do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat 

kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy 

 

Termín kontroly: 13.9.2012 

 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku 

 
 

51. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.č. 465/8 v k. ú. Olšová 

Vrata 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 124/04/12 

 

- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 465/8 o výměře 19 m
2
 v k. ú. Olšová Vrata a obci Karlovy Vary, 

formou kupní smlouvy mezi Ing. Ivanem Slánským, bytem 5. Května 187/24, PSČ 360 21 Karlovy Vary  

- Drahovice (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 400,-- Kč/m
2
, tj. celkem 7.600,-- Kč, a tím převádí předmětnou 

nemovitost z majetku Ing. Ivana Slánského do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat 

kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy 

 

Termín kontroly: 13.9.2012 

 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku 

 

 
52. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Sokolov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 125/04/12 

 

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 4121/5 o výměře 193 m
2
, p.č. 4121/8 o výměře 106 m

2
, p.č. 4121/9 

o výměře 91 m
2
, p.č. 4121/10 o výměře 77 m

2
, p.č. 4121/12 o výměře 7 m

2
, p.č. 4121/16 o výměře 665 m

2
, 

p.č. 4121/17 o výměře 205 m
2
, p.č. 4121/19 o výměře 1119 m

2
, p.č. 4121/20 o výměře 93 m

2
, p.č. 4121/22  

o výměře 463 m
2
, p.č. 4121/23 o výměře 551 m

2
, p.č. 4121/24 o výměře 61 m

2
, p.č. 4121/26 o výměře  

140 m
2
, p.č. 4121/27 o výměře 24 m

2
 a p.č. 4121/28 o výměře 150 m

2
,
  
v k. ú. a obci Sokolov,  formou kupní 

smlouvy mezi společností Momentive Specialty Chemicals, a.s., se sídlem Tovární 2093, Sokolov,  

PSČ 356 01, IČO 00011771, zastoupenou Ing. Aloisem Zachem, výkonným ředitelem a předsedou 

představenstva (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 

575.463,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví společnosti Momentive Specialty 

Chemicals, a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat 

kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy 
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Termín kontroly: 13.9.2012 

 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku 

 

 

53. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 548/8 v k. ú. 

Hroznětín 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 126/04/12 

 

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 548/8, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 1367-12/2012 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 548/15 o výměře 29 m
2
 v k. ú.  

a obci Hroznětín, formou kupní smlouvy mezi panem Jozefem Kotranem a paní Boženou Kotranovou, oba 

trvale bytem Hroznětín, ČSA 334, PSČ 362 33 (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako 

kupující na straně druhé), za cenu 160,-- Kč/m
2
, tj. celkem 4.640,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost 

ze společného jmění manželů Kotranových do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- schvaluje znění kupní smlouvy dle návrhu 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat 

kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy 

 

Termín kontroly: 13.9.2012 

 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku 

 

 

54. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje v souvislosti s Transformačním 

plánem zařízení Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 127/04/12 

 

- schvaluje úplatné nabytí následujících nemovitostí: 

 

- pozemku p.p.č. 551/3 o výměře 1.263 m
2
 v k. ú. Aš 

- pozemku p.p.č. 550/2 o výměře 2.362 m
2
 v k. ú. Aš 

-  pozemku p.p.č. 1072/6 o výměře 408 m
2
 v k. ú. Aš 

 

formou kupní smlouvy, mezi městem Aš zastoupeným starostou Mgr. Daliborem Blažkem, sídlem Kamenná 

473/52, 352 01 Aš (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem (jako kupující na straně druhé), 

za cenu 1.209.900,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví města Aše, do vlastnictví 

Karlovarského kraje, s podmínkou, že Karlovarský kraj do 5 let zastaví pozemky rodinnými domy, 

v opačném případě se Karlovarský kraj zavazuje zaplatit cenu 2.419.800,-- Kč 

 

- schvaluje znění kupní smlouvy dle návrhu 

 

- schvaluje závazek uhradit rozdíl mezi cenou vyhláškovou a cenou kupní výše uvedených nemovitostí 

 

Termín kontroly: 13.9.2012 

 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku 
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55. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 4030/26,  

p.p.č. 4030/41 a p.p.č. 4029/35 v k. ú. Hranice u Aše 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 128/04/12 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 4030/26 o výměře 45 m
2
, p.p.č. 4030/41 o výměře 249 m

2
  

a p.p.č. 4029/35 o výměře 55 m
2 

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, zastoupeným Miroslavem 

Pickou, starostou města (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím 

převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví města Hranice do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat 

kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy 

 

Termín kontroly: 13.9.2012 

 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku 

 

 

56. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 951/6  

v k. ú. Nadlesí 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 129/04/12 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 951/6, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 205-8/2012 z původního pozemku p.p.č. 951/6 a označena novým parcelním číslem jako pozemek  

p.p.č. 951/43 o výměře 174 m
2 

v k. ú. Nadlesí a obci Loket, formou darovací smlouvy mezi městem Loket, 

se sídlem T.G. Masaryka 1/69, Loket, PSČ 357 33, IČO 00259489, zastoupeným Ing. Zdeňkem Bednářem, 

starostou města (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím 

převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví města Loket do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat 

kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy 

 

Termín kontroly: 13.9.2012 

  

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku 

 

 

57. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.č. 4121/13  

a p.č. 4121/25 v k. ú. Sokolov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 130/04/12 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4121/13 o výměře 1 m
2
 a p.č. 4121/25 o výměře 7 m

2  
v k. ú.  

a obci Sokolov, formou darovací smlouvy mezi městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, Sokolov, 

PSČ 356 01, IČO 00259586, zastoupeným Ing. Zdeňkem Berkou, starostou města (jako dárce na straně 

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

příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti 

z vlastnictví města Sokolov do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat 
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kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy 

 

Termín kontroly: 13.9.2012 

 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku 

 

 
58. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Hranice u Aše 

– Pozemkový fond ČR 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 131/04/12 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 4029/43 o výměře 374 m
2
, p.p.č. 4029/4 o výměře 80 m

2
, 

p.p.č. 4029/5 o výměře 96 m
2
, p.p.č. 4029/2 o výměře 35 m

2
, p.p.č. 4029/3 o výměře 4762 m

2
, p.p.č. 4029/8 

o výměře 5985 m
2
, p.p.č. 4029/9 o výměře 4079 m

2
, p.p.č. 4029/11 o výměře 1305 m

2
, p.p.č. 4029/12  

o výměře 211 m
2
, p.p.č. 4029/13 o výměře 5331 m

2
, p.p.č. 4029/15 o výměře 3367 m

2
, p.p.č. 4029/16  

o výměře 24 m
2
, p.p.č. 4029/17 o výměře 47 m

2
, p.p.č. 4029/38 o výměře 97 m

2
, p.p.č. 4029/44 o výměře 

1875 m
2
, p.p.č. 4029/47 o výměře 5088 m

2
, p.p.č. 4029/49 o výměře 10548 m

2
, p.p.č. 4030/3 o výměře 

28051 m
2
, p.p.č. 4030/4 o výměře 333 m

2
, p.p.č. 4030/5 o výměře 191 m

2
, p.p.č. 4030/6 o výměře 2772 m

2
, 

p.p.č. 4030/7 o výměře 6122 m
2
, p.p.č. 4030/8 o výměře 186 m

2
, p.p.č. 4030/9 o výměře 938 m

2
,  

p.p.č. 4030/10 o výměře 4082 m
2
, p.p.č. 4030/14 o výměře 35 m

2
, p.p.č. 4030/16 o výměře 48 m

2
,  

p.p.č. 4030/48 o výměře 51 m
2
 a p.p.č. 4030/50 o výměře 1472 m

2 
v k. ú. Hranice u Aše a obci Hranice, 

formou smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy PF ČR do vlastnictví kraje mezi Českou 

republikou – Pozemkovým fondem České republiky se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00,  

IČO 45797072, zastoupeným Ing. Pavlem Bradlem, vedoucím Krajského pracoviště pro Karlovarský kraj 

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

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako přejímající na straně druhé), a tím převádí předmětné 

nemovitosti z vlastnictví České republiky – Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat 

kroky k uzavření předmětné smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy PF ČR do vlastnictví 

kraje a pověřuje jej podpisem této smlouvy 

 

Termín kontroly: 13.9.2012 

 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku 

 

 

59. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Královské 

Poříčí – Pozemkový fond ČR 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 132/04/12 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.č. 730/2 o výměře 30 m
2
, p.č. 730/3 o výměře 30 m

2
, p.č. 730/4 

o výměře 1011 m
2
, p.č. 730/13 o výměře 466 m

2 
a p.č. 730/15 o výměře 909 m

2  
v k. ú. a obci Královské 

Poříčí, formou smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy PF ČR do vlastnictví kraje mezi 

Českou republikou – Pozemkovým fondem České republiky se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a,  

PSČ 130 00, IČO 45797072, zastoupeným Ing. Pavlem Bradlem, vedoucím Krajského pracoviště  

pro Karlovarský kraj (jako převádějící na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou 

správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako přejímající na straně druhé)  

a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví České republiky – Pozemkového fondu České republiky 

do vlastnictví Karlovarského kraje 
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- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat 

kroky k uzavření předmětné smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy PF ČR do vlastnictví 

kraje a pověřuje jej podpisem této smlouvy 

 

Termín kontroly: 13.9.2012 

 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku 

 

 
60. Bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města Cheb do majetku Karlovarského kraje  

a bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku města Cheb 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 133/04/12 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 671/3 o výměře 372 m
2 

 a p.p.č. 671/5 o výměře 43 m
2
 v k. ú. 

Háje u Chebu a obci Cheb, pozemku p.p.č. 258/18 o výměře 670 m
2
 v k. ú. Hradiště u Chebu a obci Cheb, 

pozemku p.p.č. 185/49 o výměře 1021 m
2
 v k. ú. Dolní Dvory a obci Cheb, pozemku p.p.č. 21/20 o výměře 

185 m
2
 v k. ú. Střížov u Chebu a obci Cheb a pozemku p.p.č. 3303 o výměře 32 m

2
 v k. ú. a obci Cheb 

formou darovací smlouvy, mezi městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, PSČ 350 20 

Cheb, IČO 00253979, zastoupeným starostou města RNDr. Pavlem Vanouškem (jako dárce na straně jedné) 

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

organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví města Cheb 

do majetku Karlovarského kraje 

 

- schvaluje bezúplatný převod koncového úseku stavby silnice č. III/2146 ve staničení od km 1,388 do km 

1,638, včetně součástí a příslušenství v k. ú. Háje u Chebu a obci Cheb a části stavby silnice č. III/21415  

ve staničení od km 0,456 do km 0,802, včetně součástí a příslušenství v k. ú. Starý Hrozňatov a obci Cheb 

formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic 

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Cheb, se sídlem  

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, PSČ 350 20 Cheb, IČO 00253979, zastoupeným starostou města  

RNDr. Pavlem Vanouškem (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti 

z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Cheb. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace, podá žádost o vyřazení silnic č. III/2146 a č. III/21415 ze silniční sítě. 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat 

kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřuje jej podpisem těchto smluv 

 

Termín kontroly: 13.9.2012 

 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku 

 

hlasování 

 

61. Zrušení části usnesení č. ZK 182/06/11 ze dne 16.06.2011 – Směna nemovitostí ve vlastnictví 

Karlovarského kraje s nemovitostmi ve vlastnictví ČR – Povodí Ohře, s.p. – k. ú. Horní Slavkov  

a Bošířany 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 134/04/12 

 

- zrušuje část usnesení č. ZK 182/06/11 ze dne 16.06.2011 ve znění: 

 

- Schvaluje směnu nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje, (tj. část pozemku p.p.č. 4438/2, která byla 

oddělena geometrickým plánem č. 1117-61-1049/2006 z původního pozemku p.p.č. 4438/2 a označena jako 

její díl „h“ o výměře 382 m
2
, část pozemku p.p.č. 4439, která byla oddělena geometrickým plánem  

https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/26295AE7-6EF9-428A-8F5D-B1B6FCB4D68B/0/hl_02_04_b4060.html
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č. 1117-61-1049/2006 z původního pozemku p.p.č. 4439 a označena jako její díl „b“ o výměře 8 m
2
 v k. ú.  

a obci Horní Slavkov a část pozemku p.p.č. 1065, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 1117-61-1049/2006 z původního pozemku p.p.č. 1065 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

p.p.č. 1089 o výměře 237 m
2
 v k. ú. Bošířany a obci Horní Slavkov)  

 

Zbývající část usnesení č. ZK 182/06/11 ze dne 16.06.2011 se nemění. 

 

- schvaluje směnu nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje, (tj. část pozemku p.p.č. 4438/2, která byla 

oddělena geometrickým plánem č. 1117-61-1049/2006 z původního pozemku p.p.č. 4438/2 a označena jako 

její díl „h“ o výměře 382 m
2
, část pozemku p.p.č. 4439, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 1117-61-1049/2006 z původního pozemku p.p.č. 4439 a označena jako její díl „b“ o výměře 8 m
2
 v k. ú.  

a obci Horní Slavkov) 

 

Termín kontroly: 13.9.2012 

 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku 

 

hlasování 

 

62. Smlouva o smlouvě budoucí darovací na darování technického zhodnocení – podpora 

samostatného bydlení město Luby 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 135/04/12 

 

- schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě darovací mezi Karlovarským krajem a  městem Luby,  

IČO 00254053, se sídlem Náměstí 5. května 164, 351 37 Luby, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 13.9.2012 

 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku 

 

hlasování 

 

 

63. Projekt „ArchaeoMontan“  

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu 

Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 136/04/12 

 

- schvaluje  
a) smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu 

„ArchaeoMontan“ uzavřenou s Muzeem Karlovy Vary, příspěvkovou organizací Karlovarského 

kraje 

b) smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace 

projektu „ArchaeoMontan“ uzavřenou s Muzeem Karlovy Vary, příspěvkovou organizací 

Karlovarského kraje 

c) pověření PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem výše zmíněných 

smluv 

 

Termín kontroly:  13.9.2012 
 

https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/9F874C45-BE2F-42EF-9239-2F82CBFE3C5B/0/hl_02_04_b61.html
https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/B86CB71E-FBB7-4D22-BB71-698E58A32E5B/0/hl_02_04_b62.html
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Zodpovídá: Ing. Elena Hávová, pověřena zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, 

           lázeňství a cestovního ruchu 

Ing. Lenka Zubačová, ředitelka Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace 

Karlovarského kraje 

 

hlasování 

 

64. Projekt „Environmentálně vzdělávací centrum Národního geoparku Egeria a vytvoření 

environmentálně - naučné stezky Národní kulturní památky Jeroným“ – schválení finančního krytí  

a podání žádosti do Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013, do Prioritní osy 7: Rozvoj 

infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, Oblasti podpory - 7.1 Rozvoj 

infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování 

environmentálního poradenství a environmentálních informací 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 137/04/12 

 

- schvaluje 
a)  předfinancování projektu „Environmentálně vzdělávací centrum Národního geoparku Egeria 

a vytvoření environmentálně - naučné stezky Národní kulturní památky Jeroným“ ve výši 

50.000.000,00 Kč a spolufinancování ve výši 10 % celkových uznatelných nákladů, to je  

5.000.000,00 Kč 

b) závazný příslib financování na realizaci projektu „Environmentálně vzdělávací centrum 

Národního geoparku Egeria a vytvoření environmentálně-naučné stezky Národní kulturní 

památky Jeroným“ 

c)  podání žádosti o dotaci do příslušné výzvy Operačního programu (dále jen OP) Životní 

prostředí 2007 - 2013 na akci „Environmentálně vzdělávací centrum Národního geoparku 

Egeria a vytvoření environmentálně - naučné stezky Národní kulturní památky Jeroným“ 

d) skutečnost, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu bylo pověřeno Muzeum 

Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje 

e) pověření Ing Michaela Runda, ředitele Muzea Sokolov, příspěvkové organizace 

Karlovarského kraje, podpisem žádostí o dotaci z  OP Životní prostředí 2007 - 2013 

f)    zapracování případných změn v žádosti na základě připomínek Řídícího orgánu a složek 

implementační struktury OP Životní prostředí 2007 - 2013 Muzeem Sokolov, příspěvkovou 

organizací Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 13.9.2012 
 

Zodpovídá: Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, p.o. Karlovarského kraje  

Ing. Elena Hávová, pověřena zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu 

 

hlasování 

 

65. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje město Loket 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 138/04/12 

 

- schvaluje příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje města Loket na projekt „Loketské léto 2012“ ve výši 

300.000,-- Kč 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracovat příslušné smlouvy 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem této smlouvy 

 

https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/9FBE0CA5-11C0-49A0-9255-EEBC8264783F/0/hl_02_04_b63.html
https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/E9BEF1D2-9CDA-492F-B0B1-8A72C11FDF7C/0/hl_02_04_b64.html


Usnesení ze 2. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 19.4.2012 

19.4.2012  Strana 31 (celkem 36) 

Termín kontroly: 13.9.2012 
 

Zodpovídá: Ing. Elena Hávová, pověřená k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, 

  lázeňství a cestovního ruchu 

 

hlasování 

 

66. Veletrhy, prezentace a workshopy Karlovarského kraje v II. – IV. čtvrtletí 2012 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 139/04/12 

 

- souhlasí s předloženým návrhem Veletrhů, prezentací a workshopů Karlovarského kraje 

v II. – IV. čtvrtletí 2012 

 

Termín kontroly: 13.9.2012 
 

Zodpovídá:  Ing. Elena Hávová, pověřená zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče,  

lázeňství a cestovního ruchu   
 

hlasování 

 

67. Projekt „Krajské multimediální informační centrum“ 

- zrušení usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 329/12/10 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 140/04/12 

 

- ruší usnesení č. ZK 329/12/10 ze dne 9.12.2010, kterým souhlasilo:  

- s předfinancování projektu „Krajské multimediální informační centrum“ ve výši  

10.031.000,00 Kč, to je 100 % celkových uznatelných nákladů a spolufinancování ve výši 15 % 

celkových uznatelných nákladů, to je 1.504.650,00 Kč 

- s podání žádosti o dotaci do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4 

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory 4.1. Budování a rozvoj atraktivit  

a infrastruktury cestovního ruchu na akci „Krajské multimediální informační centrum“ 

- se závazným příslibem financování na realizaci projektu „Krajské multimediální informační 

centrum“ 

- se skutečností, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byl pověřen odbor kultury, 

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

- s pověřením PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem žádosti  

o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 a partnerských smluv 

- s pověřením Ing. Martina Pospíšila Ph.D., vedoucím odboru kultury, památkové péče, lázeňství 

a cestovního ruchu, předložit žádost o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období  

2007 – 2013 na projektu „Krajské multimediální informační centrum“ 

- se zapracováním případných změn v žádosti na základě připomínek Řídícího orgánu a složek 

implementační struktury ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 prostřednictvím 

odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

 

Zodpovídá:  Ing. Elena Hávová, pověřená zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu   
 

hlasování 

 

 

 

 

https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/1D525EE6-3028-4306-B12F-D0F3E9863F30/0/hl_02_04_b65.html
https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/6B7D0861-AA99-4720-A009-8FCE24046D1C/0/hl_02_04_b66.html
https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/22A30CB7-9172-45EB-BD50-CDEDE1BBEFCA/0/hl_02_04_b67.html
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68. Hornická kulturní krajina Krušnohoří – Společné prohlášení o spolupráci 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 141/04/12 

 

- schvaluje předložené znění Společného prohlášení o spolupráci mezi Karlovarským krajem, Ústeckým 

krajem, městy Jáchymov, Boží Dar, Abertamy, Horní Blatná, Krupka a obcí Měděnec ve věci spolupráce  

na nominaci „Hornické kulturní krajiny Krušnohoří“ na zápis na Seznam světového kulturního dědictví 

UNESCO 

 

Termín kontroly: 13.9.2012 

 

Zodpovídá: Ing. Elena Hávová, pověřená zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu 

 

hlasování 

 
69. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba 

Karlovarského kraje   

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 142/04/12 

 

- schvaluje v  souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 

Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové 

organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, dle předloženého návrhu 

 

Termín kontroly: 13.9.2012 
 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, pověřená k zastupování vedoucího odboru zdravotnictví 

 

hlasování 

 

70. Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Střední odborná škola logistická  

a střední odborné učiliště Dalovice 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 143/04/12 

 

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 500.000,-- Kč 

příspěvkové organizaci Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice  

na předfinancování realizační fáze grantového projektu „Další vzdělávání včetně autorizace v logistické 

škole“ včetně uzavření smlouvy dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu k podpisu hejtmanovi 

 

Termín kontroly: 14.6.2012 
 

Zodpovídá: PaedDr. Vladimíra Štrynclová, ředitelka příspěvkové organizace 

 

hlasování 

 

 

 

 

 

https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/EAE5D5A3-C092-4C94-815F-0D59C06208F6/0/hl_02_04_b68.html
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71. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2012 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 144/04/12 

 

- bere na vědomí Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2012 

 

- schvaluje části Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2012 

týkající se vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit Dlouhodobý záměr vzdělávání  

a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2012 k vyjádření Ministerstvu školství, mládeže  

a tělovýchovy České republiky a zveřejnit jej na webových stránkách kraje 

 

Termín kontroly: 14.6.2012   
 

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

 

hlasování 

 

 

72. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských 

zařízení zřizovaných Karlovarským krajem 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 145/04/12 

 

- schvaluje s účinností od 1. září 2012 změnu názvu příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov  

na Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum a příslušnou změnu zřizovací listiny včetně vydání 

dodatku 

 

- schvaluje s účinností od 1. května 2012 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov 

Cheb a Horní Slavkov spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se jí předává 

k hospodaření, a to formou zrušení stávající Přílohy č. 1 a jejího nahrazení Přílohou č. 1 ze dne 19. dubna 

2012 včetně vydání dodatku 

 

- schvaluje s účinností od 1. května 2012 zrušení školní jídelny, jejíž činnost vykonává příspěvková 

organizace Dětský domov Cheb a Horní Slavkov a příslušnou změnu zřizovací listiny včetně vydání dodatku 

 

- vydává v souladu se schválenými změnami dodatky ke zřizovacím listinám uvedených příspěvkových 

organizací dle návrhů 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit dodatky ke zřizovacím listinám 

k podpisu hejtmanovi a realizovat úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích v rejstříku 

škol a školských zařízení  

 

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy k podpisu žádostí zřizovatele o zápis změn 

v údajích v rejstříku škol a školských zařízení 

 

Termín kontroly: 14.6.2012 

 

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

 

hlasování 

 

 

https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/084ECF96-A5C8-47FB-B814-771EDDD373A7/0/hl_02_04_b71.html
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73. Sloučení příspěvkových organizací Základní umělecká škola Žlutice a Základní škola praktická 

Žlutice 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání. 

  

 

74. Sloučení příspěvkových organizací Základní škola a mateřská škola při Lázeňské léčebně Mánes 

Karlovy Vary a Základní škola a mateřská škola při nemocnici Karlovy Vary 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 146/04/12 

 

- schvaluje sloučení příspěvkových organizací Základní škola a mateřská škola při Lázeňské léčebně Mánes 

Karlovy Vary a Základní škola a mateřská škola při nemocnici Karlovy Vary s účinností od 1. července 2012 

s tím, že: 

- příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola při nemocnici Karlovy Vary se 

od tohoto data stává nástupnickou organizací 

- příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola při Lázeňské léčebně Mánes 

Karlovy Vary dnem 30. června 2012 sloučením zaniká  

 

- schvaluje změnu názvu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola při nemocnici Karlovy 

Vary na Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary s účinností  

od 1. července 2012 včetně vydání dodatku ke zřizovací listině dle návrhu 

 

- vydává rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací Základní škola a mateřská škola při Lázeňské 

léčebně Mánes Karlovy Vary a Základní škola a mateřská škola při nemocnici Karlovy Vary dle návrhu 

 

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu realizovat veškeré úkony v ekonomické oblasti související 

se sloučením příspěvkových organizací 

 

- ukládá odboru správa majetku krajského úřadu realizovat veškeré úkony v majetkové oblasti související  

se sloučením příspěvkových organizací 

 

- ukládá odboru vnitřních záležitostí realizovat veškeré úkony spojené s vypořádáním spisové a archivní 

agendy zanikající příspěvkové organizace  

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit rozhodnutí o sloučení 

příspěvkových organizací k podpisu hejtmanovi, realizovat úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změn 

v údajích v rejstříku škol a školských zařízení a zabezpečit další potřebné úkony související se sloučením 

příspěvkových organizací  

 

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu k podpisu žádosti zřizovatele  

o zápis změn  údajů v rejstříku škol a školských zařízení 

 

Termín kontroly: 13.9.2012 

 

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

 

hlasování 

 

75. Schválení finančního krytí projektu „Aktualizace dPP Karlovarského kraje s podrobností  

do území ORP Aš, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov a Ostrov“ v rámci Operačního programu Životní 

prostředí 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 147/04/12 

 

https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/9447EFFB-F71A-4B55-AF3F-BD7D736058F7/0/hl_02_04_b74.html
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- schvaluje vydání závazného příslibu k zajištění spolufinancování projektu „Aktualizace dPP 

Karlovarského kraje s podrobností do území ORP Aš, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov a Ostrov“ v celkové 

výši 300.202,60 Kč, tj. 10 % celkových uznatelných nákladů projektu a ve výši 9.817,-- Kč celkových 

neuznatelných nákladů projektu 

 

- schvaluje vydání závazného příslibu k předfinancování projektu ve výši 100 % celkových uznatelných 

nákladů projektu, tedy 3.002.026,-- Kč a ve výši 9.817,-- Kč celkových neuznatelných nákladů projektu 

 

Termín kontroly: 13.9.2012 

 

Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

hlasování 

 

76. Akční plán koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského 

kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 148/04/12 

 

- schvaluje Akční plán koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského 

kraje na rok 2012 v předloženém znění 

 

Termín kontroly: 13.9.2012 
 

Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

hlasování 

 

77. Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 149/04/12 

 

- schvaluje poskytnutí částky 1.520.259,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích  

dle návrhu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy 

 

Termín kontroly: 14.6.2012 

 

Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství  

 

hlasování 

 

78. Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského 

kraje – odboru životního prostředí a zemědělství 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 150/04/12 

 

- schvaluje pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského 

kraje – odboru životního prostředí a zemědělství na období 2013 - 2019 s navrženými změnami  

a s připomínkou uvedenou v zápise: 

 

1) OBECNÉ PODMÍNKY - Odst. (7), písm. d) 

 

Původní text: 

https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/072A4602-A23D-4C6B-B313-2805DECFF300/0/hl_02_04_b75.html
https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/98713E91-9548-46A8-B95B-980AE7680A67/0/hl_02_04_b76.html
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- Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje (dále jen „odbor životního 

prostředí a zemědělství“), po provedení formální kontroly žádostí o poskytnutí příspěvků a kontroly 

účelnosti a výše čerpání příspěvků v minulých letech, předloží žádosti na nejbližším zasedání rady nebo 

zastupitelstva ke schválení 

 

Opravený text: 

- Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje (dále jen „odbor životního 

prostředí a zemědělství“), po provedení formální kontroly žádostí o poskytnutí příspěvků a kontroly 

účelnosti a výše čerpání příspěvků v minulých letech a po vydání usnesení o schválení rozpočtu kraje 

zastupitelstvem, předloží žádosti na nejbližším zasedání rady nebo zastupitelstva ke schválení  

 

2) OBECNÉ PODMÍNKY Odst. (13) 

 

Doplňuje se písmeno f): 

 

- žadatelem je podnik v obtížích ve smyslu Pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu  

a restrukturalizaci podniků v obtížích
7 
 

(
7 
Úřední věstník Evropské unie C 244/2004, ze dne 1.10.2004, s.2)   

 

Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

hlasování 

 

79a) Prohlášení zastupitelstva proti zpoplatnění rychlostní komunikace R6 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení. 

 

hlasování 

 

https://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/846998BE-ED45-4C09-AE97-FD5025E7A7AB/0/hl_02_04_b78.html
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