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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 
 

z 6. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo  

dne 9.12.2010 v době od 9:23 do 14:10 hodin  

v jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje  

 

 
 

Přítomno:      ……………………………    39 členů zastupitelstva 

Omluveni:               …………………………… Mgr. Novák, Ing. Bureš, Ing. Jakobec, JUDr. Pavel, 

Ing. Horník, Ing. Kotek     

Přizvaní:       ……………………………     Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu  

                               vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu 

Zapisovatelka: ……………………………              Jitka Doležalová 

 

 

usnesení č.  

A.   Volba návrhové komise 

B.    Volba ověřovatelů zápisu 

C.    Schválení programu jednání 

   

1.  Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 9.12.2010  ZK 277/12/10 

2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 9.12.2010    ZK 278/12/10 

3.  Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady  ZK 279/12/10 

4.  Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje      ZK 280/12/10 

5. Zpráva výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad    ZK 281/12/10 

6. Návrh na uhrazení nákladů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí spojených  ZK 282/12/10 

 se zásahy mimo jejich územní obvod z rozpočtu Karlovarského kraje 

7. Rozpočtové změny          ZK 283/12/10 

8. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2010    ZK 284/12/10 

9. Návrh rozpočtového výhledu Karlovarského kraje pro období let 2011 – 2014  ZK 285/12/10 

10. Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2011 včetně finančního vztahu   ZK 286/12/10 

  ke státnímu rozpočtu ČR a finančních vztahů rozpočtů obcí ke státnímu rozpočtu ČR 

11. Projekt Karlovarského kraje v rámci výzvy č. 69 z Operačního programu Lidské  ZK 287/12/10 

  zdroje a zaměstnanost 

12. Informace o dotacích ve školství v roce 2010      ZK 288/12/10 

13. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství na rok 2010   ZK 289/12/10 

14. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru na „financování projektů podporovaných   ZK 290/12/10 

  z fondů EU a spolufinancovaných z rozpočtu Karlovarského kraje“ 

15. Projekt příspěvkové organizace Gymnázium Cheb v rámci Programu Cíl 3   ZK 291/12/10 

  – program příhraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko  

  2007 – 2013 a zajištění realizace této akce 

16. Projekt „Zateplení objektu Dětského domova Cheb“ příspěvkové organizace   ZK 292/12/10 

   Dětský domov Cheb 
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17. Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně obchodní   staženo 

 společností Vysokou školou manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. v rámci  

 realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.1.11/01.0025 

18. Schválení smlouvy o úvěru s vítězem výběrového řízení na zakázku „Zajištění   ZK 293/12/10 

 financování projektu Sídlo Územní zdravotnické záchranné služby  

 Karlovarského kraje“ 

19. Záměr využitelnosti projektu Vědeckotechnického parku Karlovarského kraje  ZK 294/12/10 

20. Projekt „Informačně – vzdělávací středisko“ - realizace projektu a závazný příslib  ZK 295/12/10 

 financování pro Integrovaný operační program 

21. Program obnovy venkova 2011 – návrh pravidel      ZK 296/12/10 

22. Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2011   ZK 297/12/10 

23. Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013 – aktualizace Strategické části,  ZK 298/12/10 

 Akčního plánu a Realizačního manuálu 

24. Změny v realizovaných akcích        ZK 299/12/10 

  - Program obnovy venkova 2010 

   - Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji 2010 

25. Pravidla a podmínky pro vyhlášení a vyhodnocení „Vesnice desetiletí    ZK 300/12/10 

 v Karlovarském kraji za období 2001 - 2010“    

26. Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji  ZK 301/12/10 

27. Změna v poskytnuté dotaci v roce 2010 v dotačním titulu „Podpora územně   ZK 302/12/10 

 plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje  

 - odboru regionálního rozvoje – I. kolo – Chodov (KV) 

28. Návrh na udělení dotací pro rok 2010 v dotačním titulu „Podpora územně   ZK 303/12/10 

 plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje  

 - odboru regionálního rozvoje – II. kolo 

29. Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského   ZK 304/12/10 

 kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí  

 pro rok 2011 

30. Projekt kraje v rámci výzvy ESPON 2013 - „Vliv vysídlení obyvatelstva   ZK 305/12/10 

 na kulturně historický vývoj a budoucí potenciál krajiny“ 

31. Navýšení finančního rozsahu základní dopravní obslužnosti územního obvodu   ZK 306/12/10 

 Karlovarského kraje pro rok 2010 

32. Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací   ZK 307/12/10 

 pro rok 2011 

33. Příspěvek Centru pro zdravotně postižené Karlovarského kraje na realizaci   ZK 308/12/10 

 projektu „Euroklíč v Karlovarském kraji“ 

34. Schválení jednacího řádu Zastupitelstva Karlovarského kraje    ZK 309/12/10 

35. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby   ZK 310/12/10 

   silnice č. I/6 včetně pozemků, součástí a příslušenství v k. ú. Hory u Jenišova  

   – ŘSD ČR 

36. Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemková   ZK 311/12/10 

   parcela č. 3470/37 v k. ú. Aš 

37. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku   ZK 312/12/10 

 Města Aš a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Aš do majetku  

 Karlovarského kraje 

38. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku   ZK 313/12/10 

 Města Chodov a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Chodov do majetku  

 Karlovarského kraje 

39. Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí nemovitostí – části pozemkových parcel  ZK 314/12/10 

 k. ú. Hranice u Aše 

40. Zrušení části usnesení č. ZK 85/04/09 ze dne 16.4.2009 + Směna nemovitostí   ZK 315/12/10 

 ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi ve vlastnictví Města Karlovy Vary  

 – k. ú. Olšová Vrata a Březová 

41. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková   ZK 316/12/10 

 parcela č. 725/24 v k. ú. Královské Poříčí 

42. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkové  ZK 317/12/10 

 parcely č. 761/12 v k. ú. Drmoul 
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43. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové   ZK 318/12/10 

 parcely v k. ú. Stříbrná 

44. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemku   ZK 319/12/10 

 p.č. 1492/16 v k. ú. Sokolov 

45. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely   ZK 320/12/10 

 č. 1128/5 v k. ú. Krásný Jez 

46. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely   ZK 321/12/10 

 č. 597/1 v k. ú. Potočiště 

47. Směna nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi ve vlastnictví  ZK 322/12/10 

 Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s. – k. ú. Sokolov a Boží Dar 

48. Směna nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi ve vlastnictví  ZK 323/12/10 

 společnosti UFARMA spol. s r.o. – k. ú. Čistá u Rovné 

49. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemkových parcel   ZK 324/12/10 

 č. 2012/1 a p.p.č. 2013/1 v k. ú. Hranice u Aše   

50. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely   ZK 325/12/10 

 č. 2013/1 v k. ú. Hranice u Aše 

51. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 505/7  ZK 326/12/10 

 v k. ú. Dřenice u Chebu 

52. Zrušení usnesení č. ZK 311/12/08 ze dne 18.12.2008 - Darování movitého majetku  ZK 327/12/10 

 ve vlastnictví Karlovarského kraje – korpus Krista z kříže kostela sv. Jakuba Většího  

 v Pomezí nad Ohří 

53. Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti se stavbou  ZK 328/12/10 

 „Cyklostezka Ohře“ 

54. Projekt „Krajské multimediální informační centrum“      ZK 329/12/10 

   - schválení podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4  

  Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory 4.1 Budování a rozvoj  

  atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu  

   - schválení finančního krytí projektu 

   - jmenování vedoucího projektu 

55. Oznámení o ukončení projektů realizovaných z rozpočtových prostředků   ZK 330/12/10 

 Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad:  

   - „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“ 

   - „Prezentace kulturního dědictví kraje“ 

   - „Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“ 

   - „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009“ 

   - „Vizuální prezentace Karlovarského kraje“ 

   - „Konference cestovního ruchu a lázeňství“ 

56. Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého majetku   ZK 331/12/10 

 ve vlastnictví Karlovarského kraje obcím a městským knihovnám 

57. Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Galerie výtvarného umění v Chebu,    ZK 332/12/10 

 příspěvková organizace Karlovarského kraje, úprava adresy 

58.  Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Karlovarské krajské   ZK 333/12/10 

  nemocnici a.s. na vybavení ordinace zubní LSPP 

59. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský    ZK 334/12/10 

 domov pro děti do 3 let  

60. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě   ZK 335/12/10 

 nemocných 

61.  Navýšení příspěvku pro nestátní zdravotnické zařízení MUDr. Vladimíra Berana  ZK 336/12/10 

  na provoz Centra substituční terapie 

62. Smlouva o příspěvku a návratné finanční výpomoci k projektu příspěvkové   ZK 337/12/10 

 organizace Integrovaná střední škola Cheb „Výstavba kooperační sítě v oblasti  

 automatizace za účelem zvýšení ekonomicko-technické úrovně v sasko-české oblasti  

 podpory - AKONA“ 

63. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných     ZK 338/12/10 

 Karlovarským krajem 

64. Petice proti uzavření Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek ZK 339/12/10 
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65. Změny v oblasti středního vzdělávání v Karlovarském kraji od školního    ZK 340/12/10 

 roku 2011/2012 

66. Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje  ZK 341/12/10 

67. Projednání aktualizace „Strategie ochrany před povodněmi pro území    ZK 342/12/10 

 Karlovarského kraje“ 

68.  Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000   ZK 343/12/10 

  ekvivalentních obyvatel – úprava pravidel pro spolufinancování akcí Karlovarským  

  krajem 

69. „Chebsko – environmentální opatření“ - příspěvek  kraje v rámci dotačního  ZK 344/12/10 

  programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad  

  2000 ekvivalentních obyvatel“ 

70. Kraslice – II. etapa rozšíření kanalizace, k. ú. Kraslice, Zelená Hora a Tisová   ZK 345/12/10 

 příspěvek kraje v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací  

 a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“  

 – závazný příslib 

71. Pravidla pro poskytování příspěvků na opatření na ochranu před povodněmi   ZK 346/12/10 

 v územích ohrožených povodněmi 

72. Zřízení zvláštního účtu pro financování projektu „Potlačení výskytu invazních   ZK 347/12/10 

 druhů rostlin v Karlovarském kraji“ 

73. Změna č. 20 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje    ZK 348/12/10 

 „Obec Lipová – místní část Palič“ 

74. Změna č. 21 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje    ZK 349/12/10 

 „Město Boží Dar – osada Klínovec a Neklid“ 

75. Informace o stavu v Karlovarské krajské nemocnici a.s.      ZK 350/12/10 

76a)Návrh na změnu usnesení č. ZK 272/11/08 z 1. ustavujícího jednání    ZK 351/12/10 

 Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 13.11.2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           PaedDr. Josef Novotný                                                Mgr. Jaroslav Borka        

  hejtman                                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: 

 

- Ing. Zdeňka Berku 

- Ing. Tomáše Svobodu 

- Josefa Murča 

hlasování 

 

B) Volba ověřovatelů zápisu 

 

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

 

-  Miloslava Čermáka 

-  Dalibora Stacha 

-  Ing. Josefa Malého 

hlasování 

 

C) Schválení programu jednání 

 

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

a doplněními: 

 

Staženo z programu: 

 

bod č. 17  Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně obchodní společností 

    Vysokou školou manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. v rámci realizace 

    grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.1.11/01.0025 

 

Rozšíření programu o: 

 

bod č. 76 a)   Návrh na změnu usnesení č. ZK 272/11/08 z 1. ustavujícího jednání Zastupitelstva 

   Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 13.11.2008 

hlasování 

 

1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 9.12.2010 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  277/12/10 

 

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 9.12.2010 

 

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

hlasování 

 

2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 9.12.2010 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  278/12/10 

 

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

 

   33. jednání dne 23.8.2010 (mimo řádný termín) 

   34. jednání dne 2.9.2010 

   35. jednání dne 6.9.2010 (mimo řádný termín) 

   36. jednání dne 10.9.2010 (mimo řádný termín) 

   37. jednání dne 23.9.2010 

http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/449D7182-5022-4339-A932-1DA952017262/0/hl_12_1_NK.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/61B70E1E-065A-4B53-AC00-E618DA5CF8D8/0/hl_12_2_OZ.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/BCCBCCF3-C045-445E-A1C2-CF8B99D5D9E5/0/hl_12_5_SP.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/CA671F25-EF87-4D94-9775-D0900208AA99/0/hl_12_6_b1.html


Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne  9.12.2010 

9.12.2010  Strana 6 (celkem 37) 

   38. jednání dne 11.10.2010 

   39. jednání dne 20.10.2010 

   40. jednání dne 25.10.2010 (mimo řádný termín) 

   41. jednání dne 5.11.2010 (mimo řádný termín) 

   42. jednání dne 11.11.2010 

 

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

hlasování 

 

 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  279/12/10 

 

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

 

hlasování 

 

 

4.  Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  280/12/10 

 

- bere na vědomí zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: předsedové výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje 

hlasování 

 

 

5. Zpráva výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  281/12/10 

 

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

 

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

 
hlasování 

 

 
6. Návrh na uhrazení nákladů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí spojených se zásahy mimo 

jejich územní obvod z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  282/12/10 

 

- souhlasí a schvaluje uhrazení nákladů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, spojených se zásahy 

mimo jejich územní obvod dle návrhu  

 

Termín kontroly: 17.2.2011 

 

Zodpovídá:  JUDr. Manfred Kraus, pověřený k zastupování vedoucího odboru krizového řízení  

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/9D9C3F12-18C8-4663-AD12-B148CCE66024/0/hl_12_7_b2.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/6A460403-3FFA-4C8F-A3BF-DC954AFFC03E/0/hl_12_8_b3.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/7915C824-987E-4EA8-92E1-B01C2E149BA4/0/hl_12_9_b4.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/71C55A26-CFE6-4B00-BDCE-C8C8412BD102/0/hl_12_10_b5.html
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hlasování 

 

7. Rozpočtové změny 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  283/12/10 

 

- schvaluje  

 
Rozpočtovou změnu č. 342/2010 

 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.237.384,80 Kč z titulu přijetí neinvestiční 

účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkovou organizaci 

zřizovanou Městem Toužim Základní školu Toužim na akci „EU peníze školám“ financovanou v rámci 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 
Rozpočtovou změnu č. 343/2010 

 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 240.860,40 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové 

dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkovou organizaci 

zřizovanou obcí Tři Sekery Základní školu a Mateřskou školu Tři Sekery, okres Cheb na akci „EU peníze 

školám“ financovanou v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 
Rozpočtovou změnu č. 367/2010 

 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.213.167,60 Kč z titulu přijetí neinvestiční 

účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkovou organizaci 

zřizovanou Městem Karlovy Vary Základní školu Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská ul. 25  

na akci „EU peníze školám“ financovanou v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 

 
Rozpočtovou změnu č. 385/2010 

 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.384.083,20 Kč z titulu přijetí neinvestiční 

účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na akci „EU peníze školám“ 

financovanou v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Finanční prostředky jsou 

určeny pro školu zřizovanou Městem Cheb 4. Základní školu Cheb, Hradební 14 ve výši 1.384.779,-- Kč, 

školu zřizovanou Městem Hroznětín Základní školu Hroznětín, Sídliště 310 ve výši 507.346,20 Kč a školu 

zřizovanou Obcí Kyselka Základní a mateřskou školu Kyselka ve výši 491.958,-- Kč. 

 

Rozpočtovou změnu č. 391/2010 

 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 85.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové 

dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny pro  

Základní školu Sokolov, Sokolovská 1507, zřizovanou městem Sokolov, a to na zajištění projektů 

„Společně to zvládneme“ a „Společně přes překážky“ financovaných v rámci dotačního programu  

„Program na podporu integrace romské komunity č.j. 18296/2010-II/2“. 

 

Rozpočtovou změnu č. 392/2010 

 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 5.111.780,40 Kč z titulu přijetí neinvestiční 

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

„EU peníze školám“. Finanční prostředky jsou určeny pro školy zřizované obcemi Karlovarského kraje 

k financování oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 

Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (rozpis na jednotlivé 

školy je uveden v důvodově zprávě). 

http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/F606DFBA-1AAA-4F9E-AC24-38B34588B3E8/0/hl_12_11_b6.html
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Rozpočtovou změnu č. 411/2010 

 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.324.671,80 Kč z titulu přijetí neinvestiční 

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

„EU peníze školám“. Finanční prostředky jsou určeny pro školy zřizované obcemi Karlovarského kraje 

k financování oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 

Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (rozpis na jednotlivé 

školy je uveden v důvodově zprávě). 
 

Rozpočtovou změnu č. 413/2010 

 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.752.411,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové 

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

školám“ v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 

Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Finanční prostředky 

jsou určeny pro školy zřizované obcemi Karlovarského kraje, a to Základní školu praktickou a základní 

školu speciální Kraslice ve výši 334.302,-- Kč a Základní školu Truhlářská 19, Karlovy Vary ve výši 

1.418.109,-- Kč. 
 

Termín kontroly: 17.2.2011 

 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru 

hlasování 

 
 

8. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2010 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  284/12/10 

 

- bere na vědomí Informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2010 až 392/2010 

 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru 

hlasování 

 
 

9. Návrh rozpočtového výhledu Karlovarského kraje pro období let 2011 – 2014 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  285/12/10 

 

- schvaluje v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů: 

Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2011 - 2014 

 

- ukládá náměstkovi hejtmana pro oblast ekonomiky rozpracovat rozpočtový výhled do jednotlivých let 

v souladu s platnou legislativou 

 

Termín kontroly: 17.2.2011 

 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru 

hlasování 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/6AFAA72E-EAF3-45C8-B061-F0026B346F94/0/hl_12_12_b7.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/AD315275-BE9B-4017-8F9F-5B33D2092431/0/hl_12_13_b8.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/28ABEB41-40C1-4F6D-B36A-0EB24088185A/0/hl_12_14_b9.html


Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne  9.12.2010 

9.12.2010  Strana 9 (celkem 37) 

10. Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2011 včetně finančního vztahu ke státnímu rozpočtu 

ČR a finančních vztahů rozpočtů obcí ke státnímu rozpočtu ČR 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  286/12/10 

 

- schvaluje v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů: 

 

I. Rozpočet Karlovarského kraje v rozsahu: 

 

 úhrn příjmů Karlovarského kraje 4 662 907 tis. Kč  

 financování            1 379 076 tis. Kč 

 úhrn výdajů Karlovarského kraje  5 843 483 tis. Kč  

 splátka jistiny úvěru 198 500 tis. Kč 

 výdajový rámec rozpočtu jednotlivých odborů Krajského úřadu Karlovarského kraje: 

 

Odbor 
Běžné 

výdaje 

Kapitálové 

výdaje 

Příspěvkové 

organizace Výdaje 

celkem Provozní 

příspěvek     

Investiční 

příspěvek 

Zastupitelstvo  37 663 1 425     39 088 

Kancelář ředitele úřadu 150 879       150 879 

Vnitřních záležitostí 27 758 800     28 558 

Regionálního rozvoje 3 300 3 350 13 040   19 690 

Dopravy a silnič. hospodářství 332 614   344 160 77 000 753 774 

Život. prostředí a zemědělství 6 896 2 091     8 987 

Kultury, pam. péče, láz. a CR 4 955   76 120 8 500 89 575 

Sociálních věcí  6 555   20 790 11 000 38 345 

Zdravotnictví 26 624 50 000 162 550 6 600 245 774 

Školství, mládeže a tělových. 2 215 798 150 197 000 25 353 2 438 301 

Investic a grant. schémat 2 605 3 000     5 605 

Krizového řízení 1 900       1 900 

Informatiky 14 350 1 000     15 350 

Správy majetku 3 135       3 135 

Ekonomický 65 788 5 000     70 788 

Správ. Agend a KŽÚ 475       475 

Legislativní a právní 1 425       1 425 

Investiční akce - KKN a.s - Pavilon 

akut. medicíny a centr. vstupu    409 076   

  

409 076 

Příspěvky cizím subjektům dle 

jednotlivých odborů       

  

  

Zastupitelstvo 1 700       1 700 

v tom příspěvek         
  

Asociace krajů 700       
700 

Regionálního rozvoje 5 401 33 298     38 699 

v tom příspěvek           



Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne  9.12.2010 

9.12.2010  Strana 10 (celkem 37) 

Reg. rada regionu soudržnosti SZ 4 015 8 078 
    

12 093 

Dopravy a silnič. hospodářství 370       370 

Život. prostředí a zemědělství 13 065 6 000     19 065 

Kultury, pam. péče, láz. a CR 17 206       17 206 

v tom jmenovitě na akce           

Mezinárodní film. festival 2 500       
2 500 

Chopinův festival Mar. Lázně 200       
200 

Jazzfest Karlovy Vary 125       
125 

Festival uprostřed Evropy 300       
300 

Mezinárodní  pěvec. soutěž  

Ant. Dvořáka 150   
    

150 

Karlovarské městské divadlo 100       
100 

Chebské dvorky 100       
100 

Tourfilm Karlovy Vary 200       
200 

Karlovarský týden 250       
250 

DFF Ostrov 100       
100 

Loketské léto 200       
200 

Císařské lázně z.s.p.o. 1500       
1 500 

Sociál. věcí  5 300       5 300 

Zdravotnictví 300       300 

Školství, mládeže a tělových. 10 500       10 500 

Krizového řízení 400 1 000     1 400 

Projekty EU (PRK) dle jednotlivých 

odborů     

    

  

Kancelář ředitele úřadu 9 110       9 110 

Regionálního rozvoje 31702 147 162     178 864 

Dopravy a silnič. hospodářství   274 248     274 248 

Život. prostředí a zemědělství 3 000 68 266     71 266 

Kultury, pam. péče, láz. a CR 19551 139 664     159 215 

Sociálních věcí    46 900     46 900 

Zdravotnictví   241 680     241 680 

Školství, mládeže a tělových 23 472 369 481 
 

  392 953 

Informatiky 1 650 52 332     53 982 
 údaje v tis. Kč 

 

II. Přesuny  

 mezi položkami výdajů v rámci jedné kapitoly a zároveň v rámci běžných  

či kapitálových výdajů jsou v kompetenci správců kapitol (vedoucích odborů)  

a budou prováděny ekonomickým odborem dle pravidel uvedených v návrhu, který 

je obsažen v důvodové zprávě 

 v souvislosti s financováním projektů spolufinancovaných z fondů EU mezi 

položkami výdajů v rámci jedné kapitoly a zároveň mezi běžnými  

či kapitálovými výdaji téže kapitoly jsou v kompetenci správců kapitol (vedoucích 

odborů) a budou prováděny ekonomickým odborem dle pravidel uvedených 

v návrhu, který je obsažen v důvodové zprávě 
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 v rámci kapitoly (odboru) mezi běžnými a investičními výdaji (kromě přesunů 

v souvislosti s financováním projektů spolufinancovaných z fondů EU) budou 

prováděny výhradně rozpočtovými opatřeními, ke kterým je Zastupitelstvem 

Karlovarského kraje zmocněna Rada Karlovarského kraje 

 mezi kapitolami (odbory) budou prováděny výhradně rozpočtovými opatřeními,  

ke kterým je Zastupitelstvem Karlovarského kraje zmocněna Rada Karlovarského 

kraje 

 

III. Finanční vztah státního rozpočtu ČR k rozpočtům obcí Karlovarského kraje (dotace obcím) takto:  

  

o k rozpočtům obcí v celkové výši     295 965 tis. Kč  

    

- zmocňuje Radu Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., 

o krajích ve znění pozdějších předpisů, k provádění rozpočtových změn takto: 

 

I. Provádět rozpočtové změny a realizovat příjmy a výdaje Karlovarského kraje do výše finančních 

prostředků poskytnutých v průběhu rozpočtového roku prostřednictvím ministerstev, jiných správních 

úřadů, státních fondů ČR Karlovarskému kraji a zabezpečit jejich maximální využití s maximální 

hospodárností, a to při dodržení titulu účelovosti. 

 

II. Provádět rozpočtové změny rozpočtu Karlovarského kraje včetně fondu budoucnosti (EU), fondu 

vodohospodářských havárií, fondu na podporu nestátních neziskových organizací, krizového účtu, 

fondu řízení likvidity Karlovarského kraje a fondů zřízených za účelem zajištění financování projektů 

z fondů EU, a to za předpokladu: 

 

- že nedojde ke změně salda příjmů a výdajů rozpočtu Karlovarského kraje, s výjimkou zapojování 

finančních prostředků z úvěru (financování), v souladu s legislativními normami a vnitřními předpisy 

Karlovarského kraje schválenými příslušnými orgány (statuty, směrnice, zásady), s výjimkou změn 

souvisejících s majetkoprávními úkony kraje vyhrazených zastupitelstvu v souladu s ustanovením  

§ 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů 

 

III. Provádět rozpočtové změny vyplývající z nutnosti potřeb řešení mimořádných situací, a to z rozpočtové 

rezervy s výjimkou rozpočtových změn týkajících se použití fondu rezerv a rozvoje, jehož použití je 

vyhrazeno Zastupitelstvu Karlovarského kraje.  

 

- ukládá 

 

a) Ekonomickému odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje provést rozpis závazných 

ukazatelů rozpočtu na jednotlivé odbory Krajského úřadu Karlovarského kraje, příspěvkové 

organizace a obce ve správním obvodu kraje 

b) Radě Karlovarského kraje průběžně předkládat informaci o realizovaných rozpočtových 

opatřeních (v rozsahu zmocnění tohoto usnesení) Zastupitelstvu Karlovarského kraje na jeho 

nejbližším zasedání 

c) hejtmanovi Karlovarského kraje sdělit schválené finanční vztahy státního rozpočtu ČR obcím 

Karlovarského kraje (dotace ze státního rozpočtu ČR) nejpozději do 7 dnů ode dne doručení 

ověřeného usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 17.2.2011 

 

 Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru 

hlasování 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/9AE18829-0404-4D05-8C03-24746D0FD36F/0/hl_12_15_b10.html
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11. Projekt Karlovarského kraje v rámci výzvy č. 69 z Operačního programu Lidské zdroje  

a zaměstnanost 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  287/12/10 

 

- schvaluje  
 

 projektový záměr „SOVA – Systém odborných vzdělávacích aktivit Karlovarského kraje“,  

ve zkratce „SOVA“ 

 zařazení projektu „SOVA – Systém odborných vzdělávacích aktivit Karlovarského kraje“  

do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 přijetí dotace pro projekt a s realizací projektu „SOVA – Systém odborných vzdělávacích aktivit 

Karlovarského kraje“ podaného v rámci výzvy č. 69 OPLZZ  

 vlastní spolufinancování projektu „SOVA – Systém odborných vzdělávacích aktivit 

Karlovarského kraje“ ve výši max. 1 500 000,- Kč, tzn. 15% celkových uznatelných nákladů 

projektu 

 

Termín kontroly: 16.6. 2011  

 

Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu 

hlasování 

 

12. Informace o dotacích ve školství v roce 2010 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  288/12/10 

 

- bere na vědomí informaci o poskytnutých dotacích ve školství za období 1. ledna 2010 do 30. listopadu 

2010 

 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru 

hlasování 

 

13. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství na rok 2010 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  289/12/10 

 

- bere na vědomí rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství na rok 2010 - stav  

k 30. listopadu 2010 

 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru 

hlasování 

 

 

14. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru na „financování projektů podporovaných z fondů EU  

a spolufinancovaných z rozpočtu Karlovarského kraje“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  290/12/10 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o úvěru ve výši 1,3 mld. Kč mezi Karlovarským krajem  

a Komerční bankou, a.s. 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/CD9ED90C-C151-4F56-9442-411F607EE00D/0/hl_12_16_b11.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/2C1FDECE-EF8A-45A0-9AD4-866A7445FD05/0/hl_12_17_b12.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/EFAE107C-7832-4F9D-A1F1-6A4D3DC6D8E4/0/hl_12_18_b13.html
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Termín kontroly:  17.2.2011 

 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru 

hlasování 

 

 

15. Projekt příspěvkové organizace Gymnázium Cheb v rámci Programu Cíl 3 – program příhraniční 

spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013 a zajištění realizace této akce 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  291/12/10 

 

- mění ve všech částech usnesení č. ZK 94/04/09 ze dne 16.4.2009 název projektu příspěvkové organizace 

Gymnázium Cheb ze „Zřízení Německo-českého jazykového a komunikačního centra v gymnáziích Oelsnitz 

a Cheb“ na „Zřízení Česko-německého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb“ 

 

- schvaluje navýšení celkových výdajů projektu „Zřízení Česko-německého jazykového  

a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb“ z 25.000.000,- Kč uvedenými v žádosti o dotaci 

Programu Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013  

na 29.029.589,72 Kč z důvodu změny kurzu eura vůči koruně české a s tím související změnu závazku 

Karlovarského kraje zajistit spolufinancování tohoto projektu do výše 10 % způsobilých výdajů  

z 2.500.000,- Kč na 2.902.958,97 Kč a dále změnu závazku Karlovarského kraje zajistit předfinancování 

projektu do výše 90 % celkových nákladů z 22.500.000,- Kč na 26.126.630,75 Kč 

 

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 2.902.958,97 Kč  

na spolufinancování realizační fáze projektu „Zřízení Česko-německého jazykového a komunikačního centra 

na gymnáziích Oelsnitz a Cheb“ včetně uzavření smlouvy dle návrhu  

 

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

26.126.630,75 Kč na předfinancování realizační fáze projektu „Zřízení Česko-německého jazykového  

a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb“ závazek Karlovarského kraje na spolufinancování 

projektu do maximální výše 700.000,- Kč včetně DPH včetně uzavření smlouvy dle návrhu  

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit příslušné smlouvy k podpisu 

hejtmanovi  

  

Termín kontroly: 21.4.2011 

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

hlasování 

 

 

16. Projekt „Zateplení objektu Dětského domova Cheb“ příspěvkové organizace Dětský domov Cheb 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  292/12/10 

 

- mění ve všech částech usnesení č. ZK 183/09/09 ze dne 17.9.2009 název projektu příspěvkové organizace 

Dětský domov Cheb z „Dětský domov Cheb – zateplení budovy“ na „Zateplení objektu Dětského domova 

Cheb“ 

 

- schvaluje jako žadatele o dotaci pro uvedený projekt v rámci příslušné výzvy programu Zelená úsporám 

příspěvkovou organizaci Dětský domov Cheb 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Zateplení objektu Dětského domova Cheb“ v rámci programu 

Zelená úsporám 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/BE183769-B19E-41C7-A553-23145E9BBBBE/0/hl_12_19_b14.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/A427F3B8-5091-424F-8367-8EC6D89979AC/0/hl_12_20_b15.html


Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne  9.12.2010 

9.12.2010  Strana 14 (celkem 37) 

- schvaluje celkové výdaje projektu v maximální výši 7.000.000,- Kč včetně DPH 

 

- schvaluje závazek Karlovarského kraje na spolufinancování projektu do maximální výše 700.000,- Kč 

včetně DPH 

 

- schvaluje rozšíření účelu poskytnutého finančního příspěvku na přípravnou fázi projektu „Zateplení 

objektu Dětského domova Cheb“ příspěvkové organizace Dětský domov Cheb v tom smyslu, že schválený 

příspěvek je možno použít i v rámci programu Zelená úsporám, včetně uzavření příslušného dodatku  

ke smlouvě o poskytnutí příspěvku dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit dodatek č. 2 ke smlouvě 

o poskytnutí příspěvku k podpisu hejtmanovi  

  

Termín kontroly: 21.4.2011 

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

hlasování 

 

 

17. Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně obchodní společností Vysokou 

školou manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. v rámci realizace grantového projektu registrační 

číslo CZ.1.07/1.1.11/01.0025 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání. 

 

 
18. Schválení smlouvy o úvěru s vítězem výběrového řízení na zakázku „Zajištění financování 

projektu Sídlo Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  293/12/10 

 

- bere na vědomí výsledek výběrového řízení na zakázku „Zajištění financování projektu sídlo Územní 

zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka 

uchazeče Československá obchodní banka, a.s. s nabídkovou cenou 5 428 369,04 Kč (tato cena byla 

stanovena dle modelových podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a  úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 

0,50% p.a.) 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o úvěru ve výši 75 mil. Kč mezi Karlovarským krajem a vítězným uchazečem 

Československou obchodní bankou, a.s, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu výběrového 

řízení 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem smlouvy o úvěru s vítězným uchazečem 

Československou obchodní bankou, a.s, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu výběrového 

řízení 

 

Termín kontroly: 17.2.2010  

 
Zodpovídá:  Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru 

hlasování 

 

19. Záměr využitelnosti projektu Vědeckotechnického parku Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  294/12/10 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/1F60C527-E540-45A5-9577-1D779E2AC5D9/0/hl_12_21_b16.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/59FA6D06-C3EE-463C-825E-27AFD117E8C2/0/hl_12_22_b18.html
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- schvaluje Záměr využitelnosti projektu Vědeckotechnického parku Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 17.2.2011  

 

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

hlasování 

 

 

20. Projekt „Informačně – vzdělávací středisko“ - realizace projektu a závazný příslib financování  

pro Integrovaný operační program 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  295/12/10 

 

- souhlasí  

 s podáním žádosti o dotaci na projekt „Informačně-vzdělávací středisko“ do Integrovaného 

operačního programu  

 s předfinancováním projektu ve výši 30.000.000,00 Kč a spolufinancováním projektu ve výši 

maximálně 15 % celkových uznatelných nákladů 

 s tím, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byla pověřena Karlovarská agentura 

rozvoje podnikání a vedoucí projektu byla její ředitelka Ing. Jana Michková 

 
Termín kontroly: 17.2.2011  

 

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

hlasování 

 
 

21. Program obnovy venkova 2011 – návrh pravidel 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  296/12/10 

 

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

– odboru regionálního rozvoje na „Program obnovy venkova“ pro rok 2011 

 

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

hlasování 

 

 

22. Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2011 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  297/12/10 

 

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad  

a poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu 

 

Termín kontroly: 17.2.2011 

 

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

hlasování 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/AB81E146-0AD8-41F1-AADC-7C4EB7199C26/0/hl_12_23_b19.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/BB66C851-8C88-4B3A-962C-D2CD1C7C20ED/0/hl_12_24_b20.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/9BA9E574-DBF4-4B5A-B5C8-B9249D7C9CE7/0/hl_12_25_b21.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/7EC4FA83-5548-442E-8B5C-391A72199ED3/0/hl_12_26_b22.html
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23. Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013 – aktualizace Strategické části, Akčního plánu  

a Realizačního manuálu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  298/12/10 

 

- schvaluje aktualizaci Strategické části, Akčního plánu a Realizačního manuálu Programu rozvoje 

Karlovarského kraje 2007 – 2013 

 

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

hlasování 

 

24. Změny v realizovaných akcích 

- Program obnovy venkova 2010 

  - Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji 2010 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  299/12/10 

 

- schvaluje  
- změnu parametrů a názvu akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Dolní Nivy v rámci 

Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku  

ev. č. D 599/2010 

- změnu parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Hájek v rámci Programu obnovy 

venkova a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 584/2010 

- změnu parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Milhostov a návrh dodatku č. 1 

ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 595/2010 

- změnu parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Otovice a návrh dodatku  

č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 744/2010 

- změnu parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Pernink v rámci Programu 

obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 621/2010 

- změnu parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Stanovice v rámci Programu 

obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 765/2010 

- změnu parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Třebeň v rámci Programu 

obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 668/2010 

- změnu charakteru příspěvku poskytnutého Svazku obcí Bystřice v rámci programu Podpora 

rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě  

o poskytnutí příspěvku ev. č. D 242/2010 

- změnu parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek městu Cheb v rámci programu 

Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji a návrh dodatku č. 1  

ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 238/2010 

 

Termín kontroly: 17.2.2011 

 

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

hlasování 

 

 

25. Pravidla a podmínky pro vyhlášení a vyhodnocení „Vesnice desetiletí v Karlovarském kraji za 

období 2001 - 2010“    

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  300/12/10 

 

- schvaluje Pravidla a podmínky vyhlášení a vyhodnocení soutěže „Vesnice desetiletí v Karlovarském kraji 

za období 2001 - 2010“ dle návrhu 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/1149180F-E425-49FF-BB11-23D4678C8C83/0/hl_12_27_b23.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/9A813A33-3ACF-49A8-B577-54EE02F4C493/0/hl_12_28_b24.html
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Termín kontroly: 16.6.2011 

 

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

hlasování 

 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  301/12/10 

 

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje z prostředků 

rozpočtu Karlovarského kraje pro město Horní Blatná ve výši 25 000,- Kč, obec Nové Hamry ve výši 

25 000,- Kč, Město Boží Dar ve výši 100 000,- Kč, město Mariánské Lázně ve výši 170 000,- Kč, obec 

Pernink ve výši 60 000,- Kč, Biatlon klub Jáchymov ve výši 30 000,- Kč, město Jáchymov ve výši  

50 000,- Kč, obec Krásná ve výši 35 000,- Kč, obec Abertamy ve výši 110 000,- Kč, obec Potůčky ve výši  

7 500,- Kč, město Březová ve výši 25 000,- Kč a Lyžařský klub Slovan Karlovy Vary ve výši 100 000,- Kč  

 

Termín kontroly: 16.6.2011 

 

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

hlasování 

 

 

27. Změna v poskytnuté dotaci v roce 2010 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí 

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

– Chodov (KV) 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  302/12/10 

 

- schvaluje změnou v poskytnuté dotaci pro rok 2010 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti 

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

Chodov (KV) a předložený Dodatek č. 1 smlouvy evidenční číslo D 714/2010 ze dne 1.6.2010 mezi obcí 

Chodov a Karlovarským krajem 

 

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

hlasování 

 
 

28. Návrh na udělení dotací pro rok 2010 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí 

Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje – II. kolo 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  303/12/10 

 

- schvaluje uvedený návrh na poskytnutí dotace pro rok 2010 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací 

činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje – II. kolo. 

Dotace je poskytnuta obci Andělská Hora ve výši 50.000,- Kč na pořízení doplňujících průzkumů a rozborů.   

 

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

hlasování 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/B0B296E6-E871-4EA1-AF8E-9FB3D0A19B9D/0/hl_12_29_b25.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/1A4C58CA-74E8-4869-B188-C3FFE23EA2BC/0/hl_12_30_b26.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/00896B02-1A4A-4569-AA2A-C7DB994C6D43/0/hl_12_31_b27.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/D47016EC-0AC1-4CCE-951A-79E2A9DED16A/0/hl_12_32_b28.html
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29. Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru 

regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2011 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  304/12/10 

 

- schvaluje předložená Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, 

odboru regionálního rozvoje na podporu územně plánovací činnosti obcí pro rok 2011 - 9. změna 

 

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

hlasování 

 

 

30. Projekt kraje v rámci výzvy ESPON 2013 - „Vliv vysídlení obyvatelstva na kulturně historický 

vývoj a budoucí potenciál krajiny“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  305/12/10 

 

- schvaluje  

 projekt „Vliv vysídlení obyvatelstva na kulturně historický vývoj a budoucí potenciál krajiny“, 

 zařazení projektu „Vliv vysídlení obyvatelstva na kulturně historický vývoj a budoucí potenciál 

krajiny“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 zpracování a podání žádosti/vyjádření zájmu v rámci výzvy programu pro mezinárodní 

spolupráci ESPON 

 vlastní financování projektu „Vliv vysídlení obyvatelstva na kulturně historický vývoj a budoucí 

potenciál krajiny“ ve výši max. 650 000,- Kč 

 

Termín kontroly: 21.4.2011 

 

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

hlasování 

 

 

31. Navýšení finančního rozsahu základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského 

kraje pro rok 2010 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  306/12/10 

 

- schvaluje navýšení finančního rozsahu k zabezpečení základní dopravní obslužnosti územního obvodu 

Karlovarského kraje pro rok 2010 o částku 3.370.000,- Kč, na celkový rozsah ve výši a 331.024.000,- Kč 

(slovy: třistatřicetjedenmilióndvacetčtyřitisícekorunčeských) dle návrhu 

 

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

hlasování 

 

 

32. Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací pro rok 2011 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  307/12/10 

 

- schvaluje rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací pro rok 2011  

dle návrhu v upraveném znění (76,72%) 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/46E9C4BD-FAEA-44DC-A82E-5FE8E2A698D8/0/hl_12_33_b29.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/7A97B987-7820-4B95-B734-61B60B1D1459/0/hl_12_34_b30.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/7A1F1F07-7968-40CE-B987-4E474BCEA87C/0/hl_12_35_b31.html
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- ukládá odboru sociálních věcí vypracovat smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních 

neziskových organizací pro rok 2011 

 

Termín kontroly: 17.2.2011 

 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

hlasování 

 

 

33. Příspěvek Centru pro zdravotně postižené Karlovarského kraje na realizaci projektu „Euroklíč 

v Karlovarském kraji“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  308/12/10 

 

- schvaluje poskytnutí příspěvku Centru pro zdravotně postižené Karlovarského kraje na realizaci projektu 

„Euroklíč v Karlovarském kraji“ ve výši 177.710,- Kč  

 

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

 

Termín kontroly: 15.9.2011 

 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

hlasování 

 

 

34. Schválení jednacího řádu Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  309/12/10 

 

- schvaluje jednací řád Zastupitelstva Karlovarského kraje dle přílohy č. 1, se změnami provedenými na 

základě právního rozboru oddělení dozoru odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR 

uvedeného v příloze č. 2  
 

Termín kontroly: 21.4.2011 

  

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

hlasování 

 

 

35. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby silnice č. I/6 včetně 

pozemků, součástí a příslušenství v k. ú. Hory u Jenišova – ŘSD ČR 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  310/12/10 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí části stavby silnice č. I/6 v km cca 121,131 – 122,540 včetně pozemkové 

parcely č. 127/12 o výměře 23201 m
2
, části pozemkové parcely č. 310/27 o výměře cca 14943 m

2
, součástí  

a příslušenství, vše v k.ú. a obci Hory u Jenišova formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, 

jejímž předmětem plnění bude závazek k bezúplatnému převodu předmětných nemovitostí mezi Ředitelstvím 

silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 65993390 (jako budoucí dárce na 

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

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

z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/5D246461-1A48-413B-B655-4D88646CB6D4/0/hl_12_36_b32.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/11AC4AAA-CEE9-42DD-A62B-CF92B2F267CD/0/hl_12_37_b33.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/6C082ECB-E366-431C-B4EB-A4ED8865F8B5/0/hl_12_39_b34.html
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- schvaluje znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, dle návrhu 

 

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

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

smlouvy 

 

Termín kontroly: 21.4.2011 

 

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

 

36. Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 3470/37 

v k. ú. Aš 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  311/12/10 

 

- schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 3470/37 o výměře 2185 m
2
 v k.ú. a obci Aš formou 

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

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Aš, se sídlem 

Kamenná 473/52, PSČ 352 01 Aš, IČ 00253901, zastoupeným starostou města Mgr. Daliborem Blažkem 

(jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje 

do majetku Města Aš 

 

- 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: 21.4.2011 

 

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

 

37. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Aš a bezúplatné 

nabytí nemovitostí v majetku Města Aš do majetku Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  312/12/10 

 

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemkové parcely č. 3571/1, které byly odděleny geometrickým 

plánem č. 2852-121/07 z původní pozemkové parcely č. 3571/1 a označeny jako její díl „l“ o výměře 3 m
2
, 

díl „g2“ o výměře 20 m
2
, díl „e“ o výměře 9 m

2
, díl „s“ o výměře 1 m

2
, díl „b“ o výměře 21 m

2
, díl „x“  

o výměře 64 m
2
, díl „h“ o výměře 92 m

2
, díl „f“ o výměře 138 m

2
, díl „k“ o výměře 206 m

2
, díl „u2“  

o výměře 26 m
2
, díl „x1“ o výměře 14 m

2
, díl „s1“ o výměře 74 m

2
, díl „y“ o výměře 21 m

2
 a části označené 

novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 4028 o výměře 109 m
2
 a částí pozemkové parcely  

č. 3571/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 2894-243/07 z původní pozemkové parcely  

č. 3571/1 a označeny jako její díl „v“ o výměře 2 m
2
, díl „u“ o výměře 1 m

2
, díl „o“ o výměře 65 m

2
, díl „f“ 

o výměře 11 m
2
, díl „m“ o výměře 16 m

2
, díl „b“ o výměře 16 m

2
 a části označené novým parcelním číslem 

jako pozemková parcela č. 3571/26 o výměře 80 m
2
, vše v k.ú. a obci Aš formou darovací smlouvy, mezi 

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

organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Aš, se sídlem Kamenná 473/52, 352 01 Aš, IČ 00253901, 

zastoupeným Mgr. Daliborem Blažkem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí 

předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Aš 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 3470/46, která byla oddělena geometrickým 

plánem č. 2852-121/07 z původní pozemkové parcely č. 3470/46 a označena jako její díl „w2“ o výměře  

165 m
2
, části pozemkové parcely č. 390/3, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní 

pozemkové parcely č. 390/3 a označena jako její díl „r2“ o výměře 67 m
2
, části pozemkové parcely č. 259/1, 
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která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 259/1 a označena jako 

její díl „q2“ o výměře 10 m
2
, části pozemkové parcely č. 390/2, která byla oddělena stejným geometrickým 

plánem z původní pozemkové parcely č. 390/2 a označena jako její díl „n2“ o výměře 19 m
2
, části 

pozemkové parcely č. 390/4, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové 

parcely č. 390/4 a označena jako její díl „x2“ o výměře 227 m
2
, části pozemkové parcely č. 380/2, která byla 

oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 380/2 a označena jako její díl 

„w1“ o výměře 43 m
2
, části pozemkové parcely č. 3592/4, která byla oddělena stejným geometrickým 

plánem z původní pozemkové parcely č. 3592/4 a označena jako její díl „p1“ o výměře 172 m
2
, části 

pozemkové parcely č. 380/1, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové 

parcely č. 380/1 a označena jako její díl „q1“ o výměře 165 m
2
, části pozemkové parcely č. 3470/45, která 

byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 3470/45 a označena jako její 

díl „t“ o výměře 7 m
2
, části pozemkové parcely č. 3470/15, která byla oddělena stejným geometrickým 

plánem z původní pozemkové parcely č. 3470/15 a označena jako její díl „c1+z2“ o výměře 29 m
2
 a částí 

pozemkové parcely č. 3470/40, které byly odděleny geometrickým plánem č. 2894-243/07 z původní 

pozemkové parcely č. 3470/40 a označeny jako její díl „z“ o výměře 7 m
2
, díl „y“ o výměře 16 m

2
 a díl „d“  

o výměře 15 m
2
 a části pozemkové parcely č. 3470/41, která byla oddělena stejným geometrickým plánem 

z původní pozemkové parcely č. 3470/41 a označena jako její díl „x“ o výměře 25 m
2
, vše v k.ú. a obci Aš 

formou darovací smlouvy mezi Městem Aš, se sídlem Kamenná 473/52, 352 01 Aš, IČ 00253901, 

zastoupeným Mgr. Daliborem Blažkem, 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 Aš do vlastnictví 

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: 21.4.2011 

 

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

 

 

38. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Chodov  

a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Chodov do majetku Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  313/12/10 

 

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemkové parcely č. 1331/1, které byly odděleny geometrickým 

plánem č. 1866-4056/2010 z původní pozemkové parcely č. 1331/1 a označeny novým parcelním číslem 

jako pozemková parcela č. 1331/9 o výměře 78 m
2  

a č. 1331/10 o výměře 28 m
2
 a části pozemkové parcely 

č. 1331/1, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 1331/1  

a označena jako její díl „h“ o výměře 0,18 m
2
, vše v k.ú. Dolní Chodov a obci Chodov formou darovací 

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

příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Chodov, se sídlem Chodov, Komenského 

1077, PSČ 357 35, IČ 00259349, zastoupeným starostou města Ing. Josefem Horou (jako obdarovaný  

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

Chodov 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 1336, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 1866-4056/2010 z původní pozemkové parcely č. 1336 a označena jako její díl „f+g“ o výměře 161 m
2
, 

části pozemkové parcely č. 1338/1, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní 

pozemkové parcely č. 1338/1 a označena jako její díl „d“ o výměře 162 m
2
, části pozemkové parcely  

č. 1407, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 1407  

a označena jako její díl „c“ o výměře 17 m
2
 a části pozemkové parcely č. 1337, která byla oddělena stejným 

geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 1337 a označena novým parcelním číslem jako 

pozemková parcela č. 1337/4 o výměře 191 m
2
, vše v k.ú. Dolní Chodov a obci Chodov formou darovací 

smlouvy mezi Městem Chodov, se sídlem Chodov, Komenského 1077, PSČ 357 35, IČ 00259349, 
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zastoupeným starostou města Ing. Josefem Horou (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 Chodov do vlastnictví 

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: 21.4.2011 

 

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

 

 

39. Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí nemovitostí – části pozemkových parcel k. ú. Hranice  

u Aše 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  314/12/10 

 

- schvaluje bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové parcely  

č. 2012/1 oddělené GP č. 871-6181/2009 a GP č. 812-6181/2007 a označené novým parcelním číslem jako 

2012/9 o výměře 3901 m
2 

, části pozemkové parcely č. 2012/4 oddělené GP č. 812-6181/2007 a označené 

novým parcelním číslem jako p.p.č. 2012/7 o výměře 231 m
2 

a st.p.č. 927 o výměře 175 m
2
 vč. objektu bez 

č.p. /č.e.(zemědělská stavba) na st.p.č. 927, vše v k.ú. Hranice u Aše, v obci Hranice, okrese Cheb formou 

Darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Domovem pro seniory v Hranicích, 

příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Zbyňkem Muškou, trvale bytem Údolní 309, 351 24 

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

kraje do vlastnictví Zbyňka Mušky  

 

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemkové parcely p.p.č. 1868/3 oddělené geometrickým plánem  

č. 812-6181/2007 a označené novým parcelním číslem jako p.p.č. 1868/4 o výměře 1032 m
2
, dále části 

pozemkové parcely p.p.č. 3898 oddělené geometrickým plánem č. 812-6181/2007 a označené novým 

parcelním číslem 3898/2 o výměře 197 m
2
 formou Darovací smlouvy mezi Zbyňkem Muškou, trvale bytem 

Údolní 309, 351 24 Hranice (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Domovem pro 

seniory v Hranicích, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné 

nemovitosti z vlastnictví Zbyňka Mušky do vlastnictví Karlovarského kraje  

 

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemkové parcely p.p.č. 1890 oddělené geometrickým plánem  

č. 812-6181/2007  a označené novým parcelním číslem 1890/2 o výměře 1 m
2
, části pozemkové parcely 

p.p.č.  2008 oddělené geometrickým plánem č. 812-6181/2007 a označené novým parcelním číslem jako 

p.p.č. 2008/2 o výměře 3057 m
2
, části pozemkové parcely p.p.č. 3863/3 oddělené geometrickým plánem  

č. 812-6181/2007 a označené novým parcelním číslem p.p.č. 3863/5 o výměře 20m
2
 formou Darovací 

smlouvy mezi Františkem Muškou, trvale bytem Krásňany 714, 351 24 Hranice (jako dárce na straně jedné) 

a Karlovarským krajem zastoupeným Domovem pro seniory v Hranicích, příspěvkovou organizací (jako 

obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Františka Mušky  

do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- ukládá řediteli Domova pro seniory v Hranicích, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření 

předmětných darovacích smluv a pověřuje jej podpisem těchto smluv 

Termín kontroly: 21.4.2011 

 

Zodpovídá: Ing. Libor Syrovátka, ředitel Domova pro seniory v Hranicích, příspěvkové organizace 
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40. Zrušení části usnesení č. ZK 85/04/09 ze dne 16.4.2009 + Směna nemovitostí ve vlastnictví 

Karlovarského kraje s nemovitostmi ve vlastnictví Města Karlovy Vary – k. ú. Olšová Vrata a Březová 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  315/12/10 

 

- zrušuje dále uvedenou část usnesení  č. ZK 85/04/09 ze dne 16.4.2009 ve znění:  

 

- schvaluje úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 411/1 o výměře cca 45 m
2
, č. 453/2 o výměře cca 

500 m
2
,
 
č. 457 o výměře cca 277 m

2
, č. 459 o výměře cca 180 m

2
, č. 464 o výměře cca 21 m

2
, č. 491/1  

o výměře cca 661 m
2
, č. 510 o výměře cca 500 m

2
, č. 513 o výměře cca 40 m

2
, č. 587/1 o výměře cca  

3 m
2
, č. 588/1 o výměře cca 5 m

2
, č. 588/2 o výměře cca 74 m

2
 a č. 591 o výměře cca 302 m

2
, vše

 
v k.ú. 

Olšová Vrata, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek  

k úplatnému převodu předmětných částí pozemků mezi Městem Karlovy Vary, se sídlem Karlovy Vary, 

Moskevská 21, PSČ 361 20, IČ 00254657, zastoupeným primátorem města Ing. Wernerem 

Hauptmannem (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 cenu, která bude stanovena v souladu s předpisy pro oceňování majetku dle zákona 

č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a dle platné prováděcí vyhlášky Ministerstva financí ČR podle 

stavu ke dni vypracování znaleckého posudku, a tím převést předmětné nemovitosti z majetku Města 

Karlovy Vary do vlastnictví Karlovarského kraje. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 180 dnů 

od okamžiku nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby „Dopravní napojení mezinárodního 

letiště Karlovy Vary a budoucí komunikace R6“ dle skutečného provedení uvedené stavby  

a dle geometrického plánu, který bude za tímto účelem zpracován 

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

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

 

Zbývající část usnesení č. ZK 85/04/09 ze dne 16.4.2009 se nemění. 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kraj na straně jedné), 

a Městem Karlovy Vary, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 21, PSČ 360 21, PSČ 360 21, IČ 00254657 

(jako město na straně druhé), jejímž předmětem plnění je závazek budoucí směny nemovitostí ve vlastnictví 

Karlovarského kraje (tj. části pozemků p. č. 407/2, č. 465/4 v k.ú. Olšová Vrata, v rozsahu záborového 

elaborátu č. 295/2008 a geometrických plánů č. 772-91009/2009 a č. 755-134/2009), a částí pozemků, které 

hodlá Karlovarský kraj získat do svého vlastnictví (tj. části pozemků p. č. 507, č. 465/1, č. 466 a č. 509 v k.ú. 

Olšová Vrata, v rozsahu záborového elaborátu č. 295/2008 a částí pozemků p.č. 566/1, č. 566/2, č. 567 a č. 

854 v k.ú. Olšová Vrata, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 768-255/2009, označených jako 

pozemky  p.č. 566/1, č. 566/2, č. 566/4, č. 567 a č. 854) s nemovitostmi ve vlastnictví Města Karlovy Vary 

(tj. pozemků p. č. 404/2 a č. 453/3 a částí pozemků  p.č. 459, č. 491/1, č. 510, č. 513, č. 587/1, č. 588/1,  

č. 588/2,  č. 591, č. 592/3, č. 578/3, č. 252, č. 249, č. 253, č. 587/3, č. 585, č. 579/3, č. 248/1 a  č. 572 v k.ú. 

Olšová Vrata, v rozsahu záborového elaborátu č. 295/2008 a geometrických plánů č. 772-91009/2009  

a č. 755-134/2009 a části pozemku p.č. 12 v k.ú. Březová v rozsahu záborového plánu stavby „Statické 

zajištění vozovky na sil. III/2087 v km 5,370-5,437“) 

 

- schvaluje znění smlouvy o budoucí směnné smlouvě, dle návrhu 

 

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

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

 

Termín kontroly: 21.4.2011 

 

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

 

 

 



Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne  9.12.2010 

9.12.2010  Strana 24 (celkem 37) 

41. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 725/24  

v k. ú. Královské Poříčí 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  316/12/10 

 

- schvaluje úplatné nabytí pozemkové parcely č. 725/24 o výměře 9 m
2
 v k.ú. a obci Královské Poříčí, 

formou kupní smlouvy mezi společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., se sídlem Sokolov, Staré 

náměstí 69, PSČ 356 01, IČ 26348349, zastoupenou Ing. Františkem Štěpánkem, předsedou představenstva  

a generálním 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 ve výši 300,- Kč/m
2
, tj. celkem 2.700,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost 

z majetku společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, 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 

 

Termín kontroly: 21.4.2011 

 

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

 

42. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkové parcely č. 761/12   

v k. ú. Drmoul 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  317/12/10 

 

- schvaluje úplatné nabytí částí pozemkové parcely č. 761/12, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 777-56/2009 a č. 788-103/2009 z původní pozemkové parcely č. 761/12 a označeny novým parcelním 

číslem jako pozemková parcela č. 2048/57 o výměře 495 m
2
 a pozemková parcela č. 2048/88 o výměře  

4036 m
2
, vše v k.ú. a obci Drmoul, formou kupní smlouvy mezi paní Evou Křivánkovou, trvale bytem 

Drmoul, Plzeňská 42, PSČ  353 01 (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 390,- Kč/m
2
, tj. celkem 1.767.090,- Kč, a tím převádí předmětné 

nemovitosti z majetku paní Evy Křivánkové 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: 21.4.2011 

 

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

 

43. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely  

v k. ú. Stříbrná 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  318/12/10 

 

- schvaluje úplatné nabytí pozemkových parcel č. 2237/4 o výměře 34 m
2
, č. 2240/8 o výměře 1 m

2
,  

č. 2240/9 o výměře 4 m
2
, č. 2245/3 o výměře 19 m

2
 a č. 2261/7 o výměře 42 m

2
, vše v k.ú. a obci Stříbrná,  

formou kupní smlouvy mezi Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, PSČ 501 68 Hradec 

Králové, IČ 42196451 (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou 
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správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé),  

za dohodnutou kupní cenu ve výši 70,- Kč/m
2
, tj. celkem 7.000,- Kč + 2.550,- Kč za vyhotovení znaleckých 

posudků + 879,- Kč náklady Lesů České republiky, s.p., spojené s převodem + 500,- Kč správní poplatek  

za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 10.929,- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví 

Lesů České republiky, s.p., 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: 21.4.2011 

 

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

 

44. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemku p.č. 1492/16  

v k. ú. Sokolov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  319/12/10 

 

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p.č. 1492/16 o výměře cca 232 m
2  

v k.ú. Sokolov, formou smlouvy 

o  budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětné části 

pozemku p.č. 1492/16, která bude skutečně zastavěná stavbou přístavby o předpokládané ploše 232 m
2
, 

v souvislosti s realizací stavby: „DOZP Sokolík – stavební úpravy a modernizace“, mezi Městem Sokolov,  

se sídlem Rokycanova 1929, Sokolov, IČ 00 25 95 86 (jako budoucí prodávající na straně jedné),  

a Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“  

v Sokolově, příspěvkovou organizací (jako budoucí kupující na straně druhé), za cenu 250,-- Kč/m
2
, a tím 

převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Sokolov, do vlastnictví Karlovarského kraje. 

 

- ukládá ředitelce Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvkové 

organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o budoucí kupní smlouvě a pověřuje ji 

podpisem této smlouvy 

 

Termín kontroly: 21.4.2011 

 

Zodpovídá:  Lenka Guzaničová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK“  

v Sokolově, p.o. 

hlasování body č. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 
 

 
45. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 1128/5  

v k. ú. Krásný Jez 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  320/12/10 

 

- schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 1128/5, která byla oddělena geometrickým plánem   

č. 204-58/2009 z původní pozemkové parcely č. 1128/5 a označena jako její díl „a“ o výměře 11 m
2
  

v k.ú. Krásný Jez a obci Bečov nad Teplou formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

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

jedné), a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 

1003/7, PSČ 110 00, IČ 70994234, zastoupenou Ing. Václavem Šťastným, zaměstnancem Správy železniční 

dopravní cesty, státní organizace, ředitelem Stavební správy Plzeň, na základě pověření č. 0483 ze dne 

25.7.2008 (jako kupující na straně druhé), za cenu 1.320,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost 

z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 

 

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

http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/0E2A7974-803D-427F-9907-42B28A5CB52F/0/hl_12_41_b3544.html
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kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy 

 

Termín kontroly: 21.4.2011 

 

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

 

hlasování 
 

 

46. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 597/1  

v k. ú. Potočiště 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  321/12/10 

 

- schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 597/1 o výměře 64 m
2
, která byla oddělena geometrickým 

plánem č. 94-357/2010 z původní pozemkové parcely č. 597/1 a označena novým parcelním číslem jako 

pozemková parcela č. 597/11 v k.ú. Potočiště a obci Odrava formou kupní smlouvy mezi Karlovarským 

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

prodávající na straně jedné), a společností KARTARENA s.r.o., se sídlem Velká Hleďsebe č.p. 388,  

PSČ 354 71, IČ 27193993, zastoupenou panem Milošem Pokorným, jednatelem (jako kupující na straně 

druhé), za cenu 19.200,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje  

do vlastnictví společnosti KARTARENA s.r.o. 

 

- 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: 21.4.2011 

 

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

 

hlasování 
 

 

47. Směna nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi ve vlastnictví Údržby silnic 

Karlovarského kraje, a.s. – k. ú. Sokolov a Boží Dar 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  322/12/10 

 

- schvaluje směnu nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje, (tj. stavba garáží se základy pro stavbu 

garáží na části stavební parcely č. st. 4024/34, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2828-5839/2010 

z původní stavební parcely č. st. 4024/34 a označena novým parcelním číslem jako stavební parcela č. st. 

4024/118 v k.ú. a obci Sokolov a pozemková parcela č. 301/27 o výměře 183 m
2
 v k.ú. a obci Boží Dar) 

s nemovitostmi ve vlastnictví Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s. (tj. část pozemkové parcely č. 4024/33, 

která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 4024/33 a označena 

novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 4024/120 o výměře 905 m
2
, části stavební parcely  

č. st. 4024/34, které byly odděleny stejným geometrickým plánem z původní stavební parcely č. st. 4024/34  

a označeny parcelním číslem jako stavební parcely č. st. 4024/34 o výměře 1056 m
2
 a č. st. 4024/119  

o výměře 51 m
2
 a část pozemkové parcely č. 4024/35, která byla oddělena stejným geometrickým plánem 

z původní pozemkové parcely č. 4024/35 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela  

č. 4024/121 o výměře 1196 m
2
, vše

 
v k.ú. a obci Sokolov) formou směnné smlouvy mezi Karlovarským 

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

druhý směňující na straně jedné), a Údržbou silnic Karlovarského kraje, a.s., se sídlem Otovice, Na Vlečce 

177, PSČ 360 01, IČ 26402068 (jako první směňující na straně druhé)  

 

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

http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/5CE66074-9FF6-45E7-AA5E-B879C169D770/0/hl_12_42_b45.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/B04408BC-5DEF-41E6-B074-E17DE1DF4766/0/hl_12_43_b46.html


Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne  9.12.2010 

9.12.2010  Strana 27 (celkem 37) 

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

 

Termín kontroly: 21.4.2011 

 

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

hlasování 

 
 

48. Směna nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi ve vlastnictví společnosti 

UFARMA spol. s r.o. – k. ú. Čistá u Rovné 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  323/12/10 

 

- schvaluje směnu nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje, (tj. část pozemkové parcely č. 1722/3, 

která byla oddělena geometrickým plánem č. 77-4233/2010 z původní pozemkové parcely č. 1722/3  

a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 1722/5 o výměře 2114 m
2
, část pozemkové 

parcely č. 3172/3, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely  

č. 3172/3 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 3172/4 o výměře 192 m
2
, vše 

v k.ú. Čistá u Rovné a obci Rovná) s nemovitostmi ve vlastnictví společnosti UFARMA spol. s r.o. (tj. část 

pozemkové parcely č. 1714, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové 

parcely č. 1714 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 1714/2 o výměře 369 m
2
, 

část pozemkové parcely č. 1722/1, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové 

parcely č. 1722/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 1722/4 o výměře 1938 m
2
, 

vše v k.ú. Čistá u Rovné a obci Rovná) formou směnné smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

Muzeem Sokolov, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje (jako směňující „A“ na straně jedné),  

a společností UFARMA spol. s r.o., se sídlem Zvonečková 200, 362 11 Jenišov, IČ 26 04 95 89 (jako 

směňující „B“ na straně druhé).  

 

- ukládá řediteli Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, realizovat kroky k uzavření 

předmětné směnné smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy 

 

Termín kontroly: 21.4.2011 

 

Zodpovídá: Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje 

 

hlasování 

 

 

49. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemkových parcel č. 2012/1 a p.p.č. 

2013/1 v k. ú. Hranice u Aše   

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  324/12/10 

 

- schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 2013/1 oddělenou geometrickým plánem č. 871-6181/2009  

a označenou novým parcelním číslem jako  p.p.č. 2013/5 o výměře 695 m
2  

v  k.ú. Hranice u Aše, v obci 

Hranice, okres Cheb formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem pro 

seniory v Hranicích, příspěvkovou organizací (jako prodávající straně jedné), a panem Miroslavem 

Siegertem, bytem Krásňany 684, Hranice (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu  

55.600,- Kč + 950,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 3.900,- Kč za vyhotovení geometrického plánu 

+ 500,- Kč za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 60.950,- Kč, a tím převádí 

předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Miroslava Siegerta 

 

- schvaluje prodej části pozemkové parcely 2012/1 oddělenou geometrickým plánem č. 871-6181/2009   

a označenou novým parcelním číslem  jako 2012/10 o výměře  1234 m
2 

 v  k.ú. Hranice u Aše, v obci 

http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/A4893CD6-4446-4C90-8D6A-C5A4F02019CE/0/hl_12_44_b47.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/7EE30CCE-7C6B-41AD-AA23-BF49B7F16D59/0/hl_12_45_b48.html
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Hranice, okres Cheb formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem pro 

seniory v Hranicích, příspěvkovou organizací (jako prodávající straně jedné), a panem Františkem Marešem, 

bytem Krásňany 695, Hranice (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 98.720,- Kč  

+ 950,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 3.900,- Kč za vyhotovení geometrického plánu + 500,- Kč 

za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 104.070,- Kč, a tím převádí předmětnou 

nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Františka Mareše 

 

- ukládá řediteli Domova pro seniory v Hranicích, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření 

předmětných kupních smluv a pověřuje jej podpisem těchto smluv 

 

Termín kontroly: 21.4.2011 

 

Zodpovídá: Ing. Libor Syrovátka, ředitel Domova pro seniory v Hranicích, p.o. 

hlasování 
 

 
50. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 2013/1  

v k. ú. Hranice u Aše 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  325/12/10 

 

- schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 2013/1, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 871-6181/2009 z původní pozemkové parcely č. 2013/1 a označena novým parcelním číslem jako 

pozemková parcela č. 2013/4 o výměře 587 m
2
, v  k.ú. Hranice u Aše, v obci Hranice, okres Cheb, formou 

kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem pro seniory v Hranicích, příspěvkovou 

organizací (jako prodávající straně jedné), a panem Vlastimilem Švarcem, bytem Krásňany 763, Hranice 

(jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 46.960,- Kč+ 950,- Kč za vyhotovení znaleckého 

posudku + 3.900,- Kč za vyhotovení geometrického plánu + 500,- Kč za správní poplatek za vklad  

do katastru nemovitostí, tj. celkem 52.310,- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví 

Karlovarského kraje do vlastnictví Vlastimila Švarce 

 

- ukládá řediteli Domova pro seniory v Hranicích, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření 

předmětné kupní smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy 

 

Termín kontroly: 21.4.2011 

 

Zodpovídá: Ing. Libor Syrovátka, ředitel Domova pro Seniory v Hranicích, p.o. 

hlasování 

 
 

51. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 505/7 v k. ú. Dřenice  

u Chebu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  326/12/10 

 

- schvaluje prodej pozemkové parcely č. 505/7 o výměře 229 m
2
, v k.ú. Dřenice u Chebu, formou kupní 

smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným PaedDr. Josefem Novotným, hejtmanem (jako 

prodávající na straně jedné), a paní Blankou Kratochvílovou, trvale bytem Valdštejnova 54, Cheb (jako 

kupující na straně druhé), za cenu 61.740,- Kč + 2.200,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,- Kč 

správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 64.440,- Kč, a tím převádí předmětnou 

nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví paní Blanky Kratochvílové 

 

Termín kontroly: 21.4.2011 

 

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

http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/EC71ABE9-CC40-4A6F-B48C-ECBA95163039/0/hl_12_46_b49.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/1F6DA8FB-4D91-4CFA-A4D1-972C66B6BC5A/0/hl_12_47_b50.html
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hlasování 
 

 
52. Zrušení usnesení č. ZK 311/12/08 ze dne 18.12.2008 - Darování movitého majetku ve vlastnictví 

Karlovarského kraje – korpus Krista z kříže kostela sv. Jakuba Většího v Pomezí nad Ohří 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  327/12/10 

 

- zrušuje dále uvedené usnesení  č. ZK 311/12/08 ze dne 18.12.2008 ve znění: 

 

- schvaluje darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje - korpus Krista z kříže 

z kostela sv. Jakuba Většího v Pomezí nad Ohří, který je ve správě Krajského muzea Karlovarského 

kraje, příspěvkové organizace, obci Pomezí nad Ohří formou darovací smlouvy uzavřené mezi 

Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Krajské muzeum Karlovarského kraje,  

a Obcí Pomezí nad Ohří s tím, že originál korpusu Krista bude vystaven v interiéru kostela a současně 

zabezpečen bezpečnostním zařízením. Pro umístění na kříž na vnější stěně kostela bude na náklady obce 

pořízena replika původní plastiky. 

- ukládá ředitelce Krajského muzea Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky 

k uzavření darovací smlouvy a pověřuje jí podpisem této smlouvy 

 

Termín kontroly: 21.4.2011 

 

Zodpovídá: Ing. Roman Procházka, ředitel Muzea Cheb, příspěvkové organizace Karlovarského kraje 

 
hlasování 

 

 

53. Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti se stavbou „Cyklostezka 

Ohře“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  328/12/10 

 

- schvaluje příslib budoucího majetkoprávního vypořádání stavby komunikace pro cyklostezku realizované 

v rámci projektu „Cyklostezka Ohře“ na části pozemku p.č. 101/1 o výměře 682 m
2
, v k.ú. Hradiště u Chebu, 

s tím, že stavba realizovaná na části pozemku p.č. 101/1 bude po úplném dokončení cyklostezky odborně 

zaměřena a vymezena v geometrickém plánu, na jehož podkladě se uskuteční bezúplatný převod části 

pozemku p.č. 101/1 zastavěné stavbou cyklostezky, do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- schvaluje znění smlouvy o výpůjčce, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 21.4.2011 

 

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

 

hlasování 
 

 
54. Projekt „Krajské multimediální informační centrum“  

 - schválení podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4 Udržitelný rozvoj  

 cestovního ruchu, Oblasti podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu  

 - schválení finančního krytí projektu 

 - jmenování vedoucího projektu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  329/12/10 

http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/C461FF32-75E0-4914-BB8F-B8587ED01558/0/hl_12_48_b51.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/A2A73A35-9FFD-4A5A-8032-64BA0331BD4C/0/hl_12_49_b52.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/D393BA30-442C-4E34-A811-2E07F83831FF/0/hl_12_50_b53.html
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- schvaluje  
a) předfinancování projektu „Krajské multimediální informační centrum“ ve výši 10 031 000,00 Kč,  

to je 100% celkových uznatelných nákladů a spolufinancování ve výši 7,5% celkových uznatelných 

nákladů, to je 752 325,00 Kč 

b) 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“ 

c) závazný příslib financování na realizaci projektu „Krajské multimediální informační centrum“ 

d) skutečnost, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byl pověřen odbor kultury, památkové 

péče, lázeňství a cestovního ruchu 

e) zapracování 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 

 

- pověřuje  
a)  PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem žádosti o dotaci z ROP NUTS 

II Severozápad pro období 2007 - 2013 a partnerských smluv 

b) Ing. Martina Pospíšila, Ph.D., vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu, předložením žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013  

na projekt „Krajské multimediální informační centrum“ 

 

- jmenuje Ing. Martina Pospíšila, Ph.D., vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu, vedoucím projektu „Krajské multimediální informační centrum“ 

 

Termín kontroly: 21.4.2011 

 

Zodpovídá:  Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

  ruchu 

hlasování 

 
 

55. Oznámení o ukončení projektů realizovaných z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu    

soudržnosti Severozápad:  

 - „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“ 

 - „Prezentace kulturního dědictví kraje“ 

 - „Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“ 

 - „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009“ 

 - „Vizuální prezentace Karlovarského kraje“ 

 - „Konference cestovního ruchu a lázeňství“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  330/12/10 

 

- schvaluje informace o ukončení finanční a věcné realizaci projektů administrovaných odborem kultury, 

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu: 

 
„Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“ 

„Prezentace kulturního dědictví kraje“ 

„Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“ 

„Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009“ 

„Vizuální prezentace Karlovarského kraje“ 

„Konference cestovního ruchu a lázeňství“ 

 

Zodpovídá:  Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

  ruchu 

hlasování 

http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/4EBF24BE-3B43-4326-BF17-654FF9AC39F1/0/hl_12_51_b54.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/C3094A6A-292E-4416-979E-E824DDDA605C/0/hl_12_52_b55.html
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56. Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého majetku ve vlastnictví   

Karlovarského kraje obcím a městským knihovnám 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  331/12/10 

 

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“ v případě rozhodování o naložení s movitým 

majetkem kraje, předaným k hospodaření příspěvkové organizaci Krajská knihovna Karlovy Vary s tím,  

že tento majetek nebude nabízen všem příspěvkovým organizacím zřízených krajem 

 

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje dle přiloženého soupisu v celkové pořizovací 

ceně 2 652 233,11 Kč, který je předaný k hospodaření příspěvkové organizaci Krajská knihovna Karlovy 

Vary obcím a knihovnám, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

příspěvkovou organizací kraje Krajskou knihovnou Karlovy Vary, a obcemi a městskými knihovnami 

 

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovarského kraje PhDr. Evě Žákové uzavřít 

darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Krajskou knihovnou 

Karlovy Vary, a obcemi a městskými knihovnami, uvedenými v soupisu, a pověřuje ředitele příspěvkové 

organizace Krajská knihovna Karlovarského kraje PhDr. Evu Žákovou podpisem příslušných darovacích 

smluv 

 

Termín kontroly:  21.4.2011 
 

Zodpovídá:  Ing. Martin Pospíšil Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

  ruchu  

hlasování 

 

 
57. Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace   

Karlovarského kraje, úprava adresy 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  332/12/10 

 

- schvaluje dodatek č. 6 ke zřizovací listině Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvkové organizace 

Karlovarského kraje, úprava adresy 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit zápis změn do obchodního 

rejstříku 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem dodatku č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 17.2.2011 

 

Zodpovídá:  Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

  ruchu 

hlasování 

 
 

58. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Karlovarské krajské nemocnici a.s.  

na vybavení ordinace zubní LSPP 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  333/12/10 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/5EA8C91D-D178-4D09-8E1E-FF5EE1747ED4/0/hl_12_53_b56.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/7744221E-D77F-4539-934E-BE866313215D/0/hl_12_54_b57.html
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- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 825.000,-- Kč včetně DPH  

pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary na úhradu nákladů spojených 

s nákupem přístrojového vybavení ordinace zubní lékařské služby první pomoci 

 

Termín kontroly: 16.6.2011 

 

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 

hlasování 

 

 

59. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  334/12/10 

 

- 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 Krajský dětský domov pro děti do 3 let dle předloženého návrhu 

 

Termín kontroly: 16.6.2011 

 

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 

hlasování 

 
 

60. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  335/12/10 

 

- 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 Léčebna dlouhodobě nemocných dle předloženého návrhu 

 

Termín kontroly: 16.6.2011 

 

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 

hlasování 

 

 

61. Navýšení příspěvku pro nestátní zdravotnické zařízení MUDr. Vladimíra Berana na provoz 

Centra substituční terapie 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  336/12/10 

 

- schvaluje navýšení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví, o částku  

101.200,-- Kč pro nestátní zdravotnické zařízení MUDr. Vladimíra Berana, na provoz Centra substituční 

terapie 

 

Termín kontroly: 17.2.2011 

 

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/59E202C8-5F05-4E3A-9687-F727495A5D77/0/hl_12_55_b58.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/417C9005-A512-4E3D-9E6D-EB6D38941A1F/0/hl_12_56_b59.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/D8D804B8-6820-42B8-A73A-2201F4367351/0/hl_12_57_b60.html
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hlasování 

 

 

62. Smlouva o příspěvku a návratné finanční výpomoci k projektu příspěvkové organizace 

Integrovaná střední škola Cheb „Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace za účelem zvýšení  

ekonomicko-technické úrovně v sasko-české oblasti podpory - AKONA“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  337/12/10 

 

- mění ve všech částech usnesení č. ZK 274/09/09 ze dne 17.9.2009 název projektu příspěvkové organizace 

Integrovaná střední škola Cheb z „AKONA“ na „Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace za účelem 

zvýšení ekonomicko-technické úrovně v sasko-české oblasti podpory - AKONA“  

 

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizační 

fáze projektu „Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace za účelem zvýšení ekonomicko-technické 

úrovně v sasko-české oblasti podpory - AKONA“ příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb  

ve výši 836.899,41 Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu 

 

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování 

realizační fáze projektu „Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace za účelem zvýšení ekonomicko-

technické úrovně v sasko-české oblasti podpory - AKONA“ příspěvkové organizaci Integrovaná střední 

škola Cheb ve výši 8.368.994,12 Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit příslušné smlouvy k podpisu 

hejtmanovi 

 

Termín kontroly: 21.4.2011 

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

hlasování 

 

 

63. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  338/12/10 

 

- schvaluje s účinností od 1. ledna 2011 změny zřizovacích listin následujících příspěvkových organizací 

spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se jim předává k hospodaření: 

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 

Střední zemědělská škola Dalovice 

Gymnázium Cheb 

Gymnázium Sokolov  

 

- 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  

 

Termín kontroly: 17.2.2011 

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

 

hlasování 

http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/929875F4-3F20-443F-9013-556E309F3B9E/0/hl_12_58_b61.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/ADEDA046-AB78-41C2-9B47-7CC8BC0C564C/0/hl_12_59_b62.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/23411152-06DC-40F8-A5B2-05139915CB22/0/hl_12_60_b63.html
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64. Petice proti uzavření Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  339/12/10 

 

- schvaluje odpověď na Petici proti uzavření Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit odpověď na petici k podpisu 

hejtmanovi  

 

Termín kontroly: 17.2.2011 

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

hlasování 

 

 

65. Změny v oblasti středního vzdělávání v Karlovarském kraji od školního roku 2011/2012 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  340/12/10 

 

- bere na vědomí informaci, že rada kraje schválila Variantu 3 materiálu „Návrh na změny v oblasti 

středního vzdělávání v Karlovarském kraji od školního roku 2011/2012“ doplněnou o zásadu, že případný 

nedostatek prostředků na platy zaměstnanců příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních škol 

a školských zařízení způsobený v důsledku poklesu počtu žáků nebude dofinancováván z rozpočtu 

Karlovarského kraje  

 

- bere na vědomí informaci, že s řediteli středních škol bylo dohodnuto konání přijímacích zkoušek v rámci 

přijímacího řízení pro školní rok 2011/2012 do oborů vzdělání ukončovaných maturitní zkouškou  

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat o tomto usnesení ředitele příspěvkových 

organizací vykonávajících činnost středních škol zřizovaných Karlovarským krajem  

 

Termín kontroly: 17.2.2011 

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

 

hlasování 

 

 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  341/12/10 

 

- schvaluje poskytnutí částky 986.571,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích  

dle rozpisu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy 

 

Termín kontroly: 17.2.2011 

 

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

 

hlasování 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/3BAA69A7-B6A4-4CF8-A366-67F192E99429/0/hl_12_61_b64.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/BC79D877-8D2B-480E-AB7A-F3493DF61B1D/0/hl_12_62_b65.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/D529D93A-E0EB-48F0-AE5F-36AECBDC752F/0/hl_12_63_b66.html
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67. Projednání aktualizace „Strategie ochrany před povodněmi pro území Karlovarského kraje“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  342/12/10 

 

- bere na vědomí aktualizaci „Strategie ochrany před povodněmi pro území Karlovarského kraje“ s tím,  

že odbor životního prostředí a zemědělství bude Zastupitelstvo Karlovarského kraje každoročně informovat 

o průběhu plnění opatření ze Strategie 

 

Termín kontroly: 8.12.2011 

 

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

hlasování 

 

 

68. Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních 

obyvatel – úprava pravidel pro spolufinancování akcí Karlovarským krajem 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  343/12/10 

 

- schvaluje úpravu pravidel – „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 

ekvivalentních obyvatel“ 

  

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

hlasování 

 
 

69. „Chebsko – environmentální opatření“ - příspěvek  kraje v rámci dotačního programu „Podpora 

výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  344/12/10 

 

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku kraje akciové společnosti Chevak Cheb ve výši  

8 000 000,- Kč na akci „Chebsko - environmentální opatření“ v rámci dotačního programu „Podpora 

výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“  

 

Termín kontroly: 17.2.2011 

 

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

hlasování 

 

 

70. Kraslice – II. etapa rozšíření kanalizace, k. ú. Kraslice, Zelená Hora a Tisová příspěvek kraje 

v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace  

nad 2000 ekvivalentních obyvatel“ – závazný příslib 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  345/12/10 

 

- schvaluje závazný příslib finančního  příspěvku kraje Městu Kraslice ve výši 3 197 000,- Kč na akci 

„Kraslice – II. etapa rozšíření kanalizace, k.ú. Kraslice, Zelená Hora a Tisová“ v rámci dotačního programu 

„Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“ 

http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/6233543A-007A-40D9-9284-BD7BB6F025F4/0/hl_12_64_b67.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/08091505-0E47-48AF-89C4-218B74612F58/0/hl_12_65_b68.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/C3123548-BC9E-4862-B48D-A3C06B0127A1/0/hl_12_66_b69.html
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Termín kontroly: 15.9.2011 

 

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

hlasování 

 

 

71. Pravidla pro poskytování příspěvků na opatření na ochranu před povodněmi v územích 

ohrožených povodněmi 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  346/12/10 

 

- schvaluje „Pravidla pro poskytování příspěvků na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích 

ohrožených povodněmi“ 

 

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

hlasování 

 

 

72. Zřízení zvláštního účtu pro financování projektu „Potlačení výskytu invazních druhů rostlin 

v Karlovarském kraji“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  347/12/10 

 

- schvaluje zřízení zvláštního účtu pro financování projektu „Potlačení výskytu invazních druhů rostlin 

v Karlovarském kraji“ 

 

- ukládá Ing. Dagmar Divišové, vedoucí ekonomického odboru o zajištění tohoto usnesení po technické 

stránce 

 

Termín kontroly: 17.2.2011 

 

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

hlasování 

 
 

73. Změna č. 20 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje „Obec Lipová – místní část 

Palič“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  348/12/10 

 

- schvaluje změnu č. 20 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje „Obec Lipová – místní 

část Palič“ 

 

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

hlasování 

 

 

74. Změna č. 21 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje „Město Boží Dar – osada 

Klínovec a Neklid“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  349/12/10 

 

- schvaluje změnu č. 21 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje „Město Boží Dar – osada 

http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/E6CE1D87-9A2C-4211-A81C-883E7AB42DBF/0/hl_12_67_b70.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/C916896C-805E-4A97-B0F2-8D3D8AA0658C/0/hl_12_68_b71.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/895FD390-A10D-497E-92A2-3D50FC4B91C6/0/hl_12_69_b72.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/C095D89D-5259-4138-B7FE-E99EC5DB0E63/0/hl_12_70_b73.html
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Klínovec a Neklid“ 

 

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

 hlasování 

 
 

75. Informace o stavu v Karlovarské krajské nemocnici a.s.  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  350/12/10 

 

- bere na vědomí informaci o stavu Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

 

Zodpovídá: JUDr. Zdeněk Horák, MBA, generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice, a.s. 

hlasování 

 

 

76 a) Návrh na změnu usnesení č. ZK 272/11/08 z 1. ustavujícího jednání Zastupitelstva 

Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 13.11.2008 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  351/12/10 

 

- schvaluje v souladu s § 35 odst. 2 písm. o) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů, 

funkci předsedy výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje jako funkci uvolněnou 

s účinností od 1.1.2011 

 

- schvaluje vyjmutí z usnesení č. ZK 272/11/08 ze dne 13.11.2008  v části A.  činnosti v oblasti regionálního 

rozvoje z kompetence  náměstka hejtmana  Ing. Petra Navrátila a dává tyto činnosti do kompetence předsedy 

výboru pro regionální rozvoj Mgr. Tomáše Hybnera s účinností od 1.1.2011  

 

- ukládá ekonomickému odboru zajištění finančního krytí odměny uvolněného člena zastupitelstva 

 

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu provést změnu přílohy č. 1 řádu ředitele KÚ č. R 03/2009 

Organizační řád 

 

Termín kontroly: 17.2.2011  

 
Zodpovídá:   Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru 

   Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu 
hlasování 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/6611383E-D63B-4E59-A904-7ADDA057C776/0/hl_12_71_b74.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/70F34016-C783-408F-87E5-18A6EDEDC72E/0/hl_12_72_b75.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/7656A608-FCCA-4C97-AD7F-B2553929006B/0/hl_12_74_b76A.html

