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

dne 21. prosince 2020 od 9:00 hodin
 v zastupitelském sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje, 

Karlovy Vary, Závodní 353/88

Návrh programu:

A. Volba návrhové komise
B. Volba ověřovatelů zápisu
C. Schválení programu jednání

1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 21.12.2020
2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje
3. Poskytnutí zápůjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji 

v roce 2021
4. Zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji 

pro období 2021 - 2023
5. Financování sociálních služeb v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální 

prevence II v období od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022, dodatek č. 2 k pověření k poskytování 
služeb obecného hospodářského zájmu v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální 
prevence II

6. Dodatek č. 25 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby v Kynšperku 
nad Ohří, příspěvková organizace - změna hlavního předmětu činnosti organizace a stanovení 
počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu od 01.01.2021

7. Dodatek č. 26 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" 
v Hazlově, příspěvková organizace - změna názvu a sídla organizace

8. Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 
na období 2021 - 2026

9. Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2021
10. Střednědobý výhled rozpočtu Karlovarského kraje na období 2022-2024
11. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje 

k 30.09.2020
12. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2020
13. Souhrnná informace o aktuálních postupech u finančních postihů u projektů 

spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými 
organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., předložených 
Radě Karlovarského kraje v období od 24. 8. 2020 do 2. 11. 2020

14. Postup ve věci škodního případu souvisejícího s projektem "Aplikace moderních metod 
zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v Karlovarském kraji", 
reg. č. CZ.1.04/4.1.00/42.00003" a s projektem "Personální audit Krajského úřadu 
Karlovarského kraje", reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00124

15. Projekt "Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko 
Karlovarského kraje" - informace o projektu a určení dalšího postupu

16. Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6
17. Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Letišti Karlovy Vary s.r.o.
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18. Schválení rozpočtové změny za účelem navýšení kompenzace závazku veřejné služby 
ve veřejné linkové dopravě za období roku 2020

19. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, 
lázeňství a cestovního ruchu - Marienbad Film z.s.

20. Změna příjemce dotace z rozpočtu Karlovarského kraje poskytnuté na obnovu areálu mlýna 
č.p. 1 ve Stráži nad Ohří

21. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském 
kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III" v rámci podprogramu "Nová zelená 
úsporám – Adaptační a mitigační opatření" - schválení rozhodnutí o poskytnutí dotace 
a dotačního programu 

22. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském 
kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III", 1. průběžná výzva projektu - žádost 
o převedení nevyčerpané alokace kotlíkových dotací I a II do stávajícího projektu 
na financování zásobníkových žádostí

23. Informace o ukončení projektu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných 
domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace I"

24. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví města Teplá do vlastnictví Karlovarského 
kraje – částí pozemků st.p.č. 84 a p.p.č. 79 v k.ú. Teplá

25. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit 
s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 
v k.ú. Bystřice u Hroznětína, Hroznětín a Kfely u Ostrova

26. Bezúplatný převod částí pozemků p.p.č. 2852/1 a 2969/1 v k.ú. Teplá z majetku 
Karlovarského kraje do majetku města Teplá a bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 2852/2, 
2852/3 a 3022/1 v k.ú. Teplá z majetku města Teplá do majetku Karlovarského kraje 

27. Bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 4633/1 v k.ú. Stará Voda u Mariánských Lázní 
z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Stará Voda a bezúplatné nabytí části 
pozemku p.p.č. 189/1 a pozemku p.p.č. 189/4 v k.ú. Stará Voda u Mariánských Lázní 
z majetku obce Stará Voda do majetku Karlovarského kraje 

28. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města 
Aš - část stavby silnice č. III/02117 a most ev.č. 02117-1 v k.ú. Dolní Paseky včetně všech 
součástí a příslušenství

29. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města 
Habartov - pozemky p.č. 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 24/10, 24/11, 24/12, 75/2, 75/3, 
75/4 a 75/5 v k.ú. Lítov

30. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města 
Hroznětín - pozemky p.p.č. 948/2 a 1026/2 a část pozemku p.p.č. 954/1 v k.ú. Bystřice 
u Hroznětína 

31. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města 
Cheb - pozemky p.p.č. 2372/59, 2372/60 a část pozemku p.p.č. 2593/1 v k.ú. Cheb

32. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města 
Cheb - pozemky p.p.č. 2688/31, 2688/32, 2688/33, 2688/34, 3138/2, 242/55 a část pozemku 
p.p.č. 2358/1 v k.ú. Cheb

33. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města 
Nové Sedlo - pozemky p.č. 1210/2, 1310/3 a 1355 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte

34. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Rotava 
- pozemky p.p.č. 1643/12, 1643/13, 1643/14, 1643/15, 1643/16, 1643/17 a 1643/18 
v k.ú. Rotava

35. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Toužim 
- pozemky p.p.č. 3069/11, 1459/107, 1459/99, 1459/105, 1459/11 a 1459/101 v k.ú. Toužim

36. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Merklín 
- pozemky p.p.č. 546/1 a 550/1 včetně mostu ev.č. 221-36 v k.ú. Pstruží u Merklína 
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37. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce 
Otovice - pozemek p.p.č. 1482 a část pozemku p.p.č. 992/1 v k.ú. Otovice u Karlových Var

38. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce 
Pila - části pozemků p.č. 564 a 693/1 v k.ú. Pila

39. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce 
Valy - pozemky p.p.č. 134/4 a 541/4 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní

40. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 467/11, 467/12, 467/13, 467/14, 467/15, 467/16, 467/19 
a 467/20 v k.ú. Chodov u Bečova nad Teplou z majetku Karlovarského kraje do majetku obce 
Chodov a bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 10/7, 10/8, 36/5, 304/25 a 432/49 v k.ú. Chodov 
u Bečova nad Teplou z majetku obce Chodov do majetku Karlovarského kraje  

41. Písemný souhlas s technickými podmínkami převodu pozemku p.č. 84/1 v k.ú. Loučky 
u Lokte z vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu 
železnic, státní organizace, do vlastnictví Karlovarského kraje 

42. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti Statek 
Chyše s.r.o. – pozemek p.p.č. 2234/1 

43. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby - bytová 
jednotka č. 171/2 s podílem na společných částech domu č.p. 171 a pozemku st. p. č. 167, 
vše v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary

44. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku České republiky a právem 
hospodaření s majetkem státu pro Povodí Ohře, státní podnik – pozemek p.p.č. 662/5 
v k.ú. Loučná v Krušných horách

45. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – část 
pozemku p.č. 210/2 v k.ú. Loket

46. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – pozemek 
p.p.č. 676/5 v k.ú. Podlesí u Sadova

47. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti 
Accolade CZ XXXI, s.r.o., člen koncernu – pozemek p.p.č. 2688/35 v k.ú. Cheb

48. Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – části 
pozemku p.p.č. 1247/1 v k.ú. Horní Žandov

49. Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob – části 
pozemku p.p.č. 2069/1 v k.ú. Dolní Žandov

50. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje 
– část pozemku p.č. 226 v k.ú. Mírová

51. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského 
kraje – pozemky p.p.č. 1316/67 a 1316/68 v k.ú. Děpoltovice

52. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví Zemědělského družstva Novosedly do vlastnictví 
Karlovarského kraje – pozemky 159/2, 170/24 a 170/25 v k.ú. Brložec u Štědré

53. Úplatné nabytí pozemků p.č. 106/6 a 106/7 v k.ú. Hněvín a p.č. 24/28 v k.ú. Vrbová z majetku 
fyzické osoby do majetku Karlovarského kraje a prodej pozemku p.č. 107/1 v k.ú. Hněvín 
z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby 

54. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem (kromě 
Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace)

55. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Karlovarským krajem a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., jejímž předmětem je budoucí prodej části pozemku parc. č. 522/3 
v k.ú. Dvory

56. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu prevence 
proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň na rok 2020

57. Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál obchodní společnosti 
Karlovarská krajská nemocnice a.s. 

58. Služba obecného hospodářského zájmu: Karlovarská krajská nemocnice a.s. – rok 2019 
– výsledná kalkulace 
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59. Služba obecného hospodářského zájmu: NEMOS PLUS s.r.o. – rok 2019 – výsledná 
kalkulace 

60. Služba obecného hospodářského zájmu: NEMOS SOKOLOV s.r.o. – rok 2019 – výsledná 
kalkulace 

61. Služba obecného hospodářského zájmu: Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. – rok 2019 
– výsledná kalkulace 

62. Žádost města Bečov nad Teplou o finanční dar na financování nákupu nemovitého majetku 
– ordinace praktického lékaře pro dospělé a ordinace lékaře v odbornosti gynekologie 
a porodnictví

63. Smlouvy o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního vzdělávání 
k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství

64. Program obnovy venkova – žádosti o změny v dotovaných akcích obcí Pernink, Tuřany, 
Božíčany, Březová, Dolní Nivy, Horní Blatná a Kaceřov

65. Program rozvoje Karlovarského kraje - monitorovací zpráva 2019

66. Různé

Mgr. Petr Kubis v. r.
hejtman 

Karlovarského kraje

                

11. prosince 2020


