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č. j. KK/274/VZ/23 

P r o g r a m 
 

26. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční 
dne 27. února 2023 od 14:00 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. Informace o očkování, aktuální epidemické situaci a opatřeních v Karlovarském kraji  

ve vztahu k válečnému stavu na Ukrajině 
2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 27.02.2023 
3. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje 
4. Zpráva Finančního výboru 
5. Zpráva Kontrolního výboru 
6. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj 
7. Zpráva Výboru majetkového  
8. Zpráva Výboru pro zdravotnictví 
9. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

10. Jednací řád výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje 
11. Rozpočtové změny  
12. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2022 a v roce 2023 
13. Alokace volných finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2022 – 2. část 
14. Schválení a vyhlášení dotačních programů financovaných z rozpočtu Karlovarského kraje  

pro rok 2023, 4. část - priorita 4 
15. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Hasičskému záchrannému sboru 

Karlovarského kraje na rok 2023 
16. Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje Asociaci Záchranný  

kruh, z.s., na rok 2023, na projekt „Praktické vzdělávání ve Světě záchranářů“ a projekt 

„Podpora činnosti Asociace Záchranný kruh v roce 2023 v rámci Integrovaného projektu 
Záchranný kruh“ 

17. Souhrnné informace o změnách provedených v rámci aktualizace Plánu rozvoje vodovodů  
a kanalizací Karlovarského kraje v roce 2022 

18. Žádost o změnu charakteru poskytnuté dotace z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu  
na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň 

19. Individuální žádost o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje – oblast cestovního ruchu 
20. Poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu aktivit  

v cestovním ruchu v Karlovarském kraji v roce 2023 
21. Poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu památek zapsaných 

na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO 
22. Destinační agentura Krušnohoří, z.s. – aktuální informace 
23. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. – aktuální informace 
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24. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření  
s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizace, do vlastnictví Karlovarského kraje  
– pozemek p.č. 941/10 v k.ú. Svatava 

25. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky s právem hospodařit  
s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., do vlastnictví Karlovarského kraje  
– pozemky p.p.č. 537/42, 537/43, 537/44, 537/45, 539/4 a 570/13 v k.ú. Ryžovna 

26. Bezúplatný převod částí pozemku p.č. 832/1 v k.ú. Kynšperk nad Ohří z majetku Karlovarského 

kraje do majetku města Kynšperk nad Ohří a bezúplatné nabytí částí pozemků p.č. 788/1, p.č. 

832/3 a p.č. 843/4 v k.ú. Kynšperk nad Ohří z majetku města  
Kynšperk nad Ohří do majetku Karlovarského kraje 

27. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Hroznětín 

- pozemky v k.ú. Bystřice u Hroznětína a Hroznětín 
28. Prodej pozemků p.p.č. 1900/16, 1900/17, 1900/18, 1900/19 a 1900/20 v k.ú. Hřebečná  

z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby a úplatné nabytí pozemku  
p.p.č. 1798/8 v k.ú. Hřebečná z majetku fyzické osoby do majetku Karlovarského kraje 

29. Smlouva o spolupráci a smlouva o smlouvě budoucí darovací - rekonstrukce lávky  
pro cyklostezku Ohře v Mostově, umístěné na pozemcích p.p.č. 5/5, p.p.č. 32/2, p.p.č. 44/2, 

p.p.č. 44/34, p.p.č. 291/1, p.p.č. 291/5, p.p.č. 291/10 a p.p.č. 328/1 v k.ú. Mostov 
30. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje  

– pozemek p.p.č. 929/23 v k.ú. Močidlec 
31. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje 

– pozemky p.p.č. 112/19 a p.p.č. 112/20 v k.ú. Kolešov u Žlutic 
32. Návrh na uzavření Memoranda o mezikrajské spolupráci transformujících se uhelných regionů 

v oblasti podpory vodíkových technologií a koordinovaného rozvoje konceptu  
„Vodíkových údolí“ 

33. Nefinanční partnerství Karlovarského kraje v projektu „Participační proces na přípravě 

cykloregionu Bavorsko-české lázně“ 
34. Projekt Karlovarského kraje „Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních 

služeb v Karlovarském kraji III“ – Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ+/2.2/006/0000256  
35. Projekt „Logistika inovativně nejen CLILem“ Střední školy logistické Dalovice, příspěvková 

organizace 
36. Projekt „Ondřejská jede za vzděláním do světa“ Střední školy stravování a služeb  

Karlovy Vary, příspěvková organizace 
37. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období  

od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 
38. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2022  

– stav k 31. prosinci 2022 
39. Program na podporu sportovních aktivit - rozhodnutí o žádostech  
40. Program na podporu sportovních akcí - rozhodnutí o žádostech  
41. Program na podporu vrcholového sportu - rozhodnutí o žádostech  
42. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Krajská rada Asociace 

školních sportovních klubů České republiky Karlovarského kraje, pobočný spolek 
43. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu kulturních aktivit  

v roce 2023 
44. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na obnovu a využití kulturních 

památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2023 
45. Individuální žádosti o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje – oblast kultury 
46. Senior Expres - žádosti měst Ostrov a Bečov nad Teplou o prodloužení termínu vyčerpání 

poskytnutých finančních prostředků, termínu realizace a následného finančního  
vypořádání dotace 

47. Senior Pas 2023 
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48. Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji  
v roce 2023 

49. Poskytnutí dotací na zajištění sociálních služeb v roce 2023 v rámci projektu Podpora 

vybraných služeb sociální prevence III 
50. Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6 
51. Žádost obce Milíkov o snížení jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv  

v souvislosti se stavbou „Vodovod v lokalitě Mokřina, Těšov a Milíkov“ v silničních pozemcích 

v majetku Karlovarského kraje 
52. 

 
 

53. 

Projekt „Mapování a tvorba strategie pro oblast kulturního a kreativního odvětví  
v Karlovarském kraji“ – schválení přípravy, podání žádosti, závazného finančního příslibu  
a realizace projektu 
Různé 

 
 
 

 
 
 
 

Ing. Petr Kulhánek v. r. 
 hejtman  

Karlovarského kraje 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. února 2023  


