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č. j. KK/976/VZ/22

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

dne 16. května 2022 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. 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 16.05.2022
3. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje
4. Zpráva Finančního výboru
5. Zpráva Kontrolního výboru
6. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
7. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny
8. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
9. Zpráva Výboru pro zdravotnictví 

10. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2022
11. Vyřazení finančních postihů u projektů spolufinancovaných z EU realizovaných 

Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou 
krajskou nemocnicí a.s., s ukončeným procesem právní obrany a vyřešenou náhradou vzniklé 
škody ze sledování v evidenci Pracovní skupiny pro řešení finančních postihů

12. Dodatek č. 22 ke zřizovací listině Krajský dětský domov pro děti do 3 let, 
příspěvková organizace

13. Náborové příspěvky v oblasti zdravotnictví – aktualizace podmínek k poskytování příspěvku
14. Nové znění veřejnoprávní smlouvy o spolupráci na zajištění pohotovostních služeb 

a dalších činností mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., 
s účinností od 1. 7. 2022

15. Nové znění veřejnoprávní smlouvy o spolupráci na zajištění pohotovostních služeb 
a dalších činností mezi Karlovarským krajem a společností Nemocnice Sokolov s.r.o., 
s účinností od 1. 7. 2022

16. Revokace části usnesení č. RK 346/03/21 a ZK 138/04/21 k projektu „Informační technologie 
ReactEU Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje“ financovaný v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa PO 6: REACT-EU, 
výzva č. 97 Integrovaný záchranný systém – zdravotnické záchranné služby krajů

17. Revokace části usnesení č. RK 348/03/21 a ZK 137/04/21 k projektu: „Zvýšení připravenosti 
Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ financovaný v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu, prioritní osa PO 6: REACT-EU, výzva č. 97 Integrovaný 
záchranný systém – zdravotnické záchranné služby krajů
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18. Žádost o individuální dotaci společnosti Pavla Andrejkivová - LADARA s.r.o., 
Karlovy Vary 2022

19. Analýza činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje za rok 2021 
ve vazbě na poskytované dotace

20. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje od města Hroznětín 
- pořízení terénního užitkového vozidla pro jednotku sboru dobrovolných hasičů

21. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje od města Luby 
- pořízení plovoucího čerpadla pro jednotku sboru dobrovolných hasičů

22. Poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 
na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje v roce 2022

23. Poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 
na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2022

24. Poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Nadaci FILM-FESTIVAL 
KARLOVY VARY, IČO 60435861

25. Poskytnutí finančního daru společnosti Tempo Team Prague s.r.o., na rok 2022
26. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu památek zapsaných na Seznam 

světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
27. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Živý kraj – destinační agentura 

pro Karlovarský kraj, z.s.
28. Dotační program "Smart Akcelerátor 2.0 - Asistenční vouchery Karlovarského kraje" 

- schválení rozdělení dotací z rozpočtu Karlovarského kraje
29. Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje v roce 2022 - návrh na udělení 

dotací  
30. Poskytnutí individuální dotace Krajské hospodářské komoře Karlovarského kraje na rozvoj 

podnikatelského prostředí v Karlovarském kraji v roce 2022
31. Projekt „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ – informace o projektu a navýšení 

závazného finančního příslibu předprojektové přípravy projektu 1. etapy 
32. Projekt „Cyklostezka Ohře – Dalovice - Všeborovice“ – informace o projektu a schválení 

závazného finančního příslibu projektu 
33. Program „Na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji 

2022/2023“ – návrh na rozdělení dotací 
34. Program „Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2022“ 

- návrh na rozdělení dotací
35. Informace o ukončení projektu „Češi a Slováci - minulost spojuje, budoucnost jako výzva“ 

Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, příspěvková organizace
36. Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2022
37. Žádost Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, o dotaci v rámci dotačního 

programu "Centra odborné přípravy" pro rok 2022
38. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – oblast kultury
39. Program obnovy venkova 2022 - návrh rozdělení dotací
40. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - na podporu aktivit Rodinného centra 

Zvoneček na rok 2022
41. Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji 

v roce 2022
42. Projekt „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku“ 

– informace o projektu a navýšení závazného finančního příslibu fyzické realizace projektu 
43. Žádost města Loket o prominutí jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv 

v souvislosti se stavbou „Dopravní terminál Loket předmostí“ v silničních pozemcích 
v majetku Karlovarského kraje
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44. Informace k průběhu přípravy Fondu spravedlivé transformace

45. Různé

Ing. Petr Kulhánek v. r.
hejtman 

Karlovarského kraje
                

27. dubna 2022 


