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č. j. KK/3/VZ/23

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

dne 30. ledna 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 30.01.2023
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. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny
11. Rozpočtové změny
12. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2022
13. Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných z EU 

od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi 
Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.

14. 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 17. 10. 2022 do 19. 12. 2022

15. Smlouva o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu získávání praxe zubních lékařů 
po absolvování lékařské fakulty – TOOTH s.r.o.

16. Změna podmínek pro poskytování motivačních příspěvků Karlovarským krajem určených 
pro podporu získávání praxe zubních lékařů po absolvování lékařské fakulty

17. Informace o lékařských pohotovostních službách v Karlovarském kraji od 1. 1. 2023
18. Služba obecného hospodářského zájmu: Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. – rok 2023 

– předběžná kalkulace
19. Služba obecného hospodářského zájmu: Ambulance Penta s.r.o. – rok 2023 – předběžná 

kalkulace
20. Služba obecného hospodářského zájmu: Karlovarská krajská nemocnice a.s. – rok 2023 

– předběžná kalkulace
21. Služba obecného hospodářského zájmu: Nemocnice Ostrov s.r.o. – rok 2023 – předběžná 

kalkulace
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22. Služba obecného hospodářského zájmu: Nemocnice Sokolov s.r.o. – rok 2023 – předběžná 
kalkulace

23. Schválení plánu „Plán dílčího povodí Berounky“ pro období 2022 – 2027 pro územní 
působnost Karlovarského kraje

24. Změna č. 78 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci změny návrhu 
způsobu odkanalizování v místní části města Mariánské Lázně – Chotěnov – Skláře 
a v navazující místní části města Mariánské Lázně – Stanoviště v lokalitě Vysoká Pec

25. Schválení smlouvy o partnerství mezi Karlovarským a Ústeckým krajem, obcemi Jáchymov, 
Boží Dar, Horní Blatná, Abertamy, Loučná pod Klínovcem, Krupka a Měděnec a společností 
Montanregion Erzgebirge - Krušné hory, o.p.s., o spolupráci při správě a rozvoji památky 
světového dědictví - Hornický region Erzgebirge/ Krušnohoří

26. Individuální žádost o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje - Institut lázeňství 
a balneologie, v.v.i.

27. Destinační agentura Krušnohoří, z.s. - aktuální informace
28. 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. Pšov u Žlutic, Údrč, Chvoječná, Nový Kostel a Milhostov

29. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví obce Pšov do vlastnictví Karlovarského kraje 
– pozemky p.p.č. 48/3, 48/4, 2314/2, 2352/2, 2357/2, 2358/2 a 2359/2 v k.ú. Močidlec

30. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku České 
republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR 
- pozemky v k.ú. Dolní Dvory, Jindřichov u Tršnic, Odrava, Dlouhé Mosty, Horní Lomany, 
Salajna a Střížov u Chebu

31. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti LAGARDE ECONOMY s.r.o., 
do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 1578/10 a p.p.č. 1578/19 
v k.ú. Cheb

32. Akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary", id. č. 134D221000001, veřejná 
zakázka "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" – schválení úpravy podílů 
finančního krytí akce a schválení realizace dopracování nájemních jednotek 
ve 2. a 3. nadzemním podlaží

33. Aktuální informace o přípravě provozu příspěvkové organizace Císařské lázně, p.o.
34. Projekt Karlovarského kraje „Podpora vybraných služeb sociální prevence III“ – Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace č. OPZ+/2.1/003/0000239
35. Projekt Smart Akcelerátor 3 - Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem
36. Změna zřizovací listiny Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace
37. Projekt Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková 

organizace, v rámci akreditace programu Erasmus+ pro rok 2023
38. Vyhlášení dotačního programu na podporu aktivit profesionálních kulturních zařízení 

financovaných z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2023
39. Informace o nezahájení realizace projektu Rozvoj center duševního zdraví v Karlovarském 

kraji na financování sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů 
pro rok 2022

40. Různé

Ing. Petr Kulhánek v. r.
hejtman 

Karlovarského kraje
                

11. ledna 2023


