KARLOVARSKÝ KRAJ
HEJTMANKA KRAJE

Program
1. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční
dne 20. prosince 2016 od 10:00 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.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 20.12.2016
Zpráva o činnosti předchozí Rady Karlovarského kraje za období od 22.8.2016 do 7.11.2016
Zpráva Finančního výboru
Zpráva Kontrolního výboru
Stanovení náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce člena Zastupitelstva
Karlovarského kraje
Informace o rozhodnutí o odvolání proti platebním výměrům č. 21/2013 a č. 22/2013
u projektu reg. č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376 "Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE
Sokolov", příjemce Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové
organizace
Další postup ve věci rozhodnutí Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
o zamítnutí žádosti o vrácení vratitelného přeplatku u projektu reg. č.
CZ.1.09/1.3.00/18.00376 „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“, příjemce
Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizace
Postup ve věci zahájeného daňového řízení u projektu reg. č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376
„Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“, příjemce Integrované střední školy
technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizace
Postup ve věci platebního výměru č. 13/2016 k projektu reg.č. CZ.1.09/4.1.00/04.00021
„Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“
Postup ve věci návrhu zprávy o auditu operace k projektu reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01273
"Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí"
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.
Informace o realizaci, ukončení a vyúčtování projektu OP LZZ „Zítra v práci“
reg. č. CZ.1.04/2.1.01/E1.00001
Informace o realizaci, ukončení a vyúčtování projektu OP LZZ „Společně na trh práce
v Karlovarském kraji (Jedeme dál)“ reg. č. CZ.1.04/2.1.01/D8.00045
Informace o realizaci, ukončení a vyúčtování projektu OP LZZ „Systematický projekt
podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji (Nestůj a pojď)“
reg.č.CZ.1.04/2.1.01/D8.00050
Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2017 včetně finančního vztahu kraje ke státnímu
rozpočtu ČR a finančních vztahů rozpočtů obcí ke státnímu rozpočtu ČR
Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2016

Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary-Dvory, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168,
tel.: +420 354 222 111, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ
HEJTMANKA KRAJE

17. Rozpočtové změny č. 373, 390/2016
18. Aktualizace vnitřního předpisu zastupitelstva kraje
19. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje
k 30.9.2016
20. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském
kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace I" - schválení návrhu změn ve znění
Rozhodnutí o poskytnutí dotace = druhá změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace
21. Jmenování členů výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
22. Návrh na odvolání a jmenování členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí
Karlovarského kraje
23. Žádost zapsaného spolku Tradiční řemesla Bernard, z.s., IČO 27038467, Šachetní 135,
Královské Poříčí, 356 01, o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně v rámci
realizace grantového projektu, registrační číslo CZ.1.07/3.2.12/05.0043
24. Žádost Domu dětí a mládeže Karlovy Vary o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
25. Žádost města Jáchymov o prominutí vyměřeného odvodu za porušení rozpočtové kázně
(sp. zn. 104/LP/16)
26. Žádost města Jáchymov o prominutí vyměřeného odvodu za porušení rozpočtové kázně
(sp. zn. 105/LP/16)
27. Žádost města Jáchymov o prominutí vyměřeného odvodu za porušení rozpočtové kázně
(sp. zn. 79/LP/16)
28. Žádost obce Otovice, IČO 00573272, se sídlem Hroznětínská 130, 362 32 Otovice,
o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
29. Žádost obce Zádub-Závišín, IČO 00572772, se sídlem Zádub 92, 353 01 Mariánské Lázně,
o prominutí odvodu a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně
30. Aktualizace Pravidel pro poskytování dotace z dotačního programu "Podpora jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje"
31. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. KK02298/2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje - změna specifikace účelu
32. Poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - obnova požární techniky jednotky sboru
dobrovolných hasičů města Chyše
33. Poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - obnova požární techniky jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Útvina
34. Zavázání finančních prostředků do dalšího kalendářního roku vztahující se k veřejné zakázce
„Pořízení šestnácti (16) nových dopravních automobilů do vybavení jednotek SDH obcí“
35. Vnitřní pravidla pro publikování příspěvků v rubrice Názory Krajských listů
36. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/198 Modernizace silnice Kojšovice
- Toužim“
37. Schválení závazného finančního příslibu projektu „III/2206 Modernizace silnice – průtah
Děpoltovice“
38. Schválení závazného finančního příslibu projektu „III/2172 Hranice – st. hranice“
39. Schválení závazného finančního příslibu projektu „III/22136 + III/2204 Modernizace silnice
Hroznětín - Odeř“
40. Schválení závazného finančního příslibu projektu „III/21217 Modernizace silnice Františkovy
Lázně – Třebeň, úsek 3“
41. Změna zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové
organizace
42. Financování údržby a provozu elektronického systému vykazování údajů o sociálních
službách v rámci projektu „Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních
služeb v Karlovarském kraji“ po skončení projektu
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43. Informace o projektech Karlovarského kraje „Podpora procesu střednědobého plánování
rozvoje sociálních služeb“ a „Podpora vybraných služeb sociální prevence“ v Karlovarském
kraji
44. Zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2017
45. Poskytnutí zápůjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji
v roce 2017
46. Dodatek č. 1 k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci
projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence
47. Dodatek č. 19 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“
v Hazlově, příspěvková organizace
48. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2016
– Městské Muzeum Mariánské Lázně
49. Projekt „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské
knihovny Karlovy Vary“ – příprava
50. Podání žádosti o dotaci z prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj
51. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti Státní statek Jeneč, státní podnik
v likvidaci, do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 649/9 a 649/14
v k.ú. Vojkovice nad Ohří
52. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města
Sokolov v rámci dokončeného projektu „Stavba Dopravní terminál Sokolov“
53. Uzavření dodatku č. 5 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva v úplném
znění – Lázně I.
54. Změna č. 32 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje v obci Mnichov
- místních částí Sítiny a Rájov
55. Změna č. 33 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve vedení trasy
navrhovaného rozšíření skupinového vodovodu Žlutice
56. Výjimka z pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací na hospodaření v lesích
z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství
57. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Cheb (dostavba nemocnice
Cheb – pavilon „B“)
58. Smlouva na poskytnutí náborového příspěvku – stabilizace interních oddělení Karlovarské
krajské nemocnice a.s.
59. Smlouvy na poskytnutí dotace v rámci programu „Podpory specializačního vzdělávání
k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické
lékařství pro děti a dorost v Karlovarském kraji“ - výjimka z pravidel Zastupitelstva
Karlovarského kraje
60. Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění
závazku veřejné služby pro rok 2016 - Karlovarská krajská nemocnice a.s.
61. Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění
závazku veřejné služby pro rok 2016 - NEMOS PLUS s.r.o. – nemocnice Ostrov
62. Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za planění
závazku veřejný služby pro rok 2016 - NEMOS Sokolov s.r.o. - nemocnice Sokolov
63. Dotace na podporu získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol
v Karlovarském kraji
64. Změna závazného finančního příslibu projektu "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání
Karlovarského kraje"
65. Kontrola plnění opatření ke zjištěním veřejnosprávní kontroly provedené u Integrované
střední školy Cheb, příspěvkové organizace
66. Výjimka ze Stipendijního (dotačního) programu Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní
struktury
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67. Informace o výsledku realizace projektu „Modernizace strojů a zařízení školních dílen
pro kvalitní výuku" Integrované střední školy Cheb, příspěvkové organizace, a poskytnutí
dotace na nezpůsobilé výdaje projektu
68. Poskytnutí individuální dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na rok 2017
- změna návrhu smlouvy
69. Projekt "Most přes řeku Ohři ve Svatošských skalách" - schválení přípravy projektu
70. Změny v akcích dotovaných v rámci dotačních programů Podpora rozvoje cyklistické
infrastruktury v Karlovarském kraji a Program obnovy venkova
71. Žádost obce Nové Hamry o poskytnutí individuální dotace
72. Informace o stavu, přípravě a realizací dostavby dálnice D6
73. Různé

Mgr. Jana Vildumetzová v.r.
hejtmanka
Karlovarského kraje

8. prosince 2016
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