
 
 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (označeno 

„xxxxxxxxx“). 

 K a r l o v a r s k ý    k r a j  
se sídlem v Karlových Varech 

Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 

 

 

USNESENÍ 
 

ze 122. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 17. prosince 2018 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:12 do 14:10 hodin  

 
 

Přítomni:               Mgr. Mračková Vildumetzová, p. Hurajčík, Mgr. Kubis, Mgr. Seifertová, 

Mgr. Blažek, Ing. Jakobec, Ing. Bureš, Ing. Bradáč, Ing. Janů  

(celkem 9 radních) 

Jednání řídil:         Mgr. Mračková Vildumetzová   

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Další zúčastnění: Ing. arch. Franta, Ing. Hryszová, Ing. Jánská, Ing. Lichtneger, Ing. Novák, 

Mgr. Novotný, Mgr. Pavlíková, PhDr. Mgr. Smoleja, Ing. Šalátová  

Zapisovatelka:       Monika Nová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice 

a.s. - poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál obchodní 

společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 

RK 1467/12/18 

2. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 17.12.2018 RK 1468/12/18 

3. Rozpočtové změny RK 1469/12/18 

4. 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. 

RK 1470/12/18 

5. Vyhlášení dotačních programů pro rok 2019 - 1. část RK 1471/12/18 

6. Schválení záměru realizace a rozsahu veřejné zakázky „Personální audit  

na Krajském úřadě Karlovarského kraje a na vybraných příspěvkových 

organizacích“ 

staženo 

7. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Transformace PATA 

Hazlov – dodávka nábytku a zdravotnického vybavení“ 

staženo 

8. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní 

obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje městskou autobusovou 

dopravou na rok 2019 

RK 1472/12/18 

9. Souhlas se zajištěním dopravní obslužnosti 

 

 

RK 1473/12/18 



Usnesení ze 122. jednání RKK dne 17.12.2018 

 

17.12.2018  Strana 2 (celkem 35) 

 

10. Petice proti otevření výukového střediska a školního letového provozu pro výcvik 

dopravních pilotů v Letecké škole společnosti F AIR, spol. s.r.o.,  

na mezinárodním letišti Karlovy Vary 

RK 1474/12/18 

11. Pravidelná informace z kontrolního dne k Závazku veřejné služby na Údržbě silnic 

Karlovarského kraje, a.s. 

RK 1475/12/18 

12. Dodatek č. 14 ke smlouvě o nájmu podniku – letiště Karlovy Vary a o provozování 

civilního mezinárodního veřejného letiště Karlovy Vary  

RK 1476/12/18 

13. Revokace usnesení č. RK 787/07/18 "Navýšení kapacity Domova pro seniory 

„SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace" 

RK 1477/12/18 

14. Schválení zástupkyně ředitele Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, 

příspěvková organizace 

RK 1478/12/18 

15. Uznání dluhu a dohoda o splátkách – Joker z.s., Hradební 516/16, Cheb RK 1479/12/18 

16. Analýza potřebnosti sociálních služeb pro osoby s poruchami autistického spektra 

v Karlovarském kraji 

RK 1480/12/18 

17. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Sokolovský poklad  

– sklep zámku – odkrytí základů tvrze – nábytek, vitríny a figuríny“ 

RK 1481/12/18 

18. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti J - DOS s.r.o.,  

do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 580/5, 580/6, 580/7 a 580/9  

v k.ú. Hroznětín 

staženo 

19. Úplatné nabytí pozemků p.p.č. 343/3, 343/4, 441/35, 441/36 a 441/37 v k.ú. 

Oldřichov u Nejdku z majetku Náboženské matice do majetku Karlovarského kraje 

a záměr kraje prodat pozemek p.p.č. 1648/1 v k.ú. Rudné z majetku Karlovarského 

kraje do majetku Náboženské matice 

RK 1482/12/18 

20. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské 

sítě k pozemku p.p.č. 268/1 v k.ú. Hradiště u Chebu ve prospěch Karlovarského 

kraje, Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

RK 1483/12/18 

21. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním 

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje  

RK 1484/12/18 

22. Schválení výjimky z přílohy č. 2 zřizovací listiny „Pravidla pro správu majetku 

kraje“ a schválení darování vozidlových radiostanic ve vlastnictví Karlovarského 

kraje předaných k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Karlovarského 

kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví jednotlivým obcím v Karlovarském 

kraji 

RK 1485/12/18 

23. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Nemocnice Sokolov, 

stavební úpravy 4. NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu 

trafostanice" 

RK 1486/12/18 

24. „KKN – stavební úpravy porodnického oddělení“ - schválení dodatku č. 1  

ke smlouvě o dílo na provedení stavby 

RK 1487/12/18 

25. Zřízení Přírodní památky Koňský rybník RK 1488/12/18 

26. Zřízení Přírodní rezervace Vladař RK 1489/12/18 

27. Zřízení Přírodní památky Tisovec RK 1490/12/18 

28. Poskytnutí odměny k životnímu výročí ředitelce Střední školy živnostenské 

Sokolov, příspěvková organizace a ředitelce Pedagogicko-psychologické poradny 

Karlovy Vary, příspěvková organizace  

RK 1491/12/18 

29. Přijetí sponzorského daru Střední lesnickou školou Žlutice, příspěvková 

organizace 

RK 1492/12/18 

30. Projekt La Bohemia – propojení privátního a veřejného sektoru v oblasti 

gastronomie 

RK 1493/12/18 

31. Projekt „Zvládnu to sám“ Základní školy Ostrov, příspěvková organizace  RK 1494/12/18 

32. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce 

sociálního zařízení, rozvodů vody a kanalizace včetně potrubí, odvětrání sociálního 

zařízení" 

RK 1495/12/18 

33. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku - „Zateplení 

obvodového pláště budovy domov mládeže SOŠ stavební Karlovy Vary“  

 

staženo 
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34. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce 

elektroinstalace budova Plesná“ 

RK 1496/12/18 

35. Smlouva o propagaci Karlovarského kraje v televizním vysílání uzavřená mezi 

Karlovarským krajem a Petrem Troníčkem (TV Západ) 

RK 1497/12/18 

36. Změna platů ředitelů příspěvkových organizací v oblasti dopravy zřizovaných 

Karlovarským krajem. 

RK 1498/12/18 

37. Změna platů ředitelů příspěvkových organizací v sociální oblasti zřizovaných 

Karlovarským krajem 

RK 1499/12/18 

38. Změna platů ředitelů příspěvkových organizací v oblasti kultury zřizovaných 

Karlovarským krajem 

RK 1500/12/18 

39. Změna platů ředitelů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví zřizovaných 

Karlovarským krajem 

RK 1501/12/18 

40. Změna platů ředitelů příspěvkových organizací v oblasti regionálního rozvoje 

zřizovaných Karlovarským krajem 

RK 1502/12/18 

41. Změna účelu použití dotací do fondu investic příspěvkové organizaci Dětský 

domov Karlovy Vary a Ostrov, p. o., na akci "Rekonstrukce elektroinstalace 

budova Plesná" 

RK 1503/12/18 

42. Navýšení neinvestičních příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím 

Karlovarského kraje v oblasti sociální: Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, 

příspěvková organizace, Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" 

v Sokolově, příspěvková organizace, Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ"  

v Chebu, příspěvková organizace 

RK 1504/12/18 

43. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol  

a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem a poskytnutí odměn  

jejich ředitelům  

RK 1505/12/18 

44. Rozpočtové změny č. 524/2018 - 533/2018 RK 1506/12/18 

45. Akce Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary - zrušení zadávacího řízení  

na zhotovitele vyhlášeného v červnu 2016 

RK 1507/12/18 

46. Akce: Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary - administrátor zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku na stavební práce  

RK 1508/12/18 

47. Změna charakteru části schválené dotace do fondu investic a použití fondu investic 

příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov, p.o. - Rekonstrukce koridoru 

Gymnázium Ostrov 

RK 1509/12/18 

48. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a schválení 

použití fondu investic organizaci Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ"  

v Nejdku, příspěvková organizace, na rekonstrukci 2 koupelen 

RK 1510/12/18 

49. Informace o postupu přípravy dopravního napojení Podkrušnohorské výsypky RK 1511/12/18 

50. Odstoupení od smlouvy o dílo ke stavbě "Rekonstrukce střechy Základní školy 

Ostrov po živelní pohromě" 

RK 1512/12/18 

51. Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení 

RK 1513/12/18 

52. Zveřejnění oznámení dle ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb.  staženo 

53. Jmenování jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. RK 1514/12/18 

54. Schválení veřejné sbírky na Získání finančních prostředků na pořízení 

kolečkového schodolezu pro osobu se zdravotním postižením Václava Kolína 

RK 1515/12/18 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

Ing. Karla Jakobce 

Mgr. Dalibora Blažka 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 
bod č. 35 Smlouva o propagaci Karlovarského kraje v televizním vysílání uzavřená  

mezi Karlovarským krajem a Petrem Troníčkem (TV Západ)  

 

bod č. 36 Změna platů ředitelů příspěvkových organizací v oblasti dopravy zřizovaných 

Karlovarským krajem 

 

bod č. 37 Změna platů ředitelů příspěvkových organizací v sociální oblasti zřizovaných 

Karlovarským krajem 

 

bod č. 38 Změna platů ředitelů příspěvkových organizací v oblasti kultury zřizovaných 

Karlovarským krajem 

 

bod č. 39 Změna platů ředitelů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví zřizovaných 

Karlovarským krajem 

 

bod č. 40 Změna platů ředitelů příspěvkových organizací v oblasti regionálního rozvoje 

zřizovaných Karlovarským krajem 

 
bod č. 41 Změna účelu použití dotací do fondu investic příspěvkové organizaci Dětský domov 

Karlovy Vary a Ostrov, p. o., na akci "Rekonstrukce elektroinstalace budova Plesná" 

 

bod č. 42 Navýšení neinvestičních příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím 

Karlovarského kraje v oblasti sociální: Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, 

příspěvková organizace, Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK"  

v Sokolově, příspěvková organizace, Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, 

příspěvková organizace 

 

bod č. 43 Zpráva o činnosti příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských 

zařízení zřizovaných Karlovarským krajem a poskytnutí odměn jejich ředitelům 

 

bod č. 44 Rozpočtové změny č. 524/2018 - 533/2018 

 

bod č. 45 Akce Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary - zrušení zadávacího řízení  

na zhotovitele vyhlášeného v červnu 2016 

 

bod č. 46 Akce: Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary - administrátor zadávacího řízení 

na veřejnou zakázku na stavební práce 

 

bod č. 47 Změna charakteru části schválené dotace do fondu investic a použití fondu investic 

příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov, p.o. - Rekonstrukce koridoru 

Gymnázium Ostrov 
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bod č. 48 Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a schválení použití 

fondu investic organizaci Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ"  

v Nejdku, příspěvková organizace, na rekonstrukci 2 koupelen 

bod č. 49 Informace o postupu přípravy dopravního napojení Podkrušnohorské výsypky 

 

bod č. 50 Odstoupení od smlouvy o dílo ke stavbě "Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov 

po živelní pohromě" 

 

bod č. 51 Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení 

 

bod č. 52 Zveřejnění oznámení dle ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb. 

 

bod č. 53 Jmenování jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 

 
bod č. 54 Schválení veřejné sbírky na Získání finančních prostředků na pořízení kolečkového 

schodolezu pro osobu se zdravotním postižením Václava Kolína 

  
 

Staženo z programu: 
 
bod č. 6 Schválení záměru realizace a rozsahu veřejné zakázky „Personální audit na Krajském 

úřadě Karlovarského kraje a na vybraných příspěvkových organizacích“ 

 
bod č. 7 Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Transformace PATA 

Hazlov – dodávka nábytku a zdravotnického vybavení“ 

 

bod č. 18 Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti J - DOS s.r.o., do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 580/5, 580/6, 580/7 a 580/9 v k.ú. Hroznětín 

 

bod č. 33 Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku - „Zateplení obvodového 

pláště budovy domov mládeže SOŠ stavební Karlovy Vary“ 

 

bod č. 52 Zveřejnění oznámení dle ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb. 

 

 
1. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. - 

poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál obchodní společnosti Karlovarská 

krajská nemocnice a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1467/12/18 
 

v postavení rozhodovat dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů,  

ve věcech kraje jako jediný společník společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČO 26365804,  

se sídlem Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205 
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- schvaluje poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál obchodní společnosti 

Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČO 26365804, se sídlem Bezručova 1190/19, Karlovy Vary,  

PSČ 360 01, ve výši 65.000.000 Kč, na základě rozhodnutí Zastupitelstva Karlovarského kraje ze dne 

13.12.2018 

 

- schvaluje peněžitý vklad ve výši 65.000.000 Kč Karlovarského kraje do obchodní společnosti 

Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČO 26365804, se sídlem Bezručova 1190/19, Karlovy Vary,  

PSČ 360 01 

 

- schvaluje smlouvu o poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál obchodní 

společnosti mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., v působnosti valné 

hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., dle návrhu 

 

- pověřuje člena rady Karlovarského kraje, Ing. Jana Bureše, podpisem smlouvy o poskytnutí příplatku  

do vlastního kapitálu mimo základní kapitál obchodní společnosti mezi Karlovarským krajem  

a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., v působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská 

nemocnice a.s. 

 

- pověřuje člena rady Karlovarského kraje, Ing. Jana Bureše, podpisem zápisu o rozhodnutí jediného 

akcionáře 

 

Termín kontroly: 28.01.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Jitka Samáková, předsedkyně představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

 

 
2. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 17.12.2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1468/12/18 
 

- bere na vědomí informaci o splnění nebo průběžném plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 

17.12.2018 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu  

17.12.2018 dle návrhu č. 3 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
3. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1469/12/18 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 501/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 322.254 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové 

dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu provozních 

výdajů za dobu výkonu správy obce Ministerstvem vnitra České republiky v obci Prameny. Finanční 

prostředky budou zapojeny do rozpočtu Odboru legislativního a právního a krajského živnostenského 

úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje. 
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Rozpočtovou změnu č. 502/2018 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 4.250 Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže  

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí 

neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední zdravotnická škola a vyšší 

odborná škola Cheb na úhradu lékařských prohlídek žáků. Příspěvek bude kryt z rezervní položky Úhrada 

lékařských prohlídek žáků středních škol rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského 

úřadu Karlovarského kraje pro rok 2018 schválené Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením  

č. ZK 465/12/17 ze dne 07.12.2017. 

 

Rozpočtovou změnu č. 503/2018 

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v celkové částce ± 46.900 Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci 

Karlovarského kraje Sociální služby v Kynšperku nad Ohří na poskytnutí náborového příspěvku novému 

zaměstnanci v přímé obslužné péči. 

 

Rozpočtovou změnu č. 504/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 

29.807 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Úřadu práce ČR na úhradu mzdových nákladů  

za období 10/2018 za pracovní místa vytvořená na základě Dohod o vyhrazení společensky účelného 

pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského 

sociálního fondu č. KVA-SZ-71/2018, KVA-SZ-72/2018 a KVA-SZ-73/2018 

 

Rozpočtovou změnu č. 505/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 

13.500 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Úřadu práce ČR na úhradu mzdových nákladů  

za období 10/2018 za pracovní místo vytvořené na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí  

v rámci veřejně prospěšných prací 

 

Rozpočtovou změnu č. 506/2018  

- navýšení příjmů Karlovarského kraje a zároveň snížení financování Karlovarského kraje o částku 

16.468.875,62 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České 

republiky za realizaci akce Rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková 

organizace – II. etapa, financované v rámci dotačního titulu schváleného z programu Ministerstva práce  

a sociálních věcí České republiky č. 11331 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních 

služeb 

 

Rozpočtovou změnu č. 507/2018 

- navýšení příjmů Karlovarského kraje a zároveň snížení financování Karlovarského kraje o částku 

536.686,03 Kč (20.753,52 EUR) z titulu přijetí evropského podílu ze Saského státního ministerstva 

životního prostředí a zemědělství za realizaci projektu Technická pomoc Česká republika – Sasko 2014 - 

2020 financovaného v rámci operačního programu Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká 

republika 2014 – 2020 

 

Rozpočtovou změnu č. 508/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 

ve výši 668.400 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže  

a tělovýchovy České republiky na financování programu v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup  

ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operační program Výzkum, vývoj  

a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů. Finanční prostředky jsou určeny 

pro příspěvkovou organizaci zřizovanou Karlovarským krajem Střední škola živnostenská Sokolov  

na realizaci projektu Učíme se vedle sebe. 
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Rozpočtovou změnu č. 509/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v celkové výši 1.229.546,70 Kč (podíl SR + podíl EU),  

z toho investiční ve výši 1.031.850 Kč a neinvestiční ve výši 197.696,70 Kč, z titulu přijetí účelové dotace 

z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci 

Karlovarského kraje Gymnázium Ostrov za realizaci projektu Modernizace chemické laboratoře 

realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. 

 

Rozpočtovou změnu č. 510/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.332.200 Kč z titulu přidělení neinvestiční 

účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou 

určeny do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje  

na financování programu Podpora odborného vzdělávání MSMT-19366/2018-1, a to pro subjekt zřizovaný 

městem Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice, příspěvková organizace, v částce  

92.943 Kč a pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje v oblasti školství v částce 1.239.257 Kč 

(rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy). 

 

Rozpočtovou změnu č. 511/2018  

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.148,16 Kč z titulu vyrovnání kursového rozdílu 

na zvláštním eurovém účtu při přijetí a odeslání platby partnerovi město Cheb u projektu CLARA III: 

Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu financovaného v rámci 

operačního programu Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014–2020 

 

Rozpočtovou změnu č. 512/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.276.900 Kč z titulu přijetí účelové investiční 

dotace z Ministerstva financí České republiky určené na výkupy pozemků z podprogramu  

298 226 - majetkové vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví krajů. Finanční 

prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou správu a údržbu silnic.  

 

Rozpočtovou změnu č. 513/2018 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 169.950 Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže  

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční 

příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslová škola Ostrov k zajištění 

výuky a výcviku žáků včetně získání řidičského oprávnění v autoškole. 

 

Rozpočtovou změnu č. 514/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením 

vrácených finančních prostředků v celkové výši 231.444,60 Kč (vlastní zdroje: 11.572,24 Kč + zdroje ÚZ: 

219.872,36 Kč). Jedná se o finanční prostředky vrácené od poskytovatelů sociálních služeb na základě 

výzev k vrácení části dotace poskytnuté v roce 2017 projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence 

financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ I.), prioritní osa 2: Sociální začleňování 

a boj s chudobou. 

 

Rozpočtovou změnu č. 515/2018  

- navýšení příjmů a výdajů Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského 

úřadu Karlovarského kraje o celkovou částku 717.500 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace  

z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerie 

výtvarného umění Cheb na Akviziční fond, výkup výtvarných děl: Stanislava Kolíbala – Ironický pomník 

ve výši 245.000 Kč, Hany Puchové – Máma ve výši 56.000 Kč, Josefa Žáčka – Autoportrét ve výši 

105.000 Kč, Marie Blabolilové – Křeslo ve výši 105.000 Kč, Petra Nikla – Svítící lev ve výši 63.000 Kč, 

Daniela Balabána – Křížová cesta ve výši 84.000 Kč, Mariana Pally – Malováno ve dne, malováno v noci 

ve výši 49.000 Kč a Terezy Velíkové – Hra na tři ve výši 10.500 Kč 
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Rozpočtovou změnu č. 516/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského 

úřadu Karlovarského kraje o částku 98.000 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace z Ministerstva 

kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerie umění Karlovy Vary  

na Akviziční fond, výkup výtvarných děl Michaela Cihláře – Pejsek II, V zimě a Zátiší s králíčkem 

 

Rozpočtovou změnu č. 517/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 29.311 Kč z titulu vrácení finančních prostředků 

z předchozích let s účelovým znakem 33353 (přímé výdaje na vzdělávání) došlých na účet Karlovarského 

kraje dne 29.11.2018 od příspěvkové organizace zřizované obcí v oblasti školství, Mateřská škola Stružná. 

Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

 

Rozpočtovou změnu č. 518/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v celkové výši 315.725 Kč z titulu přijetí neinvestičních 

účelových dotací z Ministerstva zemědělství České republiky na obnovu, zajištění a výchovu lesních 

porostů do 40 let věku na pozemcích žadatele určených k plnění funkcí lesa. Finanční prostředky jsou 

určeny do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje  

pro příspěvkovou organizaci zřizovanou Karlovarským krajem Střední lesnická škola Žlutice, a to částku 

244.497 Kč na Umělou obnovu sadbou – první, částku 25.500 Kč na Přeměnu porostů, rekonstrukci  

a částku 45.728 Kč na Výchovu lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu.  

 

Rozpočtovou změnu č. 519/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 280.098 Kč zapojením příjmů za odebraný 

železný šrot z demolice v areálu nemocnice v Chebu ve výši 249.380 Kč a v Karlových Varech ve výši 

30.718 Kč do investičních výdajů rozpočtu Odboru investice a správa majetku Krajského úřadu 

Karlovarského kraje z důvodu zajištění finančního plnění v rámci uzavřených smluv na realizaci akce 

Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice  

v Chebu a na realizaci akce KKN – stavební úpravy porodnického oddělení 

 

Termín kontroly: 11.02.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
4. 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. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1470/12/18 
 

- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 01.12.2018 u projektů spolufinancovaných  

z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského 

kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., který je přílohou tohoto usnesení 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
5. Vyhlášení dotačních programů pro rok 2019 - 1. část 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1471/12/18 
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- schvaluje vyhlášení a pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního vypořádání 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, s připomínkou uvedenou v zápise 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti 

prevence kriminality 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících  

a vznik nových dopravních hřišť 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu oprav a stavebních 

úprav místních komunikací 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit  

v Karlovarském kraji 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních 

památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v Karlovarském kraji 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním 

ruchu v Karlovarském kraji 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vydávání 

neperiodických publikací o Karlovarském kraji 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – „Program obnovy venkova“ 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu územně plánovací 

činnosti obcí Karlovarského kraje 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu školních soutěží 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu údržby a obnovy 

sportovních zařízení v Karlovarském kraji 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti 

prevence rizikového chování dětí a mládeže 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu získání odborné 

kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí  

nebo dobrovolným svazkem obcí 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu volnočasových 

aktivit dětí a mládeže 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit 

dětí a mládeže 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních akcí 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vrcholového sportu 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní 

infrastruktury profesionálního sportu 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přípravy účastníků 

olympiády dětí a mládeže 

 Programu na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi  

v souvislosti s eReceptem 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu provozování domácí 

hospicové péče 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu zdravotnické osvěty, 

výchovy a zmírňování následku onemocnění 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního 

prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci drobných 

vodohospodářských ekologických akcí 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu včelařství 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu 

před povodněmi v územích ohrožených povodněmi 
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 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení výskytu černé zvěře  

v obydlených a obyvateli jinak využívaných oblastech Karlovarského kraje 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů 

rostlin v Karlovarském kraji 

 

 vyhlašuje  

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit  

v oblasti prevence kriminality 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících  

a vznik nových dopravních hřišť 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu oprav a stavebních 

úprav místních komunikací 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit  

v Karlovarském kraji 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních 

památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v Karlovarském kraji 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním 

ruchu v Karlovarském kraji 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vydávání 

neperiodických publikací o Karlovarském kraji 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – „Program obnovy venkova“ 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu územně plánovací 

činnosti obcí Karlovarského kraje 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu školních soutěží 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu údržby a obnovy 

sportovních zařízení v Karlovarském kraji 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti 

prevence rizikového chování dětí a mládeže 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu získání odborné 

kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí  

nebo dobrovolným svazkem obcí 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu volnočasových 

aktivit dětí a mládeže 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit 

dětí a mládeže 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních akcí 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vrcholového sportu 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní 

infrastruktury profesionálního sportu 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přípravy účastníků 

olympiády dětí a mládeže 

 Program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi  

v souvislosti s eReceptem 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu provozování domácí 

hospicové péče 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu zdravotnické osvěty, 

výchovy a zmírňování následku onemocnění 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního 

prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci drobných 

vodohospodářských ekologických akcí 
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 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu včelařství 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu 

před povodněmi v územích ohrožených povodněmi 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení výskytu černé zvěře  

v obydlených a obyvateli jinak využívaných oblastech Karlovarského kraje 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů 

rostlin v Karlovarském kraji 

 

- ukládá odboru bezpečnosti a krizového řízení, dopravy a silničního hospodářství, kultury, památkové 

péče, lázeňství a cestovního ruchu, regionálního rozvoje, školství, mládeže a tělovýchovy, zdravotnictví, 

životního prostředí a zemědělství 

 zveřejnit vyhlašovaný dotační program a pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí  

a finančního vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje vyhlašovaného dotačního 

programu na elektronické úřední desce ve lhůtě nejpozději 30 dnů před zahájením příjmu 

elektronických žádostí o dotace 

 zveřejnit informace o vyhlašovaném dotačním programu na webu Karlovarského kraje v sekci 

Dotace a na informačním webu programy.kr-karlovarsky.cz 

 uspořádat alespoň jeden informační seminář pro žadatele vyhlašovaných dotačních programů  

ve lhůtě nejpozději do dne zahájení příjmu elektronických žádostí o dotace (dotační programy lze 

v rámci pořádání informačních seminářů vzájemně slučovat) 

 zajistit přípravu technologie pro sběr elektronických žádostí o dotace ve lhůtě nejpozději  

do okamžiku zahájení příjmu elektronických žádostí o dotace 

 

Zodpovídá: Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu 

Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
6. Schválení záměru realizace a rozsahu veřejné zakázky „Personální audit na Krajském úřadě 

Karlovarského kraje a na vybraných příspěvkových organizacích“ 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
7. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Transformace PATA Hazlov  

– dodávka nábytku a zdravotnického vybavení“ 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
8. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti územního 

obvodu Karlovarského kraje městskou autobusovou dopravou na rok 2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1472/12/18 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti 

územního obvodu Karlovarského kraje městskou autobusovou dopravou se společností Dopravní podnik 

Karlovy Vary, a.s., dle návrhu 
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- pověřuje náměstka hejtmanky pana Martina Hurajčíka podpisem předmětné smlouvy o veřejných 

službách 

 

Termín kontroly: 11.03.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

 

 
9. Souhlas se zajištěním dopravní obslužnosti 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1473/12/18 
 

- souhlasí v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 

cestujících a o změně dalších zákonů, se zajištěním dopravní obslužnosti regionální železniční osobní 

dopravou Plzeňským krajem v územním obvodu Karlovarského kraje pro období jízdních řádů 2018/2019 

dle návrhu vyrovnávky výkonů 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky, pana Martina Hurajčíka, odesláním uděleného souhlasu Plzeňskému kraji 

dle návrhu textu dopisu 

 

Termín kontroly: 11.02.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

 

 
10. Petice proti otevření výukového střediska a školního letového provozu pro výcvik dopravních 

pilotů v Letecké škole společnosti F AIR, spol. s. r. o., na mezinárodním letišti Karlovy Vary 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1474/12/18 
 

- bere na vědomí přijetí Petice Spolku Olšových Vrat, občanů Olšových Vrat, Hůrek, obcí Pila, Kolová  

a Háje proti zřízení letecké školy společnosti F AIR spol. s.r.o., na letišti Karlovy Vary 

 

- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství připravit veškeré podklady na Zastupitelstvo 

Karlovarského kraje k projednání 

 

Termín kontroly: 28.01.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

 

 
11. Pravidelná informace z kontrolního dne k Závazku veřejné služby na Údržbě silnic 

Karlovarského kraje, a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1475/12/18 
 

- bere na vědomí zápis z kontrolního dne na Údržbě silnic Karlovarského kraje k Závazku veřejné služby 

ze dne 25.10.2018 a měsíční vyúčtování za měsíc říjen - skutečné náklady na výkon údržbových prací  

na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje dle Dodatku č. 8, ev. č. 02650/2016/8  

a následujících ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby,  

ev. č. 01883/2014 – 00 
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Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

 

 
12. Dodatek č. 14 ke smlouvě o nájmu podniku – letiště Karlovy Vary a o provozování civilního 

mezinárodního veřejného letiště Karlovy Vary 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1476/12/18 
 

- schvaluje uzavření dodatku č. 14 ke smlouvě o nájmu podniku – letiště Karlovy Vary a o provozování 

civilního mezinárodního veřejného letiště Karlovy Vary dle návrhu 

 

- ukládá jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., zajistit vložení podepsaného dodatku č. 14  

do sbírky listin společnosti vedené u Krajského soudu v Plzni a zveřejnit tento úkon v Obchodním 

věstníku 

 

Termín kontroly: 28.01.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 

 

 
13. Revokace usnesení č. RK 787/07/18 "Navýšení kapacity Domova pro seniory „SKALKA“  

v Chebu, příspěvková organizace" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1477/12/18 
 

- revokuje usnesení č. RK 787/07/18 ze dne 09.07.2018, týkající se navýšení kapacity Domova  

pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace, ve znění: 

 • schvaluje 

navýšení kapacity sociální služby domovy pro seniory v Domově pro seniory „SKALKA“ v Chebu, 

příspěvková organizace, ze stávajícího počtu 50 lůžek na 130 lůžek, kdy k navýšení kapacity bude 

docházet postupně s účinností od 01.01.2019 

 • ukládá 

ředitelce Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace, zajistit potřebné úkony 

související se zvýšením kapacity sociální služby domovy pro seniory v Domově pro seniory „SKALKA“  

v Chebu, příspěvková organizace, s účinností od 01.01.2019 

 

 

a to tak, že je ruší v plném rozsahu a nahrazuje je novým zněním:  
 

- schvaluje 

kapacitu sociální služby domovy pro seniory v Domově pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková 

organizace, ze stávajícího počtu 50 lůžek na 110 lůžek, s účinností od 01.01.2019 

- ukládá 

ředitelce Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace, zajistit potřebné úkony 

související s kapacitou sociální služby domovy pro seniory v Domově pro seniory „SKALKA“ v Chebu, 

příspěvková organizace, s účinností od 01.01.2019 

 

Termín kontroly: 25.02.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Alena Samuelová, ředitelka Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková 

organizace 
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14. Schválení zástupkyně ředitele Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková 

organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1478/12/18 
 

- souhlasí s návrhem ředitelky Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace,  

na odvolání současné zástupkyně ředitelky paní Věry Josefiové a jmenování nové zástupkyně ředitele 

Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace, paní Ing. Venduly Jüptnerové,  

s účinností od 01.02.2019 

 

Termín kontroly: 25.03.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Alena Samuelová, ředitelka Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková 

organizace 

 

 
15. Uznání dluhu a dohoda o splátkách – Joker z.s., Hradební 516/16, Cheb 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1479/12/18 
 

- schvaluje uzavření dohody o splátkách s organizací Joker z.s., IČO 26656892, dle návrhu 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí a bezpečnosti podpisem 

dohody o splátkách s organizací Joker z.s., IČO 26656892 

 

Termín kontroly: 08.04.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
16. Analýza potřebnosti sociálních služeb pro osoby s poruchami autistického spektra  

v Karlovarském kraji 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1480/12/18 
 

- bere na vědomí Analýzu potřebnosti sociálních služeb pro osoby s poruchami autistického spektra  

v Karlovarském kraji 

 

Termín kontroly: 28.01.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
17. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Sokolovský poklad – sklep zámku – 

odkrytí základů tvrze – nábytek, vitríny a figuríny“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1481/12/18 
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- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na veřejnou zakázku „Sokolovský poklad 

– sklep zámku – odkrytí základů tvrze – nábytek, vitríny a figuríny“ pro Muzeum Sokolov, p.o. 

Karlovarského kraje 

 

- schvaluje hodnotící kritérium "nejnižší nabídková cena včetně DPH" pro hodnocení nabídek na veřejnou 

zakázku „Sokolovský poklad – sklep zámku – odkrytí základů tvrze – nábytek, vitríny a figuríny" 

 

- schvaluje maximální možnou a nepřekročitelnou výši nabídkové ceny jednotlivých částí takto: 

Část č. 1 - "Vitríny" na 1.500.000 Kč včetně DPH 

Část č. 2 - "Figuríny" na  600.000 Kč včetně DPH 

Část č. 3 - "Nábytek" na  140.000 Kč včetně DPH 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Sokolovský poklad – sklep zámku – odkrytí 

základů tvrze – nábytek, vitríny a figuríny" 

 

- schvaluje seznam dodavatelů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku 

"Sokolovský poklad – sklep zámku – odkrytí základů tvrze – nábytek, vitríny a figuríny" dle návrhu 

 

- schvaluje členy hodnotící komise: 

Mgr. Daniela Seifertová 

Mgr. Dalibor Blažek 

Mgr. Veronika Vodičková 

Ing. Michael Rund 

 

náhradníky hodnotící komise: 

Martin Hurajčík 

Mgr. Petr Kubis 

Ing. Jan Bureš 

Ing. Karel Jakobec 

Ing. Jaroslav Bradáč 

Ing. Josef Janů 

Ing. arch. Vojtěch Franta 

Mgr. Jaroslav Borka 

Ing. Erik Klimeš 

Bc. Jan Picka 

Patrik Pizinger 

Michal Šťovíček 

Ing. Petr Bursík 

Ing. Radovan Kalivoda 

Mgr. Romana Beranová Vaicová 

Jitka Petránková 

Mgr. Dominika Kožešníková 

Mgr. Jana Těžká 

Ing. Romana Štecová 

 

Termín kontroly: 11.03.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvková organizace 

 

 
18. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti J - DOS s.r.o., do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 580/5, 580/6, 580/7 a 580/9 v k.ú. Hroznětín 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 
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19. Úplatné nabytí pozemků p.p.č. 343/3, 343/4, 441/35, 441/36 a 441/37 v k.ú. Oldřichov u Nejdku  

z majetku Náboženské matice do majetku Karlovarského kraje a záměr kraje prodat pozemek 

p.p.č. 1648/1 v k.ú. Rudné z majetku Karlovarského kraje do majetku Náboženské matice 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1482/12/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemků 

p.p.č. 343/3 o výměře 11 m2, 343/4 o výměře 88 m2, 441/35 o výměře 274 m2, 441/36 o výměře 316 m2  

a 441/37 o výměře 3667 m2 v k.ú. Oldřichov u Nejdku a obci Nejdek formou kupní smlouvy  

mezi Náboženskou maticí se sídlem Thákurova 676/3, PSČ 160 00 Praha 6 - Dejvice, IČO 00052914, 

zastoupenou Ing. Lubomírem Poulem, ředitelem (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským 

krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 

(jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem  

č. 309-38/2018 ze dne 19.06.2018 ve výši 403.801 Kč, a tím převést předmětné nemovité věci  

z vlastnictví Náboženské matice do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemek p.p.č. 1648/1 o výměře 8920 m2 v k.ú. Rudné  

a obci Vysoká Pec konkrétnímu zájemci, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací  

(jako prodávající na straně jedné) a Náboženskou maticí se sídlem Thákurova 676/3, PSČ 160 00 Praha 6  

- Dejvice, IČO 00052914, zastoupenou Ing. Lubomírem Poulem, ředitelem (jako kupující na straně 

druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 309-38/2018 ze dne 

19.06.2018 ve výši 663.648 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje 

prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má  

tento prodej projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc  

z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Náboženské matice 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemku  

p.p.č. 1648/1 o výměře 8920 m2 v k.ú. Rudné a obci Vysoká Pec konkrétnímu zájemci, a to formou kupní 

smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského 

kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a Náboženskou maticí se sídlem 

Thákurova 676/3, PSČ 160 00 Praha 6 - Dejvice, IČO 00052914, zastoupenou Ing. Lubomírem Poulem, 

ředitelem (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým 

posudkem č. 309-38/2018 ze dne 19.06.2018 ve výši 663.648 Kč, za předpokladu, že do skončení 

uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce  

před jednáním zastupitelstva, které má tento prodej projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku,  

a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Náboženské 

matice 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic 

Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětných kupních smluv 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu silnic 

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětných kupních smluv 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uložit Krajské správě  

a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně uveřejnit smlouvy v souladu  

se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to za podmínky,  

podléhají-li smlouvy povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně uložit povinnost zaslat 

Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smluv 

 

Termín kontroly: 17.06.2019 
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Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
20. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě k pozemku 

p.p.č. 268/1 v k.ú. Hradiště u Chebu ve prospěch Karlovarského kraje, Krajské správy a údržby 

silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1483/12/18 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě 

v rámci stavby "III/212 26 + III/212 27 Modernizace křižovatky Cheb - Hradiště", jejímž předmětem je 

závazek k umístění stavby silniční komunikace č. III/212 26 na služebném pozemku p.p.č. 268/1  

v k.ú. Hradiště u Chebu a závazek k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, formou 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě mezi Karlovarským 

krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 

(jako budoucí oprávněný na straně jedné) a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem 

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO 70994234, zastoupenou Ing. Josefem 

Kalivodou, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem (jako budoucí povinný na straně druhé),  

za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč + DPH, t.j. celkem 12.100 Kč 

 

- schvaluje znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě  

dle návrhu 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně 

uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 

a to za podmínky, podléhá-li smlouva povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně ukládá 

povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smlouvy 

 

Termín kontroly: 29.04.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
21. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí  

do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1484/12/18 
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- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnicím č. III/22214 a III/22129, pozemky p.p.č. 1341/1  

a 1341/2 v k.ú. Bor u Karlových Var, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě 

plné moci společností MONTPROJEKT a.s., dle geometrického plánu č. 512-1712/2018 ze dne 

06.09.2018 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 1.000 Kč  

+ DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH  

dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.630 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2092, pozemek p.č. 145/1 v k.ú. Vintířov  

u Sokolova, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností 

OMEXOM GA Energo, s.r.o., dle geometrického plánu č. 685-180529/2018 ze dne 17.10.2018 (umístění 

inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní 

náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/222, pozemek p.č. 311/5 v k.ú. Drahovice,  

ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností MARTIA a.s., 

dle geometrického plánu č. 1098-290/2016 ze dne 02.02.2018 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), 

 a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy  

o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje  

č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2185, pozemek p.p.č. 6623/1 v k.ú. Kraslice 

a pozemek p.p.č. 2676/1 v k.ú. Krásná u Kraslic, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené 

na základě plné moci společností Stav - elektro s.r.o., dle geometrických plánů č. 2537-5748/2018 ze dne 

14.08.2018 a č. 246-5748/2018 ze dne 14.08.2018 (umístění inženýrských sítí – kabelové vedení NN),  

a to za celkovou jednorázovou úhradu 1.000 Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy  

o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje  

č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.630 Kč 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně 

uveřejnit smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 

a to za podmínky, podléhají-li smlouvy povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně ukládá 

povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smluv 

 

Termín kontroly: 29.04.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
22. Schválení výjimky z přílohy č. 2 zřizovací listiny „Pravidla pro správu majetku kraje“  

a schválení darování vozidlových radiostanic ve vlastnictví Karlovarského kraje předaných  

k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje, příspěvkové organizace,  

do vlastnictví jednotlivým obcím v Karlovarském kraji 

 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1485/12/18 
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- schvaluje výjimku z přílohy č. 2 zřizovací listiny "Pravidla pro správu majetku kraje" v případě 

rozhodování o naložení s nepotřebnými vozidlovými radiostanicemi předaných k hospodaření 

Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje, příspěvková organizace, neboť tento majetek nebude 

nabízen příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem, ani složkám kraje 

 

- schvaluje darování nepotřebných vozidlových radiostanic ve vlastnictví Karlovarského kraje předaných  

k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, jednotlivým 

čtrnácti obcím v Karlovarském kraji v celkové pořizovací hodnotě 1.038.170,74 Kč dle návrhu 

 

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace, MUDr. Jiřímu Smetanovi, uzavřít předmětné darovací smlouvy s jednotlivými 

obcemi a pověřuje ho podpisem těchto smluv 

 

Termín kontroly: 25.03.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 

příspěvková organizace 

 

 
23. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Nemocnice Sokolov, stavební 

úpravy 4. NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1486/12/18 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky "Nemocnice Sokolov, stavební 

úpravy 4. NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice". Jako nejvýhodnější byla 

vyhodnocena nabídka účastníka GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.,  

IČO 28169522, s nabídkovou cenou 126.850.000 Kč bez DPH (tj. 153.488.500 Kč včetně DPH). 

 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku "Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4. NP pavilonu B, řešení 

CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice", dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku s vybraným dodavatelem GEOSAN GROUP a.s.,  

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III., IČO 28169522, s nabídkovou cenou 126.850.000 Kč bez DPH  

(tj. 153.488.500 Kč včetně DPH) po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení 

 

- ukládá vedoucímu odboru investic a správy majetku činit úkony spojené s uzavřením smlouvy  

s vybraným dodavatelem GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III., IČO 28169522 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem GEOSAN GROUP a.s.,  

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III., IČO 28169522 

 

Termín kontroly: 11.03.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 
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24. „KKN – stavební úpravy porodnického oddělení“ - schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo  

na provedení stavby 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1487/12/18 
 

- schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „KKN – stavební úpravy porodnického 

oddělení“ 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby  

„KKN – stavební úpravy porodnického oddělení“ 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

 

 
25. Zřízení Přírodní památky Koňský rybník 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1488/12/18 
 

- vydává nařízení Karlovarského kraje č. 5/2018 o zřízení Přírodní památky Koňský rybník a stanovení  

jejích bližších ochranných podmínek 

 

- ukládá odboru legislativnímu a právnímu a krajskému živnostenskému úřadu zveřejnit nařízení 

Karlovarského kraje č. 5/2018 ve Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
26. Zřízení Přírodní rezervace Vladař 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1489/12/18 
 

- ruší nařízení Karlovarského kraje č. 5/2014 o zřízení Přírodní rezervace Vladař a stanovení jejích 

bližších ochranných podmínek ze dne 24.03.2014 

 

- vydává nařízení Karlovarského kraje č. 6/2018 o zřízení Přírodní rezervace Vladař a stanovení jejích 

bližších ochranných podmínek 

 

- ukládá odboru legislativnímu a právnímu a krajskému živnostenskému úřadu zveřejnit nařízení 

Karlovarského kraje č. 6/2018 ve Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 28.01.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
27. Zřízení Přírodní památky Tisovec 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1490/12/18 
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- ruší nařízení Karlovarského kraje č. 3/2017 o zřízení Přírodní památky Tisovec a stanovení  

jejích bližších ochranných podmínek ze dne 29.12.2017 

 

- vydává nařízení Karlovarského kraje č. 7/2018 o zřízení Přírodní památky Tisovec a stanovení jejích 

bližších ochranných podmínek 

 

- ukládá odboru legislativnímu a právnímu a krajskému živnostenskému úřadu zveřejnit nařízení 

Karlovarského kraje č. 7/2018 ve Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
28. Poskytnutí odměny k životnímu výročí ředitelce Střední školy živnostenské Sokolov, 

příspěvková organizace a ředitelce Pedagogicko-psychologické poradny Karlovy Vary, příspěvková 

organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1491/12/18 
 

- schvaluje poskytnutí odměny u příležitosti životního výročí ředitelce Střední školy živnostenské 

Sokolov, příspěvková organizace a ředitelce Pedagogicko-psychologické poradny Karlovy Vary, 

příspěvková organizace, jako ocenění jejich pracovních zásluh v rámci dlouholeté kvalitní práce  

ve školství, ve výši dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 28.01.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
29. Přijetí sponzorského daru Střední lesnickou školou Žlutice, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1492/12/18 
 

- souhlasí s uzavřením darovací smlouvy uzavřené mezi Střední lesnickou školou Žlutice, příspěvková 

organizace a Lesy České republiky, s.p., jejíž předmětem je přijetí daru 182 ks uniforem v celkové výši 

254.066 Kč 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitelku příspěvkové organizace  

o tomto usnesení 

 

Termín kontroly: 28.01.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
30. Projekt La Bohemia – propojení privátního a veřejného sektoru v oblasti gastronomie 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1493/12/18 
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- projednala projektový záměr na propojení veřejného a soukromého sektoru v oblasti gastronomie,  

dle návrhu 

 

- ukládá odboru investic a správa majetku ve spolupráci s ředitelem příspěvkové organizace připravit 

vyhlášení veřejné zakázky na koncesi 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy koordinovat postup dalších prací při realizaci 

projektového záměru 

 

Termín kontroly: 11.03.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

 

 
31. Projekt „Zvládnu to sám“ Základní školy Ostrov, příspěvková organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1494/12/18 
 

- bere na vědomí projektový záměr „Zvládnu to sám“ Základní školy Ostrov, příspěvková organizace,  

v rámci výzvy do Integrovaného regionálního operačního programu a konstatuje, že záměr je v souladu  

s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

 

- jmenuje Mgr. Pavlínu Zapletalovou, ředitelku Základní školy Ostrov, příspěvková organizace, vedoucí 

projektu „Zvládnu to sám“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako žadatele o dotaci  

na projekt „Zvládnu to sám“ Základní školu Ostrov, příspěvková organizace 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádosti o dotaci  

na projekt „Zvládnu to sám“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu „Zvládnu to sám“ ve výši 6.248.415,03 Kč, kdy financování projektu je řešeno z 90 %  

z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu a Státního rozpočtu ČR 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční 

výpomoci na předfinancování projektu ve výši 5.491.363,74 Kč (90 % z celkových uznatelných výdajů 

projektu) 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotace  

na spolufinancování projektu ve výši 757.051,29 Kč z toho 610.151,53 Kč (10 % z celkových uznatelných 

výdajů projektu) a 146.899,76 Kč neuznatelných výdajů projektu 

 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) na základě 

připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury Integrovaného regionálního operačního 

programu prostřednictvím Základní školy Ostrov, příspěvková organizace 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 25.03.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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32. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce sociálního zařízení, 

rozvodů vody a kanalizace včetně potrubí, odvětrání sociálního zařízení" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1495/12/18 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na veřejnou zakázku "Rekonstrukce 

sociálního zařízení, rozvodů vody a kanalizace včetně potrubí, odvětrání sociálního zařízení" 

 

- schvaluje hodnotící kritérium "nejnižší nabídková cena bez DPH" pro hodnocení nabídek "Rekonstrukce 

sociálního zařízení, rozvodů vody a kanalizace včetně potrubí, odvětrání sociálního zařízení" 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Rekonstrukce sociálního zařízení, rozvodů vody 

a kanalizace včetně potrubí, odvětrání sociálního zařízení" 

 

- schvaluje seznam dodavatelů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku 

"Rekonstrukce sociálního zařízení, rozvodů vody a kanalizace včetně potrubí, odvětrání sociálního 

zařízení" 

SOKOSTAV HT. s.r.o. 

Kraslická 574, 356 01 Sokolov 

MUDICON, s.r.o. 

Závodní 280, 360 18 Karlovy Vary, Tašovice 

BAUING KV, s.r.o. 

Jáchymovská 349/80, 360 04 Karlovy Vary, Bohatice 

STASKO plus, spol. s r.o. 

Rolavská 590/10, 360 17 Karlovy Vary, Stará Role 

KV - PROING, s.r.o. 

Mattoniho nábřeží 193/66a, 360 01 Karlovy Vary, Drahovice 

 

- schvaluje členy hodnotící komise:  

Ing. Jaroslav Bradáč 

Martin Hurajčík 

Ing. Stanislav Jambor 

Lenka Pospíchalová  

 

náhradníky hodnotící komise: 

JUDr. Václav Sloup 

Michal Štovíček 

Mgr. Jiří Klsák 

Bohuslava Hajská 

JUDr. Václav Sloup 

Mgr. Radek Žemlička  

Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph. D. 

 

Zodpovídá: Ing. Radka Stolariková, Ph.D., ředitelka Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková 

organizace 

 

 
33. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku - „Zateplení obvodového pláště 

budovy domov mládeže SOŠ stavební Karlovy Vary“  

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 
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34. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce elektroinstalace 

budova Plesná“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1496/12/18 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na veřejnou zakázku „Rekonstrukce 

elektroinstalace budova Plesná“ pro Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace 

 

- schvaluje hodnotící kritérium "nejnižší nabídková cena bez DPH" pro hodnocení nabídek na veřejnou 

zakázku "Rekonstrukce elektroinstalace budova Plesná" 

 

- schvaluje maximální možnou a nepřekročitelnou výši nabídkové ceny na 6.173.000 Kč bez DPH 

(7.098.950 včetně DPH) 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Rekonstrukce elektroinstalace budova Plesná" 

 

- schvaluje seznam dodavatelů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku 

„Rekonstrukce elektroinstalace budova Plesná“ 

• D-PRODUKT, s. r. o. 

• Stavební společnost VARO, s. r. o. 

• STABIA, s. r. o.   

• TERCOM, s. r. o.   

• EKOBAU, s. r. o.   

• KADLEC STAVEBNÍ, s. r. o.  

• ELČI, s. r. o. 

• STAMO STAVBY A STŘECHY, s. r. o.  

• KRAUS BUILDING, s. r. o. 

• ELEKTRO EURON, spol. s r. o. 

 

- schvaluje členy hodnotící komise:  

Ing. Jaroslav Bradáč 

Mgr. Bc. Hana Žáková 

Ing. Stanislav Jambor 

PhDr. Milan Molec 

 

náhradníky hodnotící komise:  

Petr Štafurik 

Mgr. Radek Žemlička 

Mgr. Janka Kotrabová 

Ing. Zuzana Žitná 

Bc. Miloslav Čermák 

Bc. Pavel Čekan 

Ing. Jan Bureš 

Mgr. Zdeněk Hrkal 

Ing. Karel Jakobec 

Ing. Erik Klimeš 

Mgr. Jiří Klsák 

Ing. Petr Kulhánek 

Renata Oulehlová 

Luboš Pokorný 

Ing. Eva Valjentová 

Mgr. Petr Zahradníček 
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Termín kontroly: 11.03.2019 
 

Zodpovídá: PhDr. Milan Molec, ředitel příspěvkové organizace Dětského domova Karlovy Vary  

a Ostrov 

 

 
35. Smlouva o propagaci Karlovarského kraje v televizním vysílání uzavřená mezi Karlovarským 

krajem a Petrem Troníčkem (TV Západ) 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1497/12/18 
 

- schvaluje uzavření Smlouvy o propagaci Karlovarského kraje v televizním vysílání uzavřené  

mezi Karlovarským krajem a Petrem Troníčkem (TV Západ) 

 

Termín kontroly: 28.01.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmanky a vnějších vztahů 

 

 
36. Změna platů ředitelů příspěvkových organizací v oblasti dopravy zřizovaných Karlovarským 

krajem 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1498/12/18 
 

- schvaluje úpravu platu ředitelům příspěvkových organizací v oblasti dopravy zřizovaných 

Karlovarským krajem dle návrhu, s účinností od 01.01.2019 

 

- ukládá odboru kancelář ředitelky úřadu zajistit všechny úkoly spojené s úpravou platů ředitelům 

příspěvkových organizací v oblasti dopravy 

 

Termín kontroly: 28.01.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu 

 

 
37. Změna platů ředitelů příspěvkových organizací v sociální oblasti zřizovaných Karlovarským 

krajem 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1499/12/18 
 

- schvaluje úpravu platu ředitelům příspěvkových organizací v sociální oblasti zřizovaných Karlovarským 

krajem dle návrhu, s účinností od 01.01.2019 

 

- ukládá odboru kancelář ředitelky úřadu zajistit všechny úkoly spojené s úpravou platů ředitelům 

příspěvkových organizací v sociální oblasti 

 

Termín kontroly: 28.01.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu 
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38. Změna platů ředitelů příspěvkových organizací v oblasti kultury zřizovaných Karlovarským 

krajem 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1500/12/18 
 

- schvaluje úpravu platu ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury zřizovaných Karlovarským 

krajem dle návrhu, s účinností od 01.01.2019 

 

- ukládá odboru kancelář ředitelky úřadu zajistit všechny úkoly spojené s úpravou platů ředitelům 

příspěvkových organizací v oblasti kultury 

 

Termín kontroly: 28.01.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu 

 

 
39. Změna platů ředitelů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví zřizovaných 

Karlovarským krajem 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1501/12/18 
 

- schvaluje úpravu platu ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví zřizovaných 

Karlovarským krajem dle návrhu, s účinností od 01.01.2019 

 

- ukládá odboru kancelář ředitelky úřadu zajistit všechny úkoly spojené s úpravou platů ředitelům 

příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví 

 

Termín kontroly: 28.01.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu 

 

 
40. Změna platů ředitelů příspěvkových organizací v oblasti regionálního rozvoje zřizovaných 

Karlovarským krajem 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1502/12/18 
 

- schvaluje úpravu platu ředitelům příspěvkových organizací v oblasti regionálního rozvoje zřizovaných 

Karlovarským krajem dle návrhu, s účinností od 01.01.2019 

 

- ukládá odboru kancelář ředitelky úřadu zajistit všechny úkoly spojené s úpravou platů ředitelům 

příspěvkových organizací v oblasti regionálního rozvoje 

 

Termín kontroly: 28.01.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu 
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41. Změna účelu použití dotací do fondu investic příspěvkové organizaci Dětský domov Karlovy 

Vary a Ostrov, p. o., na akci "Rekonstrukce elektroinstalace budova Plesná" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1503/12/18 
 

- schvaluje změnu účelu použití nevyčerpané dotace do fondu investic ve výši 98.159 Kč příspěvkové 

organizaci Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, p.o., ze schválené akce "Výměna venkovních  

a vnitřních dveří - objekt Plesná" na akci "Rekonstrukce elektroinstalace budova Plesná" 

 

- schvaluje změnu účelu použití nevyčerpané dotace do fondu investic ve výši 1.170 Kč příspěvkové 

organizaci Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, p.o., ze schválené akce "Projektová dokumentace  

na rekonstrukci elektroinstalace - objekt v Plesné" na akci "Rekonstrukce elektroinstalace budova Plesná" 

 

Termín kontroly: 28.01.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
42. Navýšení neinvestičních příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje  

v oblasti sociální: Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace, Domov  

pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace, Domov  

pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1504/12/18 
 

- schvaluje navýšení neinvestičních příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje 

v oblasti sociální v celkové výši 4.400.000 Kč, z toho organizaci Domov pro seniory "SKALKA"  

v Chebu, příspěvková organizace (700.000 Kč), organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením 

"SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace (1.250.000 Kč), organizaci Domov pro seniory 

"SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace (2.450.000 Kč) 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 522/2018 

- přesun rozpočtových prostředků z rezerv Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje  

do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 4.400.000 Kč. 

Finanční prostředky jsou určeny na navýšení provozního příspěvku příspěvkovým organizacím 

Karlovarského kraje působící v oblasti sociální, a to pro Domov pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu  

ve výši 2.450.000 Kč, Domov pro seniory SKALKA v Chebu ve výši 700.000 Kč a Domov pro osoby  

se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově ve výši 1.250.000 Kč. 

 

Termín kontroly: 11.02.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

Mgr. Alena Samuelová, ředitelka Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková 

organizace 

Mgr. Petra Sekáčová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ 

v Sokolově, příspěvková organizace 

Mgr. Hana Marešová, ředitelka Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, 

příspěvková organizace 
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43. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení 

zřizovaných Karlovarským krajem a poskytnutí odměn jejich ředitelům  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1505/12/18 
 

- projednala Zprávu o činnosti příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských 

zařízení zřizovaných Karlovarským krajem za školní rok 2017/2018 dle návrhu č. 1 

 

- schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol  

a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem za plnění mimořádných a zvlášť významných 

pracovních úkolů v roce 2018 dle návrhu č. 2 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 11.02.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
44. Rozpočtové změny č. 524/2018 - 533/2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1506/12/18 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 524/2018 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 100.000 Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže  

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí 

neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední škola logistická Dalovice  

k zajištění výuky a výcviku žáků včetně získání řidičského oprávnění v autoškole. 

 

Rozpočtovou změnu č. 525/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 324.756 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové 

dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování rozvojového 

programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2017/2018 – Excelence základních 

škol 2018; č.j. MSMT - 29950/2017 - 2, ze dne 22. listopadu 2018. Finanční prostředky jsou určeny  

do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje pro školy  

a školská zařízení v Karlovarském kraji, a to pro příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem 

v částce 269.958 Kč, pro organizace zřizované soukromými subjekty v částce 22.564 Kč  

a pro příspěvkové organizace zřizované obcemi v částce 32.234 Kč (seznam příjemců je uveden  

v přílohách č. 1 – 3 důvodové zprávy). 

  

Rozpočtovou změnu č. 526/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 324.756 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové 

dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování rozvojového 

programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2017/2018 – Excelence základních 

škol 2018; č.j. MSMT - 29950/2017 - 2, ze dne 22. listopadu 2018. Finanční prostředky jsou určeny  

do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje pro školy  

a školská zařízení v Karlovarském kraji, a to pro příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem 

v částce 269.958 Kč, pro organizace zřizované soukromými subjekty v částce 22.564 Kč  

a pro příspěvkové organizace zřizované obcemi v částce 32.234 Kč (seznam příjemců je uveden  

v přílohách č. 1 – 3 důvodové zprávy). 
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- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 

237.500 Kč (podíly: 85 % EU, 10 % SR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce  

a sociálních věcí České republiky určené na financování projektu Podpora procesu střednědobého 

plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji (OPZ II.) financovaného v rámci Operačního 

programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou 

- přesun rozpočtových prostředků z Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje  

do Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 250.000 Kč (85 % 

EU, 10 SR, 5% KK) na mzdové výdaje přímo související s realizací projektu Podpora procesu 

střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji (OPZ II.) financovaného v rámci 

Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou 

 

Rozpočtovou změnu č. 527/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.149.208 Kč z titulu přijetí investiční účelové 

dotace z Ministerstva zemědělství České republiky. Finanční prostředky jsou určeny do rozpočtu Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci 

Karlovarského kraje Integrovaná střední škola Cheb za realizaci akce v rámci dotačního programu  

129 710 Centra odborné přípravy ministerstva zemědělství.  

 

Rozpočtovou změnu č. 528/2018 

- přesun rozpočtových prostředků z Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v celkové výši ± 5.375,60 Kč do Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu 

cestovného projektu Smart Akcelerátor (1. kolo), schváleného k realizaci a financování v rámci 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

Rozpočtovou změnu č. 529/2018 

- přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 46.869,47 Kč v rámci rozpočtu Odboru finančního 

Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to z neinvestiční rezervní položky určené na úhradu sankcí EU  

k úhradě dílčí platby investiční dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na dofinancování 

závazků příjemcům dotací dle smlouvy, evidenční číslo KK 03402/2018 

 

Rozpočtovou změnu č. 530/2018 

- snížení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.493.038 Kč z titulu vrácení nevyčerpaných 

finančních prostředků Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Jedná  

se o prostředky vrácené Karlovarskému kraji jako nevyčerpané z dotací roku 2018 na rozvojové programy 

Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky od právnických osob vykonávajících činnost 

školy nebo školského zařízení v kraji (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je v přílohách číslo  

1, 2 a 3 důvodové zprávy). Finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem  

za rok 2018 a musí být sledovány odděleně pod příslušnými účelovými znaky. 

 

Rozpočtovou změnu č. 531/2018 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 37.297.162 Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže  

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje, z titulu úpravy rozpisu rozpočtu přímých výdajů  

na základě materiálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,  

č.j. MSMT-129/2018-1 ze dne 16. ledna 2018 Rozpis neinvestičních výdajů na rok 2018 z rozpočtové 

kapitoly 333 MŠMT pro regionální školství ve správě územních samosprávných celků a dále  

po 12. úpravě rozpočtu v roce 2018 pro regionální školství ve správě územních samosprávných celků  

k datu 10. prosince 2018. Poslední úpravou rozpočtu přímých výdajů ze strany Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky nedošlo ke změně objemu rozpočtovaných prostředků, a proto 

budou finanční prostředky převedeny z rezervní položky s účelovým znakem 33353 a jsou učeny  

pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje v oblasti školství a pro školy a školská zařízení zřizované 

obcemi a dobrovolnými svazky obcí Karlovarského kraje (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je 

v přílohách č. 1 a č. 2 důvodové zprávy). 
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Rozpočtovou změnu č. 532/2018  

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 377.246,20 Kč z titulu přijetí doplatku investiční 

dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Finanční prostředky jsou určeny do rozpočtu 

Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje pro příspěvkovou 

organizaci Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje jako doplatek 

neoprávněně krácené dotace na projekt realizovaný v rámci Regionálního operačního programu Rozvoj 

dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - III. etapa, registrační číslo 

CZ.1.09/3.1.00/67.01128. 

 

Rozpočtovou změnu č. 533/2018  

- navýšení příjmů Karlovarského kraje a zároveň snížení financování Karlovarského kraje o částku 

21.110,24 Kč (813,34 EUR) z titulu přijetí podílu státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj České 

republiky za realizaci projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy  

v česko-saském regionu financovaného v rámci operačního programu Program spolupráce Svobodný stát 

Sasko – Česká republika 2014–2020 

 

Termín kontroly: 11.02.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
45. Akce Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary - zrušení zadávacího řízení na zhotovitele 

vyhlášeného v červnu 2016 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1507/12/18 
 

- bere na vědomí právní stanovisko kanceláře ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., zpracované 

dne 09.10.2018 s názvem "Právní posouzení otázky souladnosti postupu zadavatele v zadávacím řízení 

veřejné zakázky s názvem "Revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně Karlovy Vary"  

a s tím související otázky klienta" 

 

- bere na vědomí stanovisko odboru legislativního a právního a krajského živnostenského úřadu, 

stanovisko odboru finančního, stanovisko odboru investic a správy majetku a stanovisko odboru řízení 

projektů k právnímu posouzení kanceláře ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., ze dne 09.10.2018 

"Právní posouzení otázky souladnosti postupu zadavatele v zadávacím řízení veřejné zakázky s názvem 

"Revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně Karlovy Vary" a s tím související otázky klienta" 

 

- schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Revitalizace národní kulturní památky 

Císařské lázně Karlovy Vary" 

 

- ukládá odboru řízení projektů činit veškeré kroky vedoucí k ukončení zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku "Revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně Karlovy Vary" 

 

Termín kontroly: 08.04.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
46. Akce: Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary - administrátor zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku na stavební práce  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1508/12/18 
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- bere na vědomí přípravu zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby,  

jejímž předmětem bude administrace veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavebních prací v objektu 

Císařských lázní, Karlovy Vary 

 

Termín kontroly: 11.02.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
47. Změna charakteru části schválené dotace do fondu investic a použití fondu investic příspěvkové 

organizace Gymnázium Ostrov, p.o. - Rekonstrukce koridoru Gymnázium Ostrov 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1509/12/18 
 

- schvaluje použití fondu investic příspěvkové organizaci Gymnázium Ostrov, p.o., na dofinancování akce 

"Rekonstrukce koridoru Gymnázium Ostrov - č. 1 Přestavba koridoru" ve výši 450 tis. Kč 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 500/2018  

- změna charakteru finančních prostředků z neinvestičních na investiční ve výši ± 486.783 Kč v rámci 

rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o změnu 

charakteru části prostředků z neinvestičního příspěvku na dotaci do fondu investic pro příspěvkovou 

organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Ostrov na akci Rekonstrukce koridoru Gymnázium Ostrov  

– č. 1 Přestavba koridoru. 

 

Termín kontroly: 11.02.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
48. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a schválení použití fondu 

investic organizaci Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace,  

na rekonstrukci 2 koupelen 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1510/12/18 
 

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 1.500.000 Kč 

organizaci Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace, na rekonstrukci 

2 koupelen 

 

- schvaluje použití fondu investic ve výši 1.500.000 Kč organizaci Domov se zvláštním režimem 

"MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace, na rekonstrukci 2 koupelen 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
49. Informace o postupu přípravy dopravního napojení Podkrušnohorské výsypky 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1511/12/18 
 

- bere na vědomí informaci o postupu přípravy dopravního napojení Podkrušnohorské výsypky 
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- schvaluje současný postup přípravy projektu dopravního napojení Podkrušnohorské výsypky 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, pokračovat 

dále v přípravě dle předloženého materiálu 

 

Termín kontroly: 17.06.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
50. Odstoupení od smlouvy o dílo ke stavbě "Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov po živelní 

pohromě" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1512/12/18 
 

- schvaluje odstoupení od smlouvy o dílo na realizaci stavby "Rekonstrukce střechy Základní školy 

Ostrov po živelní pohromě" 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s technickým dozorem zajistit převzetí 

nedokončeného díla, dokladů a dokumentace skutečného provedení stavby a dalších listin spojených  

s realizací díla 

 

- ukládá odboru investic a správa majetku ve spolupráci s autorským dozorem a technickým dozorem 

zaktualizovat výkaz výměr dle skutečného stavu 

 

Termín kontroly: 11.02.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

 

 
51. Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu údržby  

a obnovy sportovních zařízení 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1513/12/18 
 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje, ev. č. KK01906/2018, mezi Karlovarským krajem a Royal Golf Club Mariánské Lázně, z.s.  

(IČO 00516121), dle návrhu č. 1 

 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje, ev. č. KK01904/2018, mezi Karlovarským krajem a Sportovním klubem Kraslice-fotbal, z.s.  

(IČO 14707128), dle návrhu č. 2 

 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje, ev. č. KK011721/2018, mezi Karlovarským krajem a TJ Olympie Hroznětín, z.s. (IČO 47701978), 

dle návrhu č. 3 
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- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje, ev. č. KK01734/2018, mezi Karlovarským krajem a TJ Cheb-Háje jezdecký oddíl, z.s.  

(IČO 47722461), dle návrhu č. 4 

 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje, ev. č. KK01734/2018, mezi Karlovarským krajem a Tělovýchovnou jednotou Vojkovice, z.s.  

(IČO 47697431), dle návrhu č. 5 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 523/2018  

- změna charakteru rozpočtových prostředků v celkové výši ± 379.000 Kč, z toho z neinvestiční  

do investiční položky ve výši 265.000 Kč, a z investiční položky do neinvestiční ve výši 114.000 Kč  

v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly 

Příspěvky cizím subjektům, z dotačního programu Podpora údržby a obnovy sportovních zařízení. Jedná 

se o rozpočtové opatření v souvislosti se změnou charakteru poskytnutých dotací z neinvestičních  

na investiční a obráceně, dle v tomto materiálu schvalovaných dodatků již uzavřených smluv. 

 

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže  

a tělovýchovy, podpisem dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 28.01.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
52. Zveřejnění oznámení dle ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb.  

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
53. Jmenování jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1514/12/18 
 

v postavení rozhodovat dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů,  

ve věcech kraje jako jediný společník obchodní společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. se sídlem  

Karlovy Vary, K Letišti 132, PSČ 360 01, IČO 26367858,  

 

- odvolává dnem 31.12.2018 Ing. Václava Černého, nar. xx.xx.xxxx, bytem xxxxx xxxx xx, xxxxx xxxx, 

xxxxxxx xxx xx, z funkce jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., se sídlem Karlovy Vary,  

K Letišti 132, PSČ 360 01, IČO 26367858 

 

- jmenuje dnem 01.01.2019 Ing. Jiřího Pose, nar. xx.xx.xxxx, bytem xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x, 

jednatelem společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., se sídlem Karlovy Vary, K Letišti 132, PSČ 360 01, 

IČO 26367858 

 

- pověřuje Ing. Jiřího Pose k provedení všech kroků souvisejících se zápisem změn do Obchodního 

rejstříku 
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- schvaluje Smlouvu o odměně za výkon funkce jednatele dle návrhu 

 

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje, Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou, podpisem Smlouvy  

o odměně za výkon funkce jednatele 

 

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

 

 
54. Schválení veřejné sbírky na Získání finančních prostředků na pořízení kolečkového schodolezu 

pro osobu se zdravotním postižením Václava Kolína 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1515/12/18 
 

- souhlasí v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 

změn a doplňků, s uspořádáním veřejné sbírky Karlovarským krajem na dobu neurčitou na Získání 

finančních prostředků na pořízení kolečkového schodolezu pro osobu se zdravotním postižením Václava 

Kolína, a to kombinovanou formou shromažďováním sběracími pokladničkami a zasíláním na speciální 

bankovní účet 

 

- ukládá Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru kancelář hejtmanky a vnějších vztahů, zabezpečit 

organizaci veřejné sbírky a předložit Ministerstvu vnitra ČR ke kontrole a schválení celkové vyúčtování 

sbírky 

 

- zmocňuje Ing. Lydii Stráskou, zaměstnankyni Karlovarského kraje, zařazenou v rámci Krajského úřadu 

Karlovarského kraje na odboru kancelář hejtmanky a vnějších vztahů k zastupování Karlovarského kraje, 

při všech úkonech souvisejících s pořádáním veřejné sbírky za účelem získání finančních prostředků  

na pořízení kolečkového schodolezu pro osobu se zdravotním postižením Václava Kolína 

 

Termín kontroly: 11.02.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmanky a vnějších vztahů 

 

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Jana Mračková Vildumetzová                               Ing. Karel Jakobec 

                         hejtmanka                                                                ověřovatel 

               Karlovarského kraje 


