
 
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 104. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 20. srpna 2018 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:06 do 12:50 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: Bc. Picka, Ing. Klíček, Mgr. Novotný, Mgr. Pavlíková, pí Pištejová, DiS.,  

PhDr. Mgr. Smoleja, Ing. Šalátová 

Zapisovatelka:       Lenka Burešová  

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 20.08.2018 RK 972/08/18 

2. Rozpočtové změny RK 973/08/18 

3. Využití termínovaného vkladu ke zhodnocení volných provozních finančních 

prostředků Karlovarského kraje 

RK 974/08/18 

4. Postup ve věci podání návrhu na zahájení sporného řízení o sporu z veřejnoprávní 

smlouvy pro peněžité plnění u projektu reg. č. CZ.1.09/4.1.00/71.01170  

„Česko - bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté - vstupní objekt 

dolu Jeroným“, příjemce dotace Muzeum Sokolov, p. o. Karlovarského kraje 

RK 975/08/18 

5. 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 976/08/18 

6. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.06.2018 RK 977/08/18 

7. Výsledek hospodaření a uzavření účetních výkazů zrušené příspěvkové organizace 

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary, p. o.  

RK 978/08/18 

8. Projekt "Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" - zplnomocnění projektanta 

k úkonům souvisejícím s výkonem inženýrské činnosti v rámci přípravy stavby 

RK 979/08/18 

9. Zpráva o peticích, stížnostech a dalších podáních za rok 2017 staženo 
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10. Poskytnutí finančního daru paní Kristýně Jedličkové a paní Adrianě Tomancové RK 980/08/18 

11. Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek mezi Karlovarským krajem  

a společností Autobusy Karlovy Vary, a.s. - Dopravní terminál Cheb 

RK 981/08/18 

12. Uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek 

veřejné služby uzavřené se společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 

RK 982/08/18 

13. Poskytnutí finančních prostředků z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu oprav a stavebních úprav místních komunikací 

RK 983/08/18 

14. Pravidla pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském 

kraji pro období 2019 - 2020 

RK 984/08/18 

15. Dodatek k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci 

kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji - Správa zdravotních  

a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace 

RK 985/08/18 

16. Projekt "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů 

Krajské knihovny Karlovy Vary" - zplnomocnění Mgr. Daniely Seifertové  

k úkonům souvisejícím s administrací projektu 

RK 986/08/18 

17. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - žádosti o náhradní 

financování projektů podaných v dotačním programu "Podpora výměny zdrojů 

tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci  

OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II", které nelze v tomto dotačním programu 

podpořit z důvodů, které nevznikly pochybením žadatele  

RK 987/08/18 

18. Projekt Karlovarského kraje „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“ - informace o projektu  

a úprava finančního krytí projektu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace  

RK 988/08/18 

19. Odměny ředitelům příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti 

zdravotnictví za I. pololetí roku 2018 

RK 989/08/18 

20. Objemová studie k řešení havarijního stavu "staré budovy" Střední 

uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

RK 990/08/18 

21. Pravidla pro poskytování stipendií žákům vzdělávajícím se ve středních školách 

zřizovaných Karlovarským krajem 

RK 991/08/18 

22. Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní 

struktury obyvatelstva  

RK 992/08/18 

23. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem  

a jeho příspěvkovými organizacemi na výběr zhotovitele akce "Provedení izolace 

vnějšího pláště budov školy" Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy 

Cheb, příspěvková organizace 

RK 993/08/18 

24. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu RK 994/08/18 

25. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Západočeská univerzita  

v Plzni 

RK 995/08/18 

26. Zákonodárná iniciativa Zastupitelstva Karlovarského kraje týkající se přesunu 

kompetencí ohledně stanovení předpokládaného počtu přijímaných uchazečů  

do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání z ředitelů středních škol  

na zřizovatele 

RK 996/08/18 

27. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje „Senior Expres“ 

 – návrh na rozdělení finančních prostředků 

RK 997/08/18 

28. Program obnovy venkova – změny v dotovaných akcích obce Pila a města Luby RK 998/08/18 

29. Projekt Karlovarského kraje „Nestůj a pojď II“ – Schválení vzoru Veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na mzdové náklady 

spojené s obsazením dotovaného pracovního místa účastníkem projektu  

„Nestůj a pojď II“ financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost                                                                                               

RK 999/08/18 

30. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 – město Jáchymov a Biatlonový spolek Eduard 

RK 1000/08/18 

31. Schválení výsledku programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - Inovační 

vouchery pro rok 2018 

 

RK 1001/08/18 
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32. Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace 

za 2. čtvrtletí 2018 

RK 1002/08/18 

33. Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb  

v roce 2019 

RK 1003/08/18 

34. Podnět RNDr. Bc. Gabriely Lickové, Ph.D., Zastupitelstvu Karlovarského kraje  staženo 

35. Informace o stavbě nové budovy hospicové péče v Nejdku RK 1004/08/18 

36. Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku  

na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – III,  

část 21-OŘ“ pro část veřejné zakázky 

Část 21 VZ - Nábytek - stoly, skříně, psací stoly - DTD 

RK 1005/08/18 

37. Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku  

na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – VI“  

pro část veřejné zakázky 

Část 30 veřejné zakázky – Systém řízení videa a digitalizace pro operační sály 

RK 1006/08/18 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Mgr. Petra Kubise 

- Ing. Jana Bureše 
 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 
bod č. 33 Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb  

v roce 2019 

 

bod č. 34 Podnět RNDr. Bc. Gabriely Lickové, Ph.D., Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

 

bod č. 35 Informace o stavbě nové budovy hospicové péče v Nejdku 

 

bod č. 36 Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku  

na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – III,  

část 21-OŘ“ pro část veřejné zakázky 

Část 21 VZ - Nábytek - stoly, skříně, psací stoly – DTD 

 

bod č. 37 Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku  

na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – VI“  

pro část veřejné zakázky 

Část 30 veřejné zakázky – Systém řízení videa a digitalizace pro operační sály 

 

Staženo z programu: 

 
bod č. 9 Zpráva o peticích, stížnostech a dalších podáních za rok 2017 

 

bod č. 34 Podnět RNDr. Bc. Gabriely Lickové, Ph.D., Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

 

 

 
1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 20.08.2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 972/08/18 
 

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

20.08.2018 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 20.08.2018 

dle návrhu č. 3 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 
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2. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 973/08/18 
 

- schvaluje  

 

Rozpočtovou změnu č. 355/2018 

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 

Karlovarského kraje do kapitoly Příspěvky cizím subjektům tohoto odboru ve výši ± 993.997,08 Kč. 

Finanční prostředky jsou určené na poskytnutí příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní 

obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Karlovarského kraje. 

 

Rozpočtovou změnu č. 356/2018 

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

úřadu Karlovarského kraje o částku 38.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva 

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

na projekt Nebojte se moderního umění III z programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit  

v muzejnictví, tematický okruh 1: Edukační aktivity v rámci muzejních expozic ze sbírek evidovaných  

v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy (CES) 

 

Rozpočtovou změnu č. 357/2018     

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

úřadu Karlovarského kraje o částku 104.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva 

kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Cheb na realizaci 

projektu Dílna písaře z programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, tematický okruh 

1: Edukační aktivity v rámci muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek 

muzejní povahy (CES) 

 

Rozpočtovou změnu č. 358/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 1.543.618,89 Kč (podíl EU 85 %) z titulu přijetí 

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

prostředky jsou určeny do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje  

k zajištění financování projektu Smart Akcelerátor (1. kolo) realizovaného v rámci Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj. 

 

Rozpočtovou změnu č. 359/2018 

-  navýšení příjmů a výdajů Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského 

kraje o částku 144.045 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České 

republiky určené jako náhrada škod způsobených vydrou říční na rybích obsádkách šedesáti sedmi 

rybníků v Karlovarském kraji pro společnost Rybářství Mariánské Lázně s.r.o. 

 

Rozpočtovou změnu č. 360/2018 

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

35.463,17 Kč (1.385,28 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 

 

Rozpočtovou změnu č. 361/2018 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 100.000 Kč z rozpočtu Odboru regionálního rozvoje 

Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského 

kraje na úhradu cestovních náhrad souvisejících s realizací 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 
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Rozpočtovou změnu č. 362/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje  

ve výši 13.023.209,91 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva životního prostředí 

České republiky určené na financování projektu „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva  

v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 – Kotlíkové dotace II“, Prioritní  

osa 2, Specifický cíl 2.1 Operačního programu Životní prostřední 2014-2020 

 

Rozpočtovou změnu č. 363/2018 

- zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 ve výši 

2.000.000 Kč do rozpočtu Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje, 

kapitoly příspěvky cizím subjektům, na dotační program prevence kriminality pro obce a Senior expres. 

Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje schválilo 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 166/06/18 ze dne 21. 6. 2018. 

 

Rozpočtovou změnu č. 364/2018 

- zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 ve výši 

1.000.000 Kč do rozpočtu Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje  

na financování přípravné fáze výstavby Integrovaného bezpečnostního centra pro složky integrovaného 

záchranného systému v Karlovarském kraji. Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku 

hospodaření Karlovarského kraje schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 166/06/18 

ze dne 21. 6. 2018. 

 

Rozpočtovou změnu č. 365/2018 

- 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 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské na poskytnutí náborového 

příspěvku nové zaměstnankyni v přímé obslužné péči. 

 

Termín kontroly: 22.10.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
3. Využití termínovaného vkladu ke zhodnocení volných provozních finančních prostředků 

Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 974/08/18 
 

- schvaluje alokaci volných provozních finančních prostředků kraje na termínované účty vedené  

v Komerční bance, a.s., a PPF bance, a.s., v maximální výši 300 mil. Kč 

 

- pověřuje vedoucí finančního odboru uzavřením smluv a podpisem smluv na termínované účty s těmito 

bankami 

 

- pověřuje vedoucí finančního odboru zajišťováním alokace volných provozních finančních prostředků  

na termínovaných účtech vedených u těchto bank 

 

Termín kontroly: 24.09.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 
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4. Postup ve věci podání návrhu na zahájení sporného řízení o sporu z veřejnoprávní smlouvy  

pro peněžité plnění u projektu reg. č. CZ.1.09/4.1.00/71.01170 „Česko - bavorský geopark - 

zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté - vstupní objekt dolu Jeroným“, příjemce dotace Muzeum 

Sokolov, p. o. Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 975/08/18 
 

- schvaluje podání návrhu na zahájení sporného řízení o sporu z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité 

plnění ve stanovené lhůtě, v rámci projektu „Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté, 

vstupní objekt dolu Jeroným“, ve kterém by se Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského 

kraje, domáhala na poskytovateli dotace splnění a doplacení peněžitého plnění, které bylo sníženo 

krácením dotace v částce 2.288.358,54 Kč (85 % z krácených způsobilých výdajů) v rozporu s uzavřenou 

veřejnoprávní smlouvou, za zjištění u veřejné zakázky VŘ 003 „Česko – bavorský geopark - zpřístupnění 

dolu Jeroným v Čisté - vstupní objekt dolu Jeroným“ 

 

a bere na vědomí informaci o nezahájení sporu z veřejnoprávní smlouvy na peněžité plnění ve výši 

70.716,93 Kč (85 % z krácených způsobilých výdajů) uvedených v Oznámení o krácení způsobilých 

výdajů projektu, č. j. RRSZ 13855/2016, ze dne 19. 12. 2016 

 

- schvaluje úhradu správního poplatku spojeného s podáním návrhu na zahájení sporu z veřejnosprávní 

smlouvy na peněžité plnění v rámci projektu „Česko - bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným  

v Čisté - vstupní objekt dolu Jeroným“ v předpokládané výši 114.418 Kč z rozpočtu Muzea Sokolov, 

příspěvková organizace Karlovarského kraje 

 

- ukládá řediteli Muzea Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, řešit krácení způsobilých 

výdajů v rámci projektu „Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté, vstupní objekt 

dolu Jeroným“ jako škodní případ v souladu s platnou právní úpravou ve výši částky známé po vyčerpání 

prostředků právní obrany 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvková organizace 

 

 
5. 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 976/08/18 
 

- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 1. 8. 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 

 

 
6. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.06.2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 977/08/18 
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- bere na vědomí hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.06.2018: 

 

 2 příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví hospodařily se ziskem, 1 organizace vykázala ztrátu 

 1 příspěvková organizace v oblasti regionálního rozvoje hospodařila se ziskem, 1 organizace vykázala 

ztrátu 

 5 příspěvkových organizací v oblasti sociální hospodařilo se ziskem nebo vyrovnaným výsledkem 

hospodaření, 8 organizací vykázalo ztrátu 

 8 příspěvkových organizací v oblasti kultury hospodařilo se ziskem 

 2 příspěvkové organizace v oblasti dopravy hospodařily se ziskem 

 32 příspěvkových organizací v oblasti školství hospodařilo se ziskem, 2 organizace vykázaly ztrátu 

 

- bere na vědomí mezitímní účetní závěrky příspěvkových organizací sestavené k datu 30.06.2018 

 

- ukládá ředitelům/ředitelkám příspěvkových organizací, jejichž výsledek hospodaření neodpovídá 

plánovaným ukazatelům, učinit taková opatření, aby výsledek hospodaření k 31.12.2018 nebyl záporný: 

 Základní škola a střední škola Karlovy Vary, p. o. 

 Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, p. o. 

 Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p. o. 

 Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. 

 

Termín kontroly: 24.09.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
7. Výsledek hospodaření a uzavření účetních výkazů zrušené příspěvkové organizace Základní 

umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary, p. o.  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 978/08/18 
 

- schvaluje účetní závěrku zrušené příspěvkové organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka 

Karlovy Vary, p. o., sestavenou k 30.06.2018 

 

- schvaluje výsledek hospodaření zrušené příspěvkové organizace Základní umělecká škola Antonína 

Dvořáka Karlovy Vary, p. o., k 30.06.2018 ve výši 674.521,24 Kč 

 

Termín kontroly: 24.09.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
8. Projekt "Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" - zplnomocnění projektanta k úkonům 

souvisejícím s výkonem inženýrské činnosti v rámci přípravy stavby 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 979/08/18 
 

- zmocňuje společnost INTAR a.s., se sídlem Bezručova 81/17a, Brno 602 00, IČO 25594443, 

jejímž jménem jedná předseda představenstva společnosti Ing. František Houdek, nar. xx. x. xxxx, bytem 

xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xx, činit veškeré úkony související s výkonem inženýrské činnosti  

v rámci přípravy stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" v rozsahu dle návrhu 
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- pověřuje hejtmanku, Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou, podpisem plné moci pro společnost  

INTAR a.s., se sídlem Bezručova 81/17a, Brno 602 00, IČO 25594443, jejímž jménem jedná předseda 

představenstva společnosti Ing. František Houdek, nar. xx. x. xxxx, bytem xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx 

xxx xx, činit veškeré úkony související s výkonem inženýrské činnosti v rámci přípravy stavby 

"Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" v rozsahu dle návrhu 

 

Termín kontroly: 08.10.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
9. Zpráva o peticích, stížnostech a dalších podáních za rok 2017 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
10. Poskytnutí finančního daru paní Kristýně Jedličkové a paní Adrianě Tomancové 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 980/08/18 
 

- schvaluje poskytnutí finančního daru paní Kristýně Jedličkové a paní Adrianě Tomancové za záchranu 

lidského života ve výši 5.000 Kč na osobu 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 367/2018 - přesun rozpočtových prostředků z neinvestiční rezervy  

na nepředvídané výdaje Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši  

10.000 Kč do Odboru kancelář hejtmanky a vnějších vztahů Krajského úřadu Karlovarského kraje  

na poskytnutí finančního daru ve výši ± 5.000 Kč paní Kristýně Jedličkové a ve výši ± 5.000 Kč  

paní Adrianě Tomancové za záchranu lidského života 

 

- zmocňuje k uzavření a podpisu darovací smlouvy Mgr. Petra Kubise, náměstka hejtmanky pro sociální 

věci a bezpečnost 

 

Termín kontroly: 24.09.2018 
 

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

 

 
11. Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek mezi Karlovarským krajem a společností Autobusy 

Karlovy Vary, a.s. - Dopravní terminál Cheb 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 981/08/18 
 

- schvaluje uzavření Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek mezi Karlovarským krajem a společností 

Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, Karlovy Vary, IČO 25332473, dle návrhu 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky Karlovarského kraje, Martina Hurajčíka, podpisem Dohody o vzájemném 

zápočtu pohledávek mezi Karlovarským krajem a společností Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, 

Karlovy Vary, IČO 25332473 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 350/2018 - navýšení příjmů a výdajů Odboru dopravy a silničního 

hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 212.754,41 Kč formou vzájemného provedení 

zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a Autobusy Karlovy Vary a.s. 
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Termín kontroly: 08.10.2018 
 

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

 

 
12. Uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 

uzavřené se společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 982/08/18 
 

- schvaluje uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 

ev. č. 01883/2014-00 se společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., se sídlem Na Vlečce 177,  

360 01 Otovice, IČO 26402068 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky Karlovarského kraje, pana Martina Hurajčíka, podpisem dodatku č. 9  

ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby ev. č. 01883/2014-00  

se společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice,  

IČO 26402068 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 354/2018 - zapojení volných finančních prostředků z výsledku 

hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 ve výši 25.000.000 Kč do rozpočtu Odboru dopravy  

a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje na zvýšení vyrovnávací platby za závazek 

veřejné služby pro Údržbu silnic Karlovarského kraje, a.s. Tuto alokaci volných finančních prostředků  

z výsledku hospodaření Karlovarského kraje schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením  

č. ZK 166/06/18 ze dne 21. 6. 2018. 

 

Termín kontroly: 24.09.2018 
 

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

 

 
13. Poskytnutí finančních prostředků z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje na podporu oprav a stavebních úprav místních komunikací 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 983/08/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2018 v rámci Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu oprav a stavebních úprav místních komunikací v celkové výši 

3.578.500 Kč včetně DPH dle přílohy 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit pana Martina Hurajčíka, náměstka 

hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast dopravy, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2018 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu oprav a stavebních úprav místních komunikací dle přílohy 

 

- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit provedení všech administrativních úkonů 

spojených s poskytnutím dotací, zejména připravit materiál pro jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 

a předložit smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje po schválení poskytnutí 

finančních prostředků Zastupitelstvem Karlovarského kraje k podpisu náměstkovi hejtmanky 

Karlovarského kraje pro oblast dopravy, panu Martinu Hurajčíkovi 
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Termín kontroly: 22.10.2018 
 

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

 

 
14. Pravidla pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji  

pro období 2019 - 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 984/08/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Pravidla pro zařazení 

sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období 2019 - 2020 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
15. Dodatek k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci kategorie A 

sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji - Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, 

příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 985/08/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu v kategorii A sítě 

sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018 - navýšení rozsahu rané péče (ID 8353234) 

poskytované organizací Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace  

(IČO 70887985), z 2 úvazků pracovníků v přímé péči na 3 úvazky pracovníků v přímé péči 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vydání dodatku č. 1  

k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Správa zdravotních  

a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace (IČO 70887985) 

 

Termín kontroly: 03.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
16. Projekt "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské 

knihovny Karlovy Vary" - zplnomocnění Mgr. Daniely Seifertové k úkonům souvisejícím  

s administrací projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 986/08/18 
 

- zmocňuje Mgr. Danielu Seifertovou, náměstkyni hejtmanky, činit veškeré úkony související  

s administrací projektu "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské 

knihovny Karlovy Vary", registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993 v rozsahu  

dle návrhu 
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- pověřuje hejtmanku Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou podpisem plné moci pro Mgr. Danielu 

Seifertovou k provádění úkonů souvisejících s projektem "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění  

a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary", registrační číslo projektu 

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993 v rozsahu dle návrhu po doplnění chybějících osobních údajů (datum 

narození, místo trvalého pobytu) 

 

Termín kontroly: 08.10.2018 
 

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

a cestovního ruchu 

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
17. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - žádosti o náhradní financování projektů 

podaných v dotačním programu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných 

domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II", které nelze v tomto 

dotačním programu podpořit z důvodů, které nevznikly pochybením žadatele  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 987/08/18 
 

- schvaluje 

 - poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje žadatelům dle přílohy 1 

- znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přílohy 3 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky Karlovarského kraje, Mgr. Dalibora Blažka, podpisem Smluv  

o poskytnutí individuální investiční dotace schválených dílčích projektů 

 

Termín kontroly: 22.10.2018 
 

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

 

 
18. Projekt Karlovarského kraje „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje v Sokolově“ - informace o projektu a úprava finančního krytí projektu  

dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 988/08/18 
 

- bere na vědomí informaci o projektu "Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje v Sokolově", registrační číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002296, 

uvedenou v důvodové zprávě 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úpravu finančního krytí 

projektu z důvodů uvedených v důvodové zprávě 

 

Termín kontroly: 19.11.2018 
 

Zodpovídá: MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 

příspěvková organizace 
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19. Odměny ředitelům příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví  

za I. pololetí roku 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 989/08/18 
 

- schvaluje výši odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za I. pololetí  

roku 2018 v částkách dle návrhu s připomínkou uvedenou v zápise 

 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

 

 
20. Objemová studie k řešení havarijního stavu "staré budovy" Střední uměleckoprůmyslové školy 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 990/08/18 
 

- bere na vědomí informaci o harmonogramu přípravy veřejné zakázky na zpracovatele objemové studie 

k řešení havarijního stavu "staré budovy" Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary,  

příspěvková organizace 

 

- souhlasí se zpracováním objemové studie ve třech variantách, které budou rovněž obsahovat časové  

a finanční hledisko řešení, dopady na výuku a možná rizika 

 

- souhlasí s realizací veřejné zakázky "Objemová studie - Střední uměleckoprůmyslová škola  

Karlovy Vary" formou veřejné zakázky malého rozsahu 

 

- bere na vědomí seznam dodavatelů, kteří budou v rámci veřejné zakázky přímo osloveni 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 352/2018 - zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku 

hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 v celkové výši 400.000 Kč do rozpočtu Odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje, jedná se o dotaci do fondu investic 

příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, 

příspěvková organizace, na zpracování objemové studie v souvislosti s řešením havarijního stavu nosných 

železobetonových konstrukcí v objektu. Tuto alokaci vázaných finančních prostředků z výsledku 

hospodaření Karlovarského kraje schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 78/04/18 

ze dne 26. 4. 2018. 

 

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace ve spolupráci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy  

a odborem investic a správa majetku realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 05.11.2018 
 

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

 

 
21. Pravidla pro poskytování stipendií žákům vzdělávajícím se ve středních školách zřizovaných 

Karlovarským krajem 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 991/08/18 
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- ruší dnem 31. srpna 2018 Pravidla pro poskytování stipendií žákům vzdělávajícím se ve vybraných 

oborech vzdělání ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem schválená usnesením Rady 

Karlovarského kraje č. RK 1260/10/16 ze dne 24. října 2016 

 

- schvaluje s účinností od 1. září 2018 Pravidla pro poskytování stipendií žákům vzdělávajícím  

se ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem dle návrhu s připomínkou uvedenou v zápise 

 

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

 

Termín kontroly: 24.09.2018 
 

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

 

 
22. Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury 

obyvatelstva  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 992/08/18 
 

- schvaluje dokument Vyhlášení Stipendijního (dotačního) programu Karlovarského kraje ke zlepšení 

vzdělanostní struktury obyvatelstva dle návrhu s připomínkou uvedenou v zápise 

 

- vyhlašuje Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury 

obyvatelstva 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnit na úřední desce a portálu Karlovarského kraje 

Vyhlášení Stipendijního (dotačního) programu ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva 

 

Termín kontroly: 24.09.2018 
 

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

 

 
23. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem  

a jeho příspěvkovými organizacemi na výběr zhotovitele akce "Provedení izolace vnějšího pláště 

budov školy" Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 993/08/18 
 

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady kraje č. PR 03/2018 Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na přímé oslovení společnosti Stavební 

společnost VARO, s.r.o. (IČO 26356503), na realizaci akce "Provedení izolace vnějšího pláště budov 

školy" Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, příspěvková organizace 

 

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

 

Termín kontroly: 08.10.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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24. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 994/08/18 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

se subjektem uvedeným v příloze č. 1 v celkové výši 50.000 Kč, dle návrhu v příloze č. 2 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 368/2018 - přesun rozpočtových prostředků v celkové výši  

± 50.000 Kč z rezervy na individuální dotace Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje  

do kapitoly Příspěvky cizím subjektům Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje k poskytnutí individuální neinvestiční dotace v oblasti sportu subjektu  

KREUZIGER projekt s.r.o., IČO 05964296, na částečnou úhradu nákladů spojených se zajištěním 

Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice 2018 

 

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

a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

 

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

 

Termín kontroly: 24.09.2018 
 

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

 

 
25. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Západočeská univerzita v Plzni 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 995/08/18 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Západočeské univerzitě v Plzni 

ve výši 53.900 Kč na financování výuky nekvalifikovaných učitelů 1. stupně základní školy  

v konzultačním středisku v Karlových Varech 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

se Západočeskou univerzitou v Plzni (IČO 49777513), na financování výuky nekvalifikovaných učitelů  

1. stupně základní školy v konzultačním středisku v Karlových Varech ve výši 53.900 Kč dle návrhu 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 369/2018 - přesun rozpočtových prostředků v celkové výši  

± 85.900 Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, z toho částka 53.900 Kč do Příspěvků cizím subjektům téhož odboru k poskytnutí 

neinvestiční dotace subjektu Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, na financování výuky 

nekvalifikovaných učitelů 1. stupně základní školy v konzultačním středisku v Karlových Varech a částka 

32.000 Kč k poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední 

pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace,  

z toho na platy a zákonné odvody 20.000 Kč a na úhradu provozních výdajů 12.000 Kč 

 

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

a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 
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Termín kontroly: 22.10.2018 
 

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

 

 
26. Zákonodárná iniciativa Zastupitelstva Karlovarského kraje týkající se přesunu kompetencí 

ohledně stanovení předpokládaného počtu přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání  

a forem vzdělávání z ředitelů středních škol na zřizovatele 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 996/08/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zákonodárnou iniciativu 

Karlovarského kraje ve věci novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, týkající se přesunu 

kompetencí ohledně stanovení předpokládaného počtu přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů 

vzdělání a forem vzdělávání z ředitelů středních škol na zřizovatele, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje předložit ve smyslu § 35 odst. 2 

písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh novely 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, týkající se přesunu kompetencí ohledně stanovení 

předpokládaného počtu přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání  

z ředitelů středních škol na zřizovatele, Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

- pověřit Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou, hejtmanku Karlovarského kraje, ve smyslu ustanovení  

§ 86 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, 

jednáním ve věci návrhu novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

- pověřit Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje, ve smyslu ustanovení § 86  

odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, 

jednáním ve věci návrhu novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů v případě, že nebude moci 

jednat hejtmanka kraje 

 

Termín kontroly: 22.10.2018 
 

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

 

 
27. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje „Senior Expres“ – návrh 

na rozdělení finančních prostředků 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 997/08/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Senior Expres" v celkové výši 1.000.000 Kč a uzavření 

veřejnoprávních smluv dle přílohy 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Josefa Janů, člena Rady 

Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje a informatiky, podpisem veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Senior Expres" 
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Termín kontroly: 05.11.2018 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 

 
28. Program obnovy venkova – změny v dotovaných akcích obce Pila a města Luby 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 998/08/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

- změnu parametru akce obce Pila, dotované v rámci Programu obnovy venkova, "Pila, chodník 

podél III/2087 V. etapa" 

- změnu charakteru dotace poskytnuté městu Luby v rámci Programu obnovy venkova na akci "Úprava 

sociálek 1 a 2 NP v Mateřské škole Luby" z dotace neinvestiční na investiční v celkové částce 202.000 Kč 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského 

kraje pro oblast regionálního rozvoje a informatiky, podpisem dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě  

o poskytnutí dotace ev. č. KK 01676/2018 a KK 02121/2018 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 353/2018 - přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru 

regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly Příspěvky cizím subjektům,  

v celkové částce ± 202.000 Kč z neinvestičních na investiční prostředky. Jedná se o změnu charakteru 

poskytnuté dotace z neinvestiční na investiční pro město Luby v rámci dotačního Programu obnovy 

venkova. 

 

Termín kontroly: 03.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 

 
29. Projekt Karlovarského kraje „Nestůj a pojď II“ – Schválení vzoru Veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na mzdové náklady spojené s obsazením 

dotovaného pracovního místa účastníkem projektu „Nestůj a pojď II“ financovaného v rámci 

Operačního programu Zaměstnanost 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 999/08/18 
 

- schvaluje Projekt „Nestůj a pojď II“ - Schválení vzoru Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného pracovního místa 

účastníkem projektu „Nestůj a pojď II“, financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 

 

30. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – město Jáchymov  

a Biatlonový spolek Eduard 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1000/08/18 
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- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Biatlonovému spolku Eduard, 

IČO 63552019, na úpravu běžeckých lyžařských tratí v areálu Eduard u Jáchymova ve výši 60.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Biatlonovým spolkem 

Eduard, IČO 63552019, na úpravu běžeckých lyžařských tratí v areálu Eduard u Jáchymova  

ve výši 60.000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje  

a informatiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru regionálního rozvoje zveřejnit schválenou individuální dotaci na internetových stránkách 

Karlovarského kraje 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje městu Jáchymov, IČO 00254622, na údržbu lyžařských běžeckých 

tratí v katastru obce Jáchymov ve výši 100.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 2 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Josefa Janů, člena Rady 

Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje a informatiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 366/2018 - přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru 

regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly Příspěvky cizím subjektům tohoto 

odboru v celkové výši ± 160.000 Kč z investičních na neinvestiční finanční prostředky. Tyto prostředky 

jsou určeny na poskytnutí individuální neinvestiční dotace městu Jáchymov ve výši 100.000 Kč na údržbu 

lyžařských tratí a Biatlonovému spolku Eduard ve výši 60.000 Kč na úpravu běžeckých lyžařských tratí  

v areálu Eduard u Jáchymova. 

 

Termín kontroly: 08.10.2018 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 

 
31. Schválení výsledku programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - Inovační vouchery pro rok 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1001/08/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předložený návrh rozdělení 

dotací z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2018 na Inovační vouchery dle doporučení Rady 

pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje v celkové výši 845.000 Kč (včetně DPH), příloha č. 1 

materiálu 

 

Termín kontroly: 19.11.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková 

organizace 
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32. Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace  

za 2. čtvrtletí 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1002/08/18 
 

- bere na vědomí zprávu o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p. o., za 2. čtvrtletí 2018 

 

Zodpovídá: Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková 

organizace 

 

 
33. Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1003/08/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Program pro poskytování 

finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2019 s připomínkou uvedenou v zápise 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
34. Podnět RNDr. Bc. Gabriely Lickové, Ph.D., Zastupitelstvu Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
35. Informace o stavbě nové budovy hospicové péče v Nejdku 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1004/08/18 
 

- bere na vědomí aktuální informaci o průběhu stavby nové budovy hospicové péče v Nejdku 

 

- pověřuje Olgu Pištejovou,  ředitelku příspěvkové organizace Zařízení následné rehabilitační a hospicové 

péče, aby v případě, že zhotovitel nové budovy hospicové péče - společnost Metrostav a.s., nevyhoví 

návrhu příspěvkové organizace REHOS na řešení reklamace bleskosvodu v termínu do 22.08.2018,  

tj. ve sjednané lhůtě nesdělí, že provede opravu stávajícího bleskosvodu anebo že akceptuje alternativní 

návrh vedení bleskosvodu po vnější straně fasády budovy, přistoupila v zájmu o rychlé řešení k zadání 

díla (instalace bleskosvodu) třetímu subjektu. Předmětem smlouvy o dílo bude provedení bleskosvodu  

po vnější straně fasády budovy v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Alešem 

Bubeníčkem tak, aby bylo možné získat souhlasné stanovisko TIČR a zahájit kolaudační řízení. 

 

- schvaluje výjimku z pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 03/2018 "Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" (čl. IX) s tím, že veřejná zakázka 

spojená s odstraněním nedostatků realizované stavby tak, aby bylo možné požádat o kolaudaci objektu 

nové budovy hospicové péče Nejdek bude zadána přímým zadáním - oslovením jednoho dodavatele  

při respektování obvyklých cen na trhu, tato výjimka bude použita za podmínky, že společnost  

Metrostav a.s., nevyhoví návrhu příspěvkové organizace REHOS na řešení reklamace bleskosvodu  

v termínu do 22.08.2018 
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- schvaluje převod z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizaci Zařízení následné 

rehabilitační a hospicové péče (REHOS) ve výši 800 tis. Kč a použití fondu investic ve stejné výši  

na odstranění závad bránících kolaudaci nové budovy hospicové péče v rámci řešení reklamace, a to celé 

za podmínky, že zhotovitel nové budovy hospicové péče – Metrostav a.s., nevyhoví návrhu příspěvkové 

organizace REHOS na řešení reklamace bleskosvodu v termínu do 22.08.2018, tj. ve sjednané lhůtě 

nesdělí, že provede opravu stávajícího bleskosvodu anebo, že akceptuje alternativní návrh vedení 

bleskosvodu po vnější straně fasády budovy 

 

Termín kontroly: 05.11.2018 
 

Zodpovídá: Pištejová Olga, DiS., ředitelka příspěvkové organizace Zařízení následné rehabilitační 

a hospicové péče 

 

 
36. Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku na dodávky 

„Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – III, část 21-OŘ“ pro část veřejné zakázky 

Část 21 VZ - Nábytek - stoly, skříně, psací stoly - DTD 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1005/08/18 
 

- schvaluje výběr dodavatele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské 

technologie a interiérového vybavení - III, část 21-OŘ“.  

Pro Část 21 VZ - Nábytek - stoly, skříně, psací stoly - DTD byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka 

účastníka zadávacího řízení IC DESIGN s.r.o., se sídlem Žitná 7210/17, 831 06 Bratislava - mestská časť 

Rača, Slovenská republika, IČO 35812478 s nabídkovou cenou 2.299.897 Kč bez DPH,  

2.782.875,37 Kč vč. DPH. 

 

- schvaluje kupní smlouvu předloženou vybraným dodavatelem v nabídce v rámci zadávacího řízení  

s názvem „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - III, část 21-OŘ“ pro Část 21  

VZ - Nábytek - stoly, skříně, psací stoly - DTD dle návrhu, viz příloha č. 1 

 

- schvaluje uzavření kupní smlouvy na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového 

vybavení - III, část 21-OŘ“ mezi Karlovarským krajem a vybraným dodavatelem a to pro Část 21  

VZ - Nábytek - stoly, skříně, psací stoly - DTD a dodavatelem IC DESIGN s.r.o., se sídlem Žitná 7210/17,  

831 06 Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika, IČO 35812478, s nabídkovou cenou 

2.299.897 Kč bez DPH, 2.782.875,37 Kč vč. DPH 

 

- ukládá Karlovarské krajské nemocnici a.s., jako příkazníkovi smlouvy číslo KK 02682/2017  

ze dne 26.10.2017 činit úkony spojené s uzavřením kupní smlouvy s vybraným dodavatelem 

 

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje, Ing. Jana Bureše, podpisem kupní smlouvy s vybraným 

dodavatelem a to pro Část 21 VZ - Nábytek - stoly, skříně, psací stoly - DTD s dodavatelem  

IC DESIGN s.r.o., se sídlem Žitná 7210/17, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika, 

IČO 35812478, s nabídkovou cenou 2.299.897 Kč bez DPH, 2.782.875,37 Kč vč. DPH po marném 

uplynutí lhůty zákazu uzavření smlouvy dle § 246 ZZVZ 

 

Termín kontroly: 08.10.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 
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37. Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku na dodávky 

„Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – VI“ pro část veřejné zakázky 

Část 30 veřejné zakázky – Systém řízení videa a digitalizace pro operační sály 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1006/08/18 
 

- schvaluje výběr dodavatele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské 

technologie a interiérového vybavení - VI“.  

Pro Část 30 veřejné zakázky – Systém řízení videa a digitalizace pro operační sály byla  

jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení HOSPIMED, spol. s r.o.,  

se sídlem Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3, IČO 00676853 s nabídkovou cenou 1.997.850 Kč  

bez DPH, 2.417.398,50 Kč vč. DPH. 

 

- schvaluje kupní smlouvu předloženou vybraným dodavatelem v nabídce v rámci zadávacího řízení 

s názvem „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - VI“ pro Část 30 veřejné zakázky 

– Systém řízení videa a digitalizace pro operační sály dle návrhu, viz příloha č. 1 

 

- schvaluje uzavření kupní smlouvy na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie  

a interiérového vybavení - VI“ mezi Karlovarským krajem a vybraným dodavatelem a to pro Část 30 

veřejné zakázky – Systém řízení videa a digitalizace pro operační sály s dodavatelem HOSPIMED, 

spol. s r.o. se sídlem Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3, IČO 00676853 s nabídkovou cenou  

1.997.850 Kč bez DPH, 2.417.398,50 Kč vč. DPH 

 

- ukládá Karlovarské krajské nemocnici a.s., jako příkazníkovi smlouvy číslo KK 02682/2017  

ze dne 26.10.2017 činit úkony spojené s uzavřením kupní smlouvy s vybraným dodavatelem 

 

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje, Ing. Jana Bureše, podpisem kupní smlouvy s vybraným 

dodavatelem a to pro Část 30 veřejné zakázky – Systém řízení videa a digitalizace pro operační sály  

s dodavatelem HOSPIMED, spol. s r.o., se sídlem Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3,  

IČO 00676853 s nabídkovou cenou 1.997.850 Kč bez DPH, 2.417.398,50 Kč vč. DPH po marném 

uplynutí lhůty zákazu uzavření smlouvy dle § 246 ZZVZ 

 

Termín kontroly: 22.10.2018 

 

Zodpovídá: 

 

Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva Karlovarské krajské  

nemocnice a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová v. r. 

                    hejtmanka  

           Karlovarského kraje 

    Mgr. Petr Kubis v. r. 

    náměstek hejtmanky 

 


