
 
 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 107. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 10. září 2018 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 6:34 do 9:45 hodin  

 
 

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

Mgr. Blažek, Ing. Jakobec, Ing. Bureš (od 7:34 hod.), 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,  Mgr. Novotný, Mgr. Pavlíková, 

Mgr. Vodičková 

Zapisovatelka:       Monika Nová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, 

a. s. – určení auditora pro ověření roku 2018 

RK 1043/09/18 

2. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 10.09.2018 RK 1044/09/18 

3. Rozpočtové změny RK 1045/09/18 

4. Postup ve věci doručeného rozsudku Krajského soudu v Plzni u projektu "Rozvoj 

služeb e-Governmentu na území Karlovarského kraje - část I. až VI."  

reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07146 

RK 1046/09/18 

5. Postup ve věci podání sporu z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění  

u projektu "ISŠ Cheb - Centrum dřevozpracujících oborů",  

reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01260 

RK 1047/09/18 

6. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a uložení 

odvodu z fondu investic organizaci Agentura projektového a dotačního 

managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

RK 1048/09/18 

7. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic organizaci 

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace,  

na financování investičních akcí do 250.000 Kč 

RK 1049/09/18 

8. Změna účelu použití schválené dotace do fondu investic organizaci Zařízení 

následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace, z původní akce 

"Výměna lin na pokojích - patra B a C" na nové akce "Výměna dveří na patrech B 

a C a přízemí staré budovy" a "Oprava havarijního stavu terasy u staré budovy" 

RK 1050/09/18 

9. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje RK 1051/09/18 
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10. Výpůjčka zasedací místnosti 218 A v budově A za účelem konání Valné hromady 

ANNA KK, z. s. 

RK 1052/09/18 

11. Výpůjčka zasedací místnosti 118 A a zastupitelského sálu v budově A za účelem 

konání seminářů a akcí Eurocentra Karlovy Vary 

RK 1053/09/18 

12. Poskytnutí finančního daru - výtěžku veřejné sbírky na získání finančních 

prostředků na podporu kočičích útulků 

RK 1054/09/18 

13. Poskytnutí finančního daru - výtěžku veřejné sbírky paní Haně Džudžové RK 1055/09/18 

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

Karlovarského kraje, a. s. 

RK 1056/09/18 

15. Nařízení Karlovarského kraje č. 4/2018, o vymezení úseků silnic III. třídy,  

na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 

odstraňováním sněhu a náledí  

RK 1057/09/18 

16. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – změna č. 1 plánu investic na rok 2018 RK 1058/09/18 

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

Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních 

hřišť pro rok 2018 

RK 1059/09/18 

18. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na sanaci skalního 

masivu u silnice I/6 v Karlových Varech 

staženo 

19. Žádost Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech o snížení jednorázové 

finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou  

„Chodov – Vintířovská ulice, splašková tlaková kanalizace“ v silničních 

pozemcích v majetku Karlovarského kraje 

RK 1060/09/18 

20. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Senioři České republiky, z. s., 

Základní organizace Kalovy Vary   

RK 1061/09/18 

21. Dočasné snížení kapacity Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková 

organizace 

RK 1062/09/18 

22. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb  

za I. pololetí roku 2018 

RK 1063/09/18 

23. Smlouva o výpůjčce prostoru v obchodním centru pro výstavu fotografií  

Staňte se pěstounem 

RK 1064/09/18 

24. Chebské dvorky 2018 - přesun finančních prostředků RK 1065/09/18 

25. Projekt Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského 

kraje, "Podpora celoročního výstavního programu GAVU Cheb z grantového 

programu podpory profesionálního výtvarného umění" - schválení projektu 

RK 1066/09/18 

26. Odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem  

v oblasti kultury za 1. pololetí roku 2018 

RK 1067/09/18 

27. Schválení dodatku ke kupní smlouvě na dodávky v rámci zakázky „Pořízení 

lékařské technologie a interiérového vybavení - IV“ pro část 

Část 9 veřejné zakázky – Lékařský nábytek 

RK 1068/09/18 

28. Schválení zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení 

lékařské technologie a interiérového vybavení - V“ pro část veřejné zakázky 

Část 28 veřejné zakázky – T-6125 Monitor dechu 

Schválení realizace nového zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky 

„Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – V, část 28“ 

Část 28 veřejné zakázky – T-6125 Monitor dechu 

RK 1069/09/18 

29. „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení 

revitalizace areálu nemocnice v Chebu“ - schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo 

na provedení stavby 

RK 1070/09/18 

30. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje  

do majetku obce Sadov - část pozemku p.č. 246/1 a pozemky p.č. 246/5, 246/6, 

246/7, 246/8, 246/9, 246/10, 67/4, 67/5, 67/6 a 67/7 v k.ú. Lesov 

RK 1071/09/18 

31. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje  

do majetku obce Březová - části pozemků p.č. 46/1 a 497 v k.ú. Březová 

 

RK 1072/09/18 
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32. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví 

Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 80/2 v k.ú. Bernov 

RK 1073/09/18 

33. Upuštění od vymáhání bezdůvodného obohacení + Záměr kraje prodat nemovitou 

věc z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob – část pozemku 

p.p.č. 1740 v k.ú. Bezděkov u Prachomet 

RK 1074/09/18 

34. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 501/1  

v k.ú. Vítkov u Sokolova ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. 

RK 1075/09/18 

35. Schválení výsledku zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Záruční  

a pozáruční servis vozidel ZZS KVK“ Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

RK 1076/09/18 

36. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na akci 

"Uspořádání Lékařského semináře v Lázních Kynžvart v roce 2018" 

RK 1077/09/18 

37. Záměr projektu - Cyklistické napojení areálu krajských institucí na páteřní 

cyklistické trasy - dotační možnosti financování 

RK 1078/09/18 

38. Schválení pravidel soutěže „Youtuber“ pro žáky základních a středních škol  

v Karlovarském kraji 

RK 1079/09/18 

39. Jesle v Krajském dětském domově pro děti do 3 let, příspěvkové organizaci  

- varianty financování ze strany rodičů 

RK 1080/09/18 

40. Projekt Karlovarského kraje „Nestůj a pojď II“ – schválení uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace pro Bohemia Lignum a.s., na mzdové náklady 

spojené s obsazením dotovaného pracovního místa účastníkem projektu „Nestůj  

a pojď II“ 

RK 1081/09/18 

41. Žádosti Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad o poskytnutí dotace  

na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie ze dne  

20. 8. 2018 a 22. 8. 2018 

RK 1082/09/18 

42. Schválení výjimky z pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 03/2018 "Pravidla 

pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými 

organizacemi" pro "Provedení sanačních prací - odstranění omítek na objektu 

Císařských lázní Karlovy Vary" 

RK 1083/09/18 

43. Žádost Galerie umění Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje 

o poskytnutí finančních prostředků na nákup uměleckých děl z Akvizičního fondu 

Ministerstva kultury pro rok 2018 

RK 1084/09/18 

44. Individuální žádost o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, 

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu - Thun 1794 a.s. 

staženo 

45. Záměr zrušení pobočky Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace 

Karlovarského kraje ve Žluticích 

RK 1085/09/18 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- p. Martina Hurajčíka 

- Ing. Karla Jakobce 
 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 

bod č. 39 Jesle v Krajském dětském domově pro děti do 3 let, příspěvkové organizaci  

- varianty financování ze strany rodičů 

 

bod č. 40 Projekt Karlovarského kraje „Nestůj a pojď II“ – schválení uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace pro Bohemia Lignum a.s., na mzdové náklady spojené  

s obsazením dotovaného pracovního místa účastníkem projektu „Nestůj a pojď II“ 

 

bod č. 41 Žádosti Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad o poskytnutí dotace  

na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie ze dne  

20. 8. 2018 a 22. 8. 2018 

  

bod č. 42 Schválení výjimky z pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 03/2018 "Pravidla  

pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými 

organizacemi" pro "Provedení sanačních prací - odstranění omítek na objektu 

Císařských lázní Karlovy Vary"  

 

bod č. 43 Žádost Galerie umění Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje  

o poskytnutí finančních prostředků na nákup uměleckých děl z Akvizičního fondu 

Ministerstva kultury pro rok 2018 

  

bod č. 44 Individuální žádost o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, 

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu - Thun 1794 a.s. 

  

bod č. 45           Záměr zrušení pobočky Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského 

                         kraje ve Žluticích 

 

 
Staženo z programu: 

 
bod č. 18 Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na sanaci skalního masivu 

u silnice I/6 v Karlových Varech 

 

bod č. 44 Individuální žádost o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, 

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu - Thun 1794 a.s. 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení ze 107. jednání RKK dne 10.09.2018 

 

10.09.2018  Strana 5 (celkem 25) 

 

1. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s. – určení 

auditora pro ověření roku 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1043/09/18 
 

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 Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.,  

IČO 26402068, se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice (dále jen ÚSKK, a.s.), zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197 

 

- určuje, že ověření Řádné roční účetní závěrky za rok 2018, Výroční zprávy za rok 2018 a Zprávy  

o vztazích mezi propojenými osobami provede auditorská firma Q-AUDIT, s. r. o., Mírové náměstí 

136/19, Mariánské Lázně, PSČ 353 01, IČO 61173339, Oprávnění Komory auditorů České republiky  

k výkonu auditorské činnosti č. 0120 

 

- bere na vědomí předloženou Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku 

společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s., za období 1-6/2018 

 

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje podpisem písemného vyhotovení Zápisu o rozhodnutí jediného 

akcionáře společnosti ÚSKK, a. s., v působnosti valné hromady společnosti ve smyslu ustanovení  

§ 12 odstavec 1 „KorpZ.“ 

 

Termín kontroly: 05.11.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martin Leichter, MBA, předseda představenstva 

Ing. Zdeněk Brázda, místopředseda představenstva 

Ing. Pavel Raška, člen představenstva 

 

 
2. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 10.09.2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1044/09/18 
 

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

k datu 10.09.2018 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 10.09.2018 

dle návrhu č. 3 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
3. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1045/09/18 
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- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 378/2018 

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

ve výši 500.000 Kč do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje  

na financování akce Zdravotník Karlovarského kraje 2018. 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. 379/2018 

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

305.200 Kč do rozpočtu Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční 

prostředky budou využity na zavedení pevné měsíční paušální náhrady na dopravu neuvolněným členům 

Zastupitelstva Karlovarského kraje. 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. 380/2018 

- 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 nové 

zaměstnankyni v přímé obslužné péči. 

 

Rozpočtovou změnu č. 381/2018 

 - navýšení příjmů a výdajů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje 

o částku 1.098.306,66 Kč (podíl SR a EU) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace 

z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Finanční prostředky jsou 

určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Karlovarská agentura rozvoje podnikání na realizaci 

projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje 2018-2019 financované  

v rámci Operačního programu Technická pomoc. 

 

Rozpočtovou změnu č. 382/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v celkové výši 2.576.540,80 Kč z titulu zapojení 

vrácených finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje ze zrušených peněžních účtů  

a fondů příspěvkové organizace Karlovarského kraje Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy 

Vary po ukončení její činnosti. Finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu Odboru školství, mládeže 

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje k poskytnutí finančního daru Statutárnímu městu 

Karlovy Vary ve výši 2.576.540,80 Kč, jak vyplývá ze smlouvy o převodu činností, práv, povinností  

a závazků, darování movitých věcí a poskytnutí finančního daru uzavřené se Statutárním městem Karlovy 

Vary č. KK 01377/2018 schválené Zastupitelstvem Karlovarského kraje č. ZK 145/04/18 ze dne  

26. dubna 2018. 

 

Termín kontroly: 22.10.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
4. Postup ve věci doručeného rozsudku Krajského soudu v Plzni u projektu "Rozvoj služeb  

e-Governmentu na území Karlovarského kraje - část I. až VI." reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07146 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1046/09/18 
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- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí - informaci  

o doručeném rozsudku Krajského soudu v Plzni č. j. 57 Af 11/2017-149 ze dne 27. 7. 2018 k projektu  

reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07146 "Rozvoj služeb eGovernmentu na území Karlovarského kraje - část I.  

až VI.", kterým se zamítá správní žaloba podaná Karlovarským krajem dne 27. 4. 2017 

 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí - informaci  

o nepodání kasační stížnosti proti doručenému rozsudku Krajského soudu v Plzni č. j. 57 Af 11/2017-149 

ze dne 27. 7. 2018 

 

- ukládá odboru finančnímu řešit porušení rozpočtové kázně jako škodní případ v souladu s platnou 

právní úpravou poté, kdy bude známa konečná výše škody, tj. po rozhodnutí o žádosti o prominutí odvodu 

a dosud nevyměřeného penále 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
5. Postup ve věci podání sporu z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění u projektu "ISŠ Cheb  

- Centrum dřevozpracujících oborů", reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01260 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1047/09/18 
 

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

ve stanovené lhůtě, v rámci projektu „ISŠ Cheb - Centrum dřevozpracujících oborů“, ve kterém by se 

Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace, domáhala na poskytovateli dotace splnění 

a doplacení peněžitého plnění, které bylo sníženo krácením dotace v částce 1.009.911,05Kč (85 % 

z krácených způsobilých výdajů) v rozporu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou, za zjištění uvedená  

v Oznámení o krácení způsobilých výdajů projektu, č. j. RRSZ 858/2017, ze dne 24. 1. 2017, na základě 

kterých Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad zkrátila dotaci v rozporu s uzavřenou 

veřejnoprávní smlouvou 

 

- schvaluje úhradu správního poplatku spojeného s podáním návrhu na zahájení sporného řízení  

z veřejnosprávní smlouvy na peněžité plnění v rámci projektu „ISŠ Cheb - Centrum dřevozpracujících 

oborů“ v předpokládané výši 50.496 Kč z rozpočtu Integrované střední školy Cheb, příspěvková 

organizace 

 

- ukládá řediteli Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, řešit krácení způsobilých 

výdajů v rámci projektu „ISŠ Cheb - Centrum dřevozpracujících oborů“ jako škodní případ v souladu 

s platnou právní úpravou ve výši částky známé po vyčerpání prostředků právní obrany 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci o podání návrhu  

na zahájení sporného řízení z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění proti krácení způsobilých výdajů 

v rámci projektu „ISŠ Cheb - Centrum dřevozpracujících oborů“. 

 

Termín kontroly: březen 2019 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 

 

 

 



Usnesení ze 107. jednání RKK dne 10.09.2018 

 

10.09.2018  Strana 8 (celkem 25) 

 

6. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a uložení odvodu z fondu 

investic organizaci Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1048/09/18 
 

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 9.000.000 Kč 

organizaci Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

 

- ukládá odvod z fondu investic ve výši 9.000.000 Kč organizaci Agentura projektového a dotačního 

managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace, do rozpočtu zřizovatele Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 08.10.2018 
 

Zodpovídá: Bc. Tomáš Picka, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
7. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic organizaci Zdravotnická 

záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, na financování investičních akcí  

do 250.000 Kč 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1049/09/18 
 

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 1.000.000 Kč 

organizaci Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, na financování 

investičních akcí do 250.000 Kč 

 

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

příspěvková organizace 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
8. Změna účelu použití schválené dotace do fondu investic organizaci Zařízení následné 

rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace, z původní akce "Výměna lin na pokojích - 

patra B a C" na nové akce "Výměna dveří na patrech B a C a přízemí staré budovy" a "Oprava 

havarijního stavu terasy u staré budovy" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1050/09/18 
 

- schvaluje změnu účelu použití schválené dotace do fondu investic ve výši 1.800.000 Kč organizaci 

Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace, z původní akce "Výměna lin  

na pokojích  - patra B a C" na nové akce "Výměna dveří na patrech B a C a přízemí staré budovy" 

(900.000 Kč) a "Oprava havarijního stavu terasy u staré budovy" (900.000 Kč) 

 

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

a hospicové péče 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 
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9. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1051/09/18 
 

- bere na vědomí usnesení Komisí Rady Karlovarského kraje od 25.07.2018 do 14.08.2018 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
10. Výpůjčka zasedací místnosti 218 A v budově A za účelem konání Valné hromady  

ANNA KK, z. s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1052/09/18 
 

- schvaluje výpůjčku, bezúplatné poskytnutí zasedací místnosti 218 v budově A na den 22.09.2018  

od 9:00 hod do 14:00 hod za účelem konání Valné hromady ANNA KK, z. s. 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
11. Výpůjčka zasedací místnosti 118 A a zastupitelského sálu v budově A za účelem konání 

seminářů a akcí Eurocentra Karlovy Vary 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1053/09/18 
 

- schvaluje výpůjčku, bezúplatné poskytnutí zasedací místnosti 118 A v budově A na dny 27.09.2018  

od 9:00 hod do 14:00 hod, 10.10.2018 od 14:00 hod do 18:00 hod, 15.11.2018 od 8:00 hod do 17:00 hod, 

5.12.2018 od 9:00 hod do 14:00 hod za účelem konání seminářů z cyklu Eurocentra Karlovy Vary  

a zastupitelského sálu na dny 7.11.2018 od 8:00 hod do 15:00 hod za účelem akce Dotace EU a veřejné 

zakázky a 15.11.2018 od 8:00 hod do 17:00 hod za účelem akce Rozhoduj o Evropě určené pro studenty 

středních škol 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
12. Poskytnutí finančního daru - výtěžku veřejné sbírky na získání finančních prostředků  

na podporu kočičích útulků 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1054/09/18 
 

- bere na vědomí výtěžek z veřejné sbírky Získání finančních prostředků na podporu kočičího útulku  

v Kraslicích, provozovaného spolkem "Konec toulání" a kočičího útulku v Sokolově, provozovaného 

spolkem "Láskou ke kočkám, z.s.", ve výši 15.362,19 Kč 

 

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 7.681,10 Kč kočičímu útulku v Kraslicích, provozovaného 

spolkem "Konec toulání" a částku 7.681,09 Kč kočičímu útulku v Sokolově, provozovaného spolkem 

"Láskou ke kočkám, z.s." 
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Termín kontroly: 22.10.2018 
 

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

 

 
13. Poskytnutí finančního daru - výtěžku veřejné sbírky paní Haně Džudžové 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1055/09/18 
 

- bere na vědomí výtěžek z veřejné sbírky na Získání finančních prostředků na pomoc paní Haně 

Džudžové, postižené požárem ve výši 48.125,61 Kč 

 

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 48.125,61 Kč paní Haně Džudžové 

 

Termín kontroly: 22.10.2018 
 

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

 

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

Karlovarského kraje, a. s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1056/09/18 
 

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

ze dne 31.07.2018 a měsíční vyúčtování za měsíc červen a červenec - 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 

 

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

 

 
15. Nařízení Karlovarského kraje č. 4/2018, o vymezení úseků silnic III. třídy,  

na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním 

sněhu a náledí  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1057/09/18 
 

- schvaluje nařízení Karlovarského kraje č. 4/2018, o vymezení úseků silnic III. třídy, na kterých  

se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 
 

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

Karlovarského kraje č. 4/2018 ve Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 05.11.2018 
 

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního  

a právního a krajského živnostenského úřadu 
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16. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – změna č. 1 plánu investic na rok 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1058/09/18 
 

- schvaluje 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 (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů 

ve věcech kraje jako jediný společník obchodní společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., IČO 26367858,  

se sídlem K Letišti 132, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 15872, změnu č. 1 plánu investic společnosti  

Letiště Karlovy Vary s.r.o. na rok 2018 dle návrhu 

 

Termín kontroly: 03.12.2018 
 

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

 

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

kraje na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť pro rok 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1059/09/18 
 

- schvaluje výjimku z Pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje programu na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť 

(článek I. odst. 1.) tak, aby písemná žádost (bez elektronické verze) žadatele SPRÁVA MĚSTSKÝCH 

SPORTOVIŠŤ, p.o., mohla být uznána za žádost platnou 

 

- schvaluje poskytnutí finančních prostředků z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť žadatelům uvedeným 

v příloze č. 1 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje poskytnutí finančních prostředků z Programu  

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících a vznik nových 

dopravních hřišť žadateli uvedenému v příloze č. 2 

 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 384/2018, změnu charakteru rozpočtových prostředků ve výši  

± 200.000 Kč v rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje, 

kapitoly příspěvky cizím subjektům, z neinvestičních na investiční, v rámci programu na podporu obnovy 

stávajících a vznik nových dopravních hřišť pro rok 2018 

 

- pověřuje 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 obnovy 

stávajících a vznik nových dopravních hřišť 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 a Radou Karlovarského kraje k podpisu náměstkovi hejtmanky 

Karlovarského kraje pro oblast dopravy, panu Martinu Hurajčíkovi 
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Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

 

 
18. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na sanaci skalního masivu u silnice 

I/6 v Karlových Varech 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
19. Žádost Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech o snížení jednorázové finanční 

náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Chodov – Vintířovská ulice, 

splašková tlaková kanalizace“ v silničních pozemcích v majetku Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1060/09/18 
 

- souhlasí se snížením Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech jednorázové náhrady  

za užívání části pozemku p. č. 2480/1 v k. ú. Dolní Chodov, na jednu polovinu, tj. 54.500 Kč + DPH,  

z důvodu veřejné prospěšnosti stavby 

 

Termín kontroly: 19.11.2018 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
20. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Senioři České republiky, z. s., Základní 

organizace Kalovy Vary   

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1061/09/18 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci Senioři České 

republiky, z. s. Základní organizace Karlovy Vary se sídlem Severní 869/5, 360 05 Karlovy Vary,  

IČO 03436136  ve výši 50.000 Kč dle přílohy č. 5 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s organizací Senioři České 

republiky, z. s., Základní organizace Karlovy Vary se sídlem Severní 869/5, 360 05 Karlovy Vary,  

IČO 03436136 na podporu aktivní činnosti seniorů ve výši 50.000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje  

dle návrhu 

 

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

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru sociálních věcí zveřejnit schválenou individuální dotaci na internetových stránkách 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 22.10.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 
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21. Dočasné snížení kapacity Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1062/09/18 
 

- schvaluje dočasné snížení kapacity Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace,  

a to sociální služby domovy pro seniory ze stávajícího počtu 54 lůžek na 51 lůžek s účinností  

od 1. 10. 2018 do 31. 8. 2019 z důvodu plánované rekonstrukce elektroinstalace a výměny dveří  

v 1. a 2. nadzemním podlaží objektu Domova s tím, že v organizaci dojde k navýšení kapacity na 52 lůžek 

s účinností od 1. 9. 2019 

 

- ukládá řediteli Domova pro seniory  v Hranicích, příspěvková organizace, zajistit organizačně veškeré 

potřebné úkony související se změnou kapacity sociální služby domovy pro seniory v Domově pro seniory 

v Hranicích, příspěvková organizace, s účinností  od 01. 10. 2018 

 

Termín kontroly: 03.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Libor Syrovátka, ředitel Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace 

 

 
22. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb za I. pololetí roku 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1063/09/18 
 

- bere na vědomí zprávu o činnosti a plnění úkolů pro přiznání odměn ředitelům příspěvkových 

organizací Karlovarského kraje za I. pololetí r. 2018 

 

- schvaluje výši odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb za I. pololetí roku 

2018 v částkách dle návrhu, s připomínkou uvedenou v zápise 

 

Termín kontroly: 19.11.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
23. Smlouva o výpůjčce prostoru v obchodním centru pro výstavu fotografií Staňte se pěstounem 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1064/09/18 
 

- schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce prostoru v obchodním centru Tesco Stores ČR a.s., pro  výstavu 

fotografií Staňte se pěstounem 

 

- pověřuje Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou, podpisem Smlouvy o výpůjčce prostoru v obchodním 

centru Tesco Stores ČR a.s., pro výstavu fotografií Staňte se pěstounem 

 

Termín kontroly: 08.10.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 
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24. Chebské dvorky 2018 - přesun finančních prostředků 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1065/09/18 
 

- souhlasí s podporou akce Chebské dvorky 2018 

 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 374/2018  

- přesun rozpočtových prostředků Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

Krajského úřadu Karlovarského kraje z  kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 150.000 Kč  

do rozpočtu příspěvkové organizace Karlovarského kraje Galerie 4 – galerie fotografie na pokrytí 

neinvestičních nákladů spojených s pořádáním festivalové akce Chebské dvorky 2018 

 

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

a cestovního ruchu 

 

 
25. Projekt Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje, 

"Podpora celoročního výstavního programu GAVU Cheb z grantového programu podpory 

profesionálního výtvarného umění" - schválení projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1066/09/18 
 

- schvaluje zařazení projektu "Podpora celoročního výstavního programu GAVU Cheb z grantového 

programu podpory profesionálního výtvarného umění" do Akčního plánu Programu rozvoje 

Karlovarského kraje 

 

- schvaluje podání žádosti na projekt "Podpora celoročního výstavního programu GAVU Cheb  

z grantového programu podpory profesionálního výtvarného umění" Galerie výtvarného umění v Chebu, 

příspěvkové organizace Karlovarského kraje, vyhlášené výzvy Ministerstva kultury ČR pro rok 2018 

 

- schvaluje celkové náklady projektu "Podpora celoročního výstavního programu GAVU Cheb  

z grantového programu podpory profesionálního výtvarného umění" v maximální výši 2.300 tis. Kč 

 

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

a cestovního ruchu 

 

 
26. Odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem v oblasti 

kultury za 1. pololetí roku 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1067/09/18 
 

- schvaluje výši odměn ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem v oblasti 

kultury za 1. pololetí roku 2018 v částkách dle návrhu č. 1, s připomínkou uvedenou v zápise 

 

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

a cestovního ruchu 
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27. Schválení dodatku ke kupní smlouvě na dodávky v rámci zakázky „Pořízení lékařské 

technologie a interiérového vybavení - IV“ pro část 

Část 9 veřejné zakázky – Lékařský nábytek 

 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1068/09/18 
 

- schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 9. 8. 2018, ev. č. KK02768/2018 na dodávku souboru 

lékařského nábytku v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice  

v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“ s názvem zakázky „Pořízení lékařské 

technologie a interiérového vybavení - IV“ pro „Část 9 veřejné zakázky – Lékařský nábytek“ na posunutí 

termínu plnění do 24. 9. 2018 

 

- ukládá Karlovarské krajské nemocnici a.s., jako příkazníkovi smlouvy číslo KK02682/2017 ze dne  

26. 10. 2017 činit úkony spojené s přípravou a uzavřením dodatků ke kupním smlouvám s dodavatelem 

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

 

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje, Ing. Jana Bureše, podpisem dodatku ke kupní smlouvě  

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

a to dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 9. 8. 2018, ev. č. KK02768/2018 s názvem zakázky „Pořízení 

lékařské technologie a interiérového vybavení - IV“ pro „Část 9 veřejné zakázky – Lékařský nábytek“  

na posunutí termínu plnění do 24. 9. 2018 

 

Termín kontroly: 22.10.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

 

 
28. Schválení zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení lékařské 

technologie a interiérového vybavení - V“ pro část veřejné zakázky 

Část 28 veřejné zakázky – T-6125 Monitor dechu 

Schválení realizace nového zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky „Pořízení lékařské 

technologie a interiérového vybavení – V, část 28“ 

Část 28 veřejné zakázky – T-6125 Monitor dechu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1069/09/18 
 

- schvaluje v souladu s § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie  

a interiérového vybavení - V“ pro 

Část 28 veřejné zakázky – T-6125 Monitor dechu 

 

- ukládá Karlovarské krajské nemocnici a.s., jako příkazníkovi smlouvy číslo KK02682/2017 ze dne  

26. 10. 2017 činit úkony spojené se zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské 

technologie a interiérového vybavení - V“ pro  

Část 28 veřejné zakázky – T-6125 Monitor dechu 

 

- bere na vědomí, že pořízení 21 ks monitorů dechu pro novorozenecké a dětské oddělení nemocnice  

v Chebu v rámci Části 28 veřejné zakázky – T-6125 Monitor dechu bude zajištěno jako veřejná zakázka 

malého rozsahu s názvem „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - V, část 28“,  

a to postupem dle čl. VIII. odst. 2. Předpisu Rady kraje č. PR 03/2018 - Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi a to v souladu s § 18 odst. 3 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
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Termín kontroly: 22.10.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

 

 
29. „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu 

nemocnice v Chebu“ - schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na provedení stavby 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1070/09/18 
 

- schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Karlovarská krajská nemocnice, a.s.  

– nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“ 

 

- pověřuje hejtmanku Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo  

na realizaci stavby „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace 

areálu nemocnice v Chebu“ 

 

Termín kontroly: 19.11.2018 
 

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

 

 
30. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku obce 

Sadov - část pozemku p.č. 246/1 a pozemky p.č. 246/5, 246/6, 246/7, 246/8, 246/9, 246/10, 67/4, 67/5, 

67/6 a 67/7 v k.ú. Lesov 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1071/09/18 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.č. 246/1, která byla oddělena 

geometrickým plánem č. 551-162/2017 z původního pozemku p.č. 246/1 a označena jako pozemek  

p.č. 246/1 díl "e" o výměře 0,08 m2 a pozemky p.č. 246/5 o výměře 685 m2, 246/6 o výměře 14 m2, 246/7 

o výměře 8 m2, 246/8 o výměře 44 m2, 246/9 o výměře 8 m2, 246/10 o výměře 29 m2, 67/4 o výměře  

1 m2, 67/5 o výměře 21 m2, 67/6 o výměře 26 m2 a 67/7 o výměře 38 m2 v k.ú. Lesov a obci Sadov 

konkrétnímu zájemci, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou 

správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí 

Sadov, se sídlem Sadov 34, PSČ 360 01 Sadov, IČO 00254959, zastoupenou panem Ludvíkem 

Ladislavem, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění 

záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce před jednáním 

zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést 

předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Sadov 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části 

pozemku p.č. 246/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 551-162/2017 z původního pozemku 

p.č. 246/1 a označena jako pozemek p.č. 246/1 díl "e" o výměře 0,08 m2 a pozemky p.č. 246/5 o výměře 

685 m2, 246/6 o výměře 14 m2, 246/7 o výměře 8 m2, 246/8 o výměře 44 m2, 246/9 o výměře 8 m2, 

246/10 o výměře 29 m2, 67/4 o výměře 1 m2, 67/5 o výměře 21 m2, 67/6 o výměře 26 m2 a 67/7 o výměře 

38 m2 v k.ú. Lesov a obci Sadov konkrétnímu zájemci, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským 

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

(jako dárce na straně jedné) a obcí Sadov, se sídlem Sadov 34, PSČ 360 01 Sadov, IČO 00254959, 

zastoupenou panem Ludvíkem Ladislavem, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé),  

za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité 



Usnesení ze 107. jednání RKK dne 10.09.2018 

 

10.09.2018  Strana 17 (celkem 25) 

 

věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný 

zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje  

do vlastnictví obce Sadov 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné darovací smlouvy 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit 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 uložit povinnost zaslat Karlovarskému kraji 

potvrzení o uveřejnění smlouvy 

 

Termín kontroly: duben 2019 
 

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

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

příspěvková organizace 

 

 
31. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku obce 

Březová - části pozemků p.č. 46/1 a 497 v k.ú. Březová 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1072/09/18 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemku p.č. 46/1, které byly odděleny 

geometrickým plánem č. 445-159/2017 z původního pozemku p.č. 46/1 a označeny novými parcelními 

čísly jako pozemky p.č. 46/3 o výměře 671 m2, 46/4 o výměře 527 m2, 46/5 o výměře 70 m2 a část 

pozemku p.č. 497, která byla oddělena geometrickým plánem č. 445-159/2017 z původního pozemku  

p.č. 497 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 497/2 o výměře 288 m2 v k.ú. a obci 

Březová konkrétnímu zájemci, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně 

jedné) a obcí Březová, se sídlem Hamerská 104/38, PSČ 360 01 Březová, IČO 00573191, zastoupenou 

Mgr. Martinem Gruberem, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu,  

že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední 

desce před jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou 

nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví  

obce Březová 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod částí 

pozemku p.č. 46/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 445-159/2017 z původního pozemku  

p.č. 46/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.č. 46/3 o výměře 671 m2, 46/4 o výměře 

527 m2, 46/5 o výměře 70 m2 a části pozemku p.č. 497, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 445-159/2017 z původního pozemku p.č. 497 a označena novým parcelním číslem jako pozemek  

p.č. 497/2 o výměře 288 m2 v k.ú. a obci Březová konkrétnímu zájemci, a to formou darovací smlouvy 

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

příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Březová, se sídlem Hamerská 104/38,  

PSČ 360 01 Březová, IČO 00573191, zastoupenou Mgr. Martinem Gruberem, starostou obce (jako 

obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje 

darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento 

převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci  



Usnesení ze 107. jednání RKK dne 10.09.2018 

 

10.09.2018  Strana 18 (celkem 25) 

 

z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Březová 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné darovací smlouvy 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  uložit 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 uložit povinnost zaslat Karlovarskému kraji 

potvrzení o uveřejnění smlouvy 

 

Termín kontroly: duben 2019 
 

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

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

příspěvková organizace 

 

 
32. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje  

– část pozemku p.p.č. 80/2 v k.ú. Bernov 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1073/09/18 
 

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

pozemku p.p.č. 80/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 459-3/2018 z původního pozemku 

p.p.č. 80/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 80/3 o výměře 3 m2 v k.ú. Bernov  

a obci Nejdek formou kupní smlouvy mezi panem Jaroslavem Slezákem a paní Vladimírou Slezákovou, 

oba bytem xxxxxx xxx, PSČ xxx xx xxxxxx (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. 332/1/6/2018 ze dne 29.06.2018 ve výši 606 Kč, a tím převést předmětnou nemovitou věc  

ze společného jmění manželů Jaroslava a Vladimíry Slezákových do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné kupní smlouvy 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit 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 uložit povinnost zaslat Karlovarskému kraji 

potvrzení o uveřejnění smlouvy 

 

Termín kontroly: duben 2019 
 

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

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

příspěvková organizace 

 



Usnesení ze 107. jednání RKK dne 10.09.2018 

 

10.09.2018  Strana 19 (celkem 25) 

 

33. Upuštění od vymáhání bezdůvodného obohacení + Záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku 

Karlovarského kraje do majetku fyzických osob – část pozemku p.p.č. 1740 v k.ú. Bezděkov  

u Prachomet 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1074/09/18 
 

- souhlasí s upuštěním od vymáhání bezdůvodného obohacení vzniklého užíváním části pozemku  

p.p.č. 1740 v k.ú. Bezděkov u Prachomet, která byla oddělena geometrickým plánem č. 133-34/2018  

z původního pozemku p.p.č. 1740 a označena jako pozemek p.p.č. 1740/2 v k.ú. Bezděkov u Prachomet  

a obci Toužim 

 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.p.č. 1740, která byla oddělena 

geometrickým plánem č. 133-34/2018 z původního pozemku p.p.č. 1740 a označena jako pozemek  

p.p.č. 1740/2 o výměře 34 m2 v k.ú. Bezděkov u Prachomet a obci Toužim 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 manželi Václavem 

Solničkou a Dagmarou Solničkovou, oba trvale bytem xxxxxxx xx, PSČ xxx xx xxxxxx (jako kupující  

na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 333/2/7/2018 

ze dne 18.07.2018, ve výši 5.630 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 společného jmění manželů Václava Solničky a Dagmary Solničkové 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku  

p.p.č. 1740, která byla oddělena geometrickým plánem č. 133-34/2018 z původního pozemku p.p.č. 1740 

a označena jako pozemek p.p.č. 1740/2 o výměře 34 m2 v k.ú. Bezděkov u Prachomet a obci Toužim 

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 manželi Václavem Solničkou a Dagmarou Solničkovou, oba trvale bytem xxxxxxxx xx, PSČ xxx xx 

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

posudkem č. 333/2/7/2018 ze dne 18.07.2018, ve výši 5.630 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 společného jmění manželů 

Václava Solničky a Dagmary Solničkové 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné kupní smlouvy 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit 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 uložit povinnost zaslat Karlovarskému kraji 

potvrzení o uveřejnění smlouvy 

 

Termín kontroly: duben 2019 
 

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

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

příspěvková organizace 
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34. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 501/1 v k.ú. Vítkov  

u Sokolova ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1075/09/18 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby:  

"II/210 Modernizace křižovatky Sokolov ONO" jejímž předmětem je závazek k provedení přeložky 

plynárenského zařízení - části NTL plynovodu ID 533097 včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných  

a vytyčovacích bodů na budoucím služebném pozemku p.č. 501/1 v k.ú. Vítkov u Sokolova a závazek  

k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat na budoucím 

služebném pozemku plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebný pozemek  

v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním 

plynárenského zařízení ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., formou smlouvy o budoucí smlouvě  

o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic 

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí povinný na straně jedné), a společností 

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, PSČ 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, zastoupenou 

na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice,  

PSČ 602 00 Brno, IČO 27935311 (jako budoucí oprávněný na straně druhé) 

 

- schvaluje znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 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 

 

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

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

 

- 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: 17.12.2018 
 

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

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

příspěvková organizace 

 

 
35. Schválení výsledku zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Záruční a pozáruční servis 

vozidel ZZS KVK“ Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1076/09/18 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky s názvem „Záruční a pozáruční servis 

vozidel ZZS KVK“ realizovaného v nadlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, s dodavatelem Jan Potužák, IČO 72221232, se sídlem Na Vyhlídce 32,  

360 01 Karlovy Vary, s nabídkovou cenou 363 Kč vč. DPH za hodinu práce a slevou 15 % na náhradní 

díly 
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- pověřuje MUDr. Jiřího Smetanu, ředitele příspěvkové organizace, podpisem Smlouvy o provádění 

záručního a pozáručního servisu motorových vozidel s vítězem soutěže Jan Potužák, IČO 72221232,  

se sídlem Na Vyhlídce 32, 360 01 Karlovy Vary, s nabídkovou cenou 363 Kč vč. DPH za hodinu práce  

a slevou 15 % na náhradní díly 

 

Termín kontroly: únor 2019 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
36. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na akci "Uspořádání 

Lékařského semináře v Lázních Kynžvart v roce 2018" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1077/09/18 
 

- bere na vědomí informaci o žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle návrhu se subjektem  

dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje, Ing. Jana Bureše, podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru zdravotnictví realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 377/2018 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 30.000 Kč z Odboru finančního Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, a to z rezervy na individuální dotace do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského 

úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí individuální neinvestiční dotace subjektu Léčebné lázně  

Lázně Kynžvart na akci Uspořádání Lékařského semináře v Lázních Kynžvart v roce 2018 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
37. Záměr projektu - Cyklistické napojení areálu krajských institucí na páteřní cyklistické trasy - 

dotační možnosti financování 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1078/09/18 
 

- bere na vědomí informace o dotačních možnostech z hlediska realizace přípravy a projektu 

 

Termín kontroly: 08.10.2018 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 
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38. Schválení pravidel soutěže „Youtuber“ pro žáky základních a středních škol v Karlovarském 

kraji 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1079/09/18 
 

- schvaluje pravidla soutěže „Youtuber“   pro žáky základních a středních škol v Karlovarském kraji  

dle návrhu (příloha č.1), rozdělené na dvě kategorie: 

 

a) 1. kategorie „Čím budu“ pro žáky základních škol 

b) 2. kategorie „Proč studuji tento obor“ pro žáky středního školství 

 

- pověřuje Karlovarskou agenturu rozvoje podnikání, příspěvkovou, organizaci vyhlášením a organizací 

soutěže „Youtuber“ 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

organizace 

 

 
39. Jesle v Krajském dětském domově pro děti do 3 let, příspěvkové organizaci - varianty 

financování ze strany rodičů 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1080/09/18 
 

- bere na vědomí informaci o zřízení jeslí v Krajském dětském domově pro děti do 3 let, příspěvkové 

organizaci 

 

- bere na vědomí informaci o měsíčních nákladech na provoz jeslí 

 

- schvaluje variantu č. 3 financování měsíčního příspěvku na provozní náklady v jeslích rodičem dítěte 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
40. Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" – schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace pro Bohemia Lignum a.s., na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného 

pracovního místa účastníkem projektu ,,Nestůj a pojď II" 

 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1081/09/18 
 

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

pro Bohemia Lignum a.s., na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného pracovního místa 

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

 

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje, Ing. Josefa Janů, podpisem 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 
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Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

 

 
41. Žádosti Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad o poskytnutí dotace na financování 

programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie ze dne 20. 8. 2018 a 22. 8. 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1082/09/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotace 

Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na financování programů spolufinancovaných  

z rozpočtu Evropské unie v maximální výši 4.146.395,81 Kč v členění dle návrhu smlouvy a jejích příloh 

- návrh smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad  

na dofinancování závazků příjemcům dotací 

- uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad  

na dofinancování závazků příjemcům dotací 

- neposkytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad dle její žádosti o vrácení 

prostředků odvedených na účet kraje z titulu odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu s názvem 

Rekonstrukce, modernizace – Hotel Lesná, registrační číslo CZ.1.09/4.2.00/30.00776, s odůvodněním,  

že poskytnutí je již řešeno v návrhu smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti 

Severozápad na dofinancování závazků příjemcům dotací dle předchozího usnesení tohoto materiálu 

- finanční krytí z rezervy odboru finančního na úhradu sankcí EU ve výši maximálně  

4.146.395,81 Kč (z toho investiční = 4.143.020,81 Kč a neinvestiční 3.375,00 Kč) 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit odbor regionálního rozvoje zajištěním 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na dofinancování 

závazků příjemcům dotací  

- pověřit odbor regionálního rozvoje, aby na základě písemných žádostí Regionální rady regionu 

soudržnosti Severozápad o jednotlivé dílčí platby, v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace Regionální 

radě regionu soudržnosti Severozápad na dofinancování závazků příjemcům dotací, administroval 

vyposlání jednotlivých dílčích plateb 

- pověřit odbor regionálního rozvoje, aby informoval Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad  

o vypořádání její žádosti o vrácení prostředků odvedených na účet kraje z titulu odvodu  

za porušení rozpočtové kázně u projektu s názvem Rekonstrukce, modernizace – Hotel Lesná, registrační 

číslo CZ.1.09/4.2.00/30.00776 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

 

 
42. Schválení výjimky z pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 03/2018 "Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" pro "Provedení 

sanačních prací - odstranění omítek na objektu Císařských lázní Karlovy Vary" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1083/09/18 
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- schvaluje neposkytnutí výjimky z pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 03/2018 "Pravidla  

pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" pro veřejnou 

zakázku malého rozsahu "Provedení sanačních prací - odstranění omítek na objektu Císařských lázní 

Karlovy Vary". Dodavatel bude vybrán na základě nejvhodnější ekonomické nabídky, která vzejde  

z již probíhajících tržních konzultací. 

 

- ukládá řediteli Císařských lázní, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, vyhlásit veřejnou 

zakázku malého rozsahu "Provedení sanačních prací - odstranění omítek na objektu Císařských lázní 

Karlovy Vary" v souladu s pravidly Rady Karlovarského kraje č. PR 03/2018 "Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" 

 

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

a cestovního ruchu 

Drahoslav Stráský, ředitel Císařských Lázní, příspěvková organizace 

 

 
43. Žádost Galerie umění Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje o poskytnutí 

finančních prostředků na nákup uměleckých děl z Akvizičního fondu Ministerstva kultury  

pro rok 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1084/09/18 
 

- schvaluje zařazení projektu "Žádost o poskytnutí finančních prostředků na nákup uměleckých děl  

z Akvizičního fondu MK ČR" do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- schvaluje podání žádosti na projekt "Poskytnutí finančních prostředků na nákup uměleckých děl  

z Akvizičního fondu MK ČR" Galerie umění Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, 

na Ministerstvo kultury ČR 

 

- schvaluje celkové náklady projektu "Žádost o poskytnutí finančních prostředků na nákup uměleckých 

děl z Akvizičního fondu MK ČR" v maximální výši 294 tis. Kč 

 

Termín kontroly: 03.12.2018 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
44. Individuální žádost o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu - Thun 1794 a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
45. Záměr zrušení pobočky Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje  

ve Žluticích 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1085/09/18 
 

- schvaluje záměr zrušení pobočky Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje  

ve Žluticích 
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- ukládá ředitelce Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, ukončit Nájemní 

smlouvu ze dne 30.8.2011 s městem Žlutice 

 

- ukládá ředitelce Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, poskytnout městu 

Žlutice potřebnou metodickou a odbornou pomoc při budování nové muzejní expozice 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení udělení finančního 

příspěvku formou poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu město Žlutice, 

IČO 00255181, na projekt "Výbava nové expozice muzea ve Žluticích" (na návrh stálé expozice muzea, 

výrobu středověkého modelu města, dubový sokl pro repliku kancionálu, výrobu adjustačních konstrukcí 

„Dřeva z Vladaře“ a figuríny do stávající expozice „Šatlavy“) a to pouze za předpokladu převodu Muzea 

Žlutice – pobočky Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, městu Žlutice  

ve finanční výši 1.000.000 Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení pověřit Mgr. Danielu 

Seifertovou, náměstkyni hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče, podpisem veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č.  373/2018  

- přesun rozpočtových prostředků Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

Krajského úřadu Karlovarského kraje z Kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 710.000 Kč  

pro Muzeum Žlutice, příspěvková organizace města Žlutice, na Podporu městských muzeí – Výbava nové 

expozice muzea ve Žluticích. Jedná se o změnu charakteru poskytovaných příspěvků z neinvestičních  

na investiční na výrobu středověkého modelu města a figuríny do stávající expozice šatlavy. 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu informovat ředitelku Muzea 

Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje a zabezpečit provedení změny ve zřizovací 

listině Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje a zpracovat materiál  

do Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

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

a cestovního ruchu  

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová v. r. 

hejtmanka  

Karlovarského kraje 

 Martin Hurajčík v. r.  

náměstek hejtmanky 

 


