
 
 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 112. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 8. října 2018 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 7:45 do 10:32 hodin  

 
 

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

(od 8:45 hod.), Mgr. Blažek, Ing. Jakobec (od 8:13 hod.), Ing. Bureš,  

Ing. Bradáč, Ing. Janů (celkem 9 radních) 

Jednání řídil:         Mgr. Mračková Vildumetzová   

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje (od 7:55 hod.), 

PhDr. Mgr. Smoleja, zástupce ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje 

(do 7:55 hod.) 

Další zúčastnění: Ing. arch. Franta, Mgr. Novotný, Mgr. Pavlíková, Ing. Samáková, Ing. Stráská  

Zapisovatelka:       Monika Nová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 08.10.2018 RK 1126/10/18 

2. Rozpočtové změny RK 1127/10/18 

3. Odepsání nákladů na zmařenou investici příspěvkové organizace První české 

gymnázium v Karlových Varech, p. o. 

RK 1128/10/18 

4. Plná moc k uzavření Smluv s dodavateli medií pro stavby realizované v rámci 

projektu „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově, Skalné  

a Aši“ 

staženo 

5. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavebně technického 

průzkumu objektu Císařských lázní 

RK 1129/10/18 

6. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Redakční zpracování, 

tisk a distribuce informačního zpravodaje pro občany Karlovarského kraje“ 

staženo 

7. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje RK 1130/10/18 

8. Provozní plán Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové 

organizace, na rok 2018 – změna č. 1 

RK 1131/10/18 

9. Zvýšení závazku veřejné služby Údržby silnic Karlovarského kraje o 3 mil. Kč  

pro rok 2018 z důvodu úhrady vzniklých nákladů souvisejících s květnovými 

přívalovými dešti a jejich důsledky na silniční síti Karlovarského kraje   

RK 1132/10/18 

10. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

Ing. Jana Klimaje 

 

RK 1133/10/18 
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11. Schválení způsobu realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavbu „Oprava 

povrchu silnice II/218 ul. Mánesova, Kraslice“ formou přímého zadání zakázky 

jednomu zhotoviteli 

RK 1134/10/18 

12. Dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě  

– slevy z jízdného 

RK 1135/10/18 

13. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - KOMPAKT spol. s.r.o. RK 1136/10/18 

14. Odvolání z pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Domov pro seniory  

v Chebu, příspěvková organizace 

RK 1137/10/18 

15. Schválení smlouvy o centralizovaném zadání veřejné zakázky "Císařské lázně  

- Karlovy Vary, bourání omítek v 1. PP" 

RK 1138/10/18 

16. Schválení Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem  

a jeho příspěvkovými organizacemi 

RK 1139/10/18 

17. Projekt "Kotlíkové dotace II" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové 

investiční dotace s evidenčním číslem KK03051/2017 

RK 1140/10/18 

18. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti Sokolovská uhelná, 

právní nástupce, a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.č. 137/5  

a 137/10 v k.ú. Mírová 

RK 1141/10/18 

19. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje - části pozemku p.č. 1219/1  

v k.ú. Kynšperk nad Ohří, obec Kynšperk nad Ohří, do majetku fyzických osob  

RK 1142/10/18 

20. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví města Loket do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemek p.č. 149/4 v k.ú. Mírová 

RK 1143/10/18 

21. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku p.p.č. 19/20  

v k.ú. Valy u Mariánských Lázní ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. 

RK 1144/10/18 

22. Smlouva o zřízení věcného  břemene – služebnosti - umístění stavby zařízení 

distribuční soustavy - vodiče VVN a 6 x stožár na pozemku parc. č. 217/1  

v k.ú. Mostov, mezi Karlovarským krajem a společností ČEZ Distribuce, a.s., 

zastoupenou společností OMEXOM GA Energo s.r.o. 

RK 1145/10/18 

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

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje  

RK 1146/10/18 

24. Zrušení usnesení č. RK 280/03/16 ze dne 14.03.2016 - Úplatné nabytí nemovitých 

věcí z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku 

p.p.č. 112/2 v k.ú. Kolešov u Žlutic a části pozemků p.p.č. 41/6, 268/1, 366/5, 

368/1, 929/3, 929/4, 929/5, 929/6, 929/12, 958/3, 997, 1000/3, 1186/4 a 2353  

v k.ú. Močidlec a schválení dle nové žádosti 

RK 1147/10/18 

25. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy 

příspěvkových organizací 

RK 1148/10/18 

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

kraje“ a darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje svěřeného 

do správy Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, příspěvková 

organizace, školským zařízením v Karlovarském kraji po ukončení doby 

udržitelnosti projektu s názvem "Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

v Karlových Varech" 

RK 1149/10/18 

27. Souhlas s pokácením 3 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 550/6 v k.ú. Aš RK 1150/10/18 

28. Poskytnutí věcného ocenění účastníkům soutěže „Recyklohraní aneb ukliďme  

si svět“ v rámci společného projektu Karlovarského kraje a společnosti  

ASEKOL, a. s. 

RK 1151/10/18 

29. Poskytnutí věcného ocenění účastníkům výtvarné soutěže „Hrajeme si s odpady“  

v rámci společného projektu Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM, a. s. 

RK 1152/10/18 

30. Poskytnutí dotací na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem  

a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami z rozpočtu Karlovarského kraje 

RK 1153/10/18 

31. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení počtu černé zvěře  

na území Karlovarského kraje 

RK 1154/10/18 

32. Dotace na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených 

povodněmi – Aktualizace Digitálního povodňového plánu města Chodov 

RK 1155/10/18 
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33. „Rekonstrukce koridoru Gymnázium Ostrov“ - schválení dodatku č. 1 ke smlouvě 

o dílo na realizaci stavby 

RK 1156/10/18 

34. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu RK 1157/10/18 

35. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

sportovní reprezentace kraje - rozhodnutí o žádostech 

RK 1158/10/18 

36. Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských a prvního stupně základních 

škol v oblasti polytechnických disciplín - darovací smlouvy 

staženo 

37. Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 

Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace 

RK 1159/10/18 

38. Další místa poskytování služeb speciálně pedagogického centra, jehož činnost 

vykonává Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace 

RK 1160/10/18 

39. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí vysokoškolského stipendia ze Stipendijního 

programu Karlovarského kraje  

RK 1161/10/18 

40. Odměny ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního 

managementu Karlovarského kraje a ředitele příspěvkové organizace Karlovarská 

agentura rozvoje podnikání – 1. pololetí 2018  

RK 1162/10/18 

41. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

– MgA. Martin Přibík – nákup 3D tiskárny FDM Ultimaker 

RK 1163/10/18 

42. Schválení veřejné sbírky na Získání finančních prostředků na úpravu elektrického 

vozíku pro pana Ladislava Jezdínského 

RK 1164/10/18 

43. Projekt Karlovarského kraje „Nestůj a pojď II“ - schválení uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace pro Klubíčko Cheb, z.s., na mzdové náklady spojené 

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

registrační číslo projektu CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 

 

 Schválení uzavření DODATKU č. 1 k veřejnoprávní smlouvě KK00414/2018  

o poskytnutí dotace pro Klubíčko Cheb, z.s., na mzdové náklady spojené  

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

registrační číslo projektu CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 

 

Schválení uzavření Dodatku č. 1 o prodloužení termínu smlouvy do 31.12.2018, 

Jaroslav Stöckel, KK 02961/2018 ze dne 10.09.2018, Ezoocentrum s.r.o., 

KK03033/2018 ze dne 19.09.2018 a Stein, Sport, Fit and Fun s.r.o., 

KK03024/2018 ze dne 19.09.2018 projekt ,,Nestůj a pojď II“, registrační číslo 

projektu CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 

 

Schválení uzavření Dodatku č. 2 o prodloužení termínu smlouvy do 31.12.2018, 

Bohemia Lignum a.s., KK03023/2018 ze dne 19.09.2018 projekt ,,Nestůj  

a pojď II“, registrační číslo projektu CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 

 

Schválení uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o účasti v projektu ,,Nestůj a pojď II“, 

registrační číslo projektu CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769, Polívková Iveta, 

Teplíková Alexandra, Krejčová Markéta, Krajc Jan, Hanušová Marie  

a Horák Josef 

RK 1165/10/18 

44. Projekt Karlovarského kraje „Nestůj a pojď II“, registrační číslo projektu 

CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769, Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace Ludmile Králové, na mzdové náklady spojené s obsazením 

dotovaného pracovního místa účastníkem projektu ,,Nestůj a pojď II“ 

 

Schválení uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o účasti v projektu ,,Nestůj a pojď II“, 

registrační číslo projektu CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769, pro Wimmer Jan  

a Thaiová Daniela 

 

 

RK 1166/10/18 
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45. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská  

nemocnice a.s. – účetní závěrka za rok 2017, schválení způsobu vypořádání 

hospodářského výsledku společnosti za rok 2017 

RK 1167/10/18 

46. Schválení podání žádosti o podstatnou změnu v projektu „Podpora procesu 

střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji“ 

RK 1168/10/18 

47. Udělení plné moci k zastupování Karlovarského kraje u správce daně RK 1169/10/18 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Ing. Jaroslava Bradáče 

- Mgr. Dalibora Blažka 
 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 
bod č. 42 Schválení veřejné sbírky na Získání finančních prostředků na úpravu elektrického 

vozíku pro pana Ladislava Jezdínského 

 

bod č. 43 Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" - schválení uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace pro Klubíčko Cheb, z.s., na mzdové náklady spojené  

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

registrační číslo projektu CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 

  

Schválení uzavření DODATKU č. 1 k veřejnoprávní smlouvě KK00414/2018  

o poskytnutí dotace pro Klubíčko Cheb, z.s., na mzdové náklady spojené s obsazením 

dotovaného pracovního místa účastníkem projektu ,,Nestůj a pojď II“,  registrační 

číslo projektu CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 

 

Schválení uzavření Dodatku č. 1 o prodloužení termínu smlouvy  

do 31.12.2018, Jaroslav Stöckel, KK 02961/2018 ze dne 10.09.2018,  

Ezoocentrum s.r.o., KK03033/2018 ze dne 19.09.2018 a Stein, Sport, Fit  

and Fun s.r.o., KK03024/2018 ze dne 19.09.2018 projekt ,,Nestůj a pojď II“, 

registrační číslo projektu CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 

 

Schválení uzavření Dodatku č. 2 o prodloužení termínu smlouvy do 31.12.2018, 

Bohemia Lignum a.s., KK03023/2018 ze dne 19.09.2018 projekt ,,Nestůj a pojď II“, 

registrační číslo projektu CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 

 

Schválení uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o účasti v projektu ,,Nestůj a pojď II“, 

registrační číslo projektu CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769, Polívková Iveta, 

Teplíková Alexandra, Krejčová Markéta, Krajc Jan, Hanušová Marie a Horák Josef 

 

bod č. 44 Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II", registrační číslo projektu 

CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769, Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace Ludmile Králové, na mzdové náklady spojené s obsazením 

dotovaného pracovního místa účastníkem projektu ,,Nestůj a pojď II“  

  
Schválení uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o účasti v projektu ,,Nestůj 

a pojď II“, registrační číslo projektu CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769,  

pro Wimmer Jan a Thaiová Daniela 

 
bod č. 45 Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 

– účetní závěrka za rok 2017, schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku 

společnosti za rok 2017 
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bod č. 46 Schválení podání žádosti o podstatnou změnu v projektu „Podpora procesu 

střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji“ 

 

bod č. 47 Udělení plné moci k zastupování Karlovarského kraje u správce daně 

 

 
Staženo z programu: 

 

bod č. 4 Plná moc k uzavření Smluv s dodavateli medií pro stavby realizované v rámci projektu 

„Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově, Skalné a Aši“ 

 

bod č. 6 Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Redakční zpracování, tisk 

a distribuce informačního zpravodaje pro občany Karlovarského kraje“ 

 

bod č. 36 Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských a prvního stupně základních škol  

v oblasti polytechnických disciplín - darovací smlouvy 

 

 
1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 08.10.2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1126/10/18 
 

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

08.10.2018 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
2. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1127/10/18 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 396/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 200.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové 

dotace z Ministerstva financí České republiky určené na úhradu výdajů v souvislosti  

s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí v roce 2018. Finanční 

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

úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje.  

 

Rozpočtovou změnu č. 397/2018 

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

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

za období 8/2018 za pracovní místo vytvořené na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí  

v rámci veřejně prospěšných prací 

 

Rozpočtovou změnu č. 398/2018 

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

v celkové výši 500.000 Kč do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského 

kraje, kapitoly Příspěvky cizím subjektům tohoto odboru. Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí 

individuální dotace společnosti První Krušnohorská o.p.s., na letní údržbu cest užívaných jako lyžařské 

běžecké trasy a doplňkové infrastruktury v Krušných horách, z toho částka 100.000 Kč je investiční  
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a částka 400.000 Kč je neinvestiční. 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. 399/2018 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 178.322 Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže  

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

příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovaná střední škola Cheb k zajištění 

výuky a výcviku žáků včetně získání řidičského oprávnění v autoškole.   

 

Rozpočtovou změnu č. 400/2018 

- 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.  

 

Rozpočtovou změnu č. 401/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 44.000 Kč z titulu vrácení finančních prostředků 

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

na účet Karlovarského kraje od příspěvkové organizace Hotelová škola Mariánské Lázně. Finanční 

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

 

Rozpočtovou změnu č. 402/2018 

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

vratky finančních prostředků ve výši 32.140 Kč (zdroje KK = 1.607 Kč + zdroje SR = 3.214 Kč + zdroje 

EU = 27.319 Kč). Jedná se o finanční prostředky vrácené od poskytovatele sociálních služeb Farní charita 

Aš na základě vyúčtování poskytnutých záloh v roce 2017 v rámci realizace projektu Podpora vybraných 

služeb sociální prevence financovaného z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ I.), prioritní osa 2: 

Sociální začleňování a boj s chudobou.  

 

Rozpočtovou změnu č. 403/2018 

- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 

256.178,45 Kč (85 % EU, 10 % SR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace  

z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování projektu Podpora procesu 

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

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

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

do Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši  

± 269.661,53 Kč (85 % EU, 10 % SR, 5% KK) na mzdové výdaje přímo související s realizací projektu 

Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji (OPZ II.) 

financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2  

- Sociální začleňování a boj s chudobou 

 

Rozpočtovou změnu č. 404/2018 

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

v celkové výši 890.000 Kč, z toho 773.190 Kč jako investiční a 116.810 Kč jako neinvestiční do rozpočtu 

Odboru informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu financování veřejné zakázky 

Implementace elektronického oběhu dokumentů Karlovarského kraje. 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. 
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Rozpočtovou změnu č. 405/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 516.252 Kč z titulu přidělení neinvestiční 

účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na rozvojový program 

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa); MSMT-10011/2018-1 na období 

září – prosinec 2018. Finanční prostředky jsou určeny do rozpočtu Odboru školství, mládeže  

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje, a budou poskytnuty příspěvkové organizaci 

Karlovarského kraje Základní škola a střední škola Karlovy Vary v částce 23.925 Kč a dále školám  

a školským zařízením zřizovaným obcemi Karlovarského kraje v částce 492.327 Kč (rozpis na jednotlivé 

školy a školská zařízení zřizované obcemi je přílohou důvodové zprávy). 

 

Rozpočtovou změnu č. 406/2018 

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

v celkové výši 790.916,80 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže  

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

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

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

pro příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem v oblasti školství, a to částka 563.160 Kč  

pro Střední průmyslovou školu Ostrov a částka 227.756,80 Kč pro Obchodní akademii, vyšší odbornou 

školu cestovního ruchu a jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary 

 

Termín kontroly: 19.11.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
3. Odepsání nákladů na zmařenou investici příspěvkové organizace První české gymnázium  

v Karlových Varech, p. o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1128/10/18 
 

- souhlasí s odpisem nákladů na zmařenou investici příspěvkové organizace První české gymnázium  

v Karlových Varech v celkové výši 227.863,50 Kč 

 

Termín kontroly: 05.11.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
4. Plná moc k uzavření Smluv s dodavateli medií pro stavby realizované v rámci projektu 

„Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově, Skalné a Aši“ 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
5. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavebně technického průzkumu objektu 

Císařských lázní 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1129/10/18 
 

- schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavebně technického průzkumu objektu 

Císařských lázní s INTAR a.s., se sídlem Bezručova 81/17a, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO 25594443,  

dle návrhu 
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- pověřuje Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou podpisem dodatku č. 1 na provedení stavebně 

technického průzkumu objektu Císařských lázní s INTAR a.s., se sídlem Bezručova 81/17a, 602 00 Brno 

 

Termín kontroly: 03.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
6. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Redakční zpracování, tisk  

a distribuce informačního zpravodaje pro občany Karlovarského kraje“ 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
7. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1130/10/18 
 

- bere na vědomí usnesení Komisí Rady Karlovarského kraje od 27. 08. 2018 do 10. 09. 2018 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
8. Provozní plán Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace,  

na rok 2018 – změna č. 1 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1131/10/18 
 

- bere na vědomí předloženou změnu č. 1 provozního plánu Krajské správy a údržby silnic Karlovarského 

kraje, příspěvkové organizace, na rok 2018, s tím že celkové předpokládané zdroje se zvyšují z částky 

819.071 tis. Kč na částku 937.681 tis. Kč, tj. o částku 118.610 tis. Kč 

 

- bere na vědomí zvýšení neinvestičních zdrojů na rok 2018 z částky 269.147 tis. Kč na částku  

465.147 tis. Kč, tj. o částku 196.000 tis. Kč 

 

- schvaluje změny v použití neinvestičních finančních prostředků z částky 269.147 tis. Kč na částku 

465.147 tis. Kč, tj. o částku 196.000 tis. Kč: 

- zvýšení čerpání neinvestičních nákladů do silniční sítě z částky 84.500 tis. Kč na částku 281.500 tis. Kč, 

tj. o 197.000 tis. Kč 

- zvýšení čerpání provozních nákladů z částky 30.000 tis. Kč na částku 31.000 tis. Kč, tj. o částku  

1.000 tis. Kč 

- snížení čerpání ostatních nákladů z částky 12.000 tis. Kč na 10.000 tis. Kč, tj. o 2.000 tis. Kč 

 

- bere na vědomí snížení zdrojů v investičním fondu na rok 2018 z částky 769.941 tis. Kč na částku 

709.541 tis. Kč, tj. o částku 60.400 tis. Kč 

 

- schvaluje změny v použití investičního fondu z částky 769.941 tis. Kč na částku 709.541 tis. Kč,  

tj. o částku 60.400 tis. Kč: 

- zvýšení čerpání na ostatní investice z částky 1.000 tis. Kč na 2.400 tis. Kč, tj. o 1.400 tis. Kč 

- zvýšení čerpání na posílení zdroje určeného na financování údržby silniční sítě z částky 81.846 tis. Kč  

na částku 97.524 tis. Kč, tj. o 15.678 tis. Kč 
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- snížení čerpání na investice do silniční sítě z částky 457.700 tis. Kč na částku 380.400 tis. Kč,  

tj. 77.300 tis. Kč 

- snížení rezervy investičního fondu z částky 645 tis. Kč na částku 467 tis. Kč, tj. o 178 tis. Kč 

 

- souhlasí s použitím rezervního fondu Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové 

organizace, ve výši 2.400 tis. Kč na posílení investičního fondu organizace v roce 2018 

 

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

změny do Provozního plánu organizace na rok 2018 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
9. Zvýšení závazku veřejné služby Údržby silnic Karlovarského kraje o 3 mil. Kč pro rok 2018  

z důvodu úhrady vzniklých nákladů souvisejících s květnovými přívalovými dešti a jejich důsledky 

na silniční síti Karlovarského kraje   

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1132/10/18 
 

- schvaluje zvýšení závazku veřejné služby Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s., o 3 mil. Kč 

pro rok 2018 z důvodu úhrady vzniklých nákladů souvisejících s květnovými přívalovými dešti  

a jejich důsledky na silniční síti Karlovarského kraje 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 10 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. 10  

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. 394/2018 

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

a to z rezervy na nepředvídatelné běžné výdaje do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství 

Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 3.000.000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny  

pro Údržbu silnic Karlovarského kraje, a.s., z důvodu navýšení závazku veřejné služby jako úhrady 

vzniklých nákladů souvisejících s květnovými přívalovými dešti a jejich důsledky na silniční síti 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 19.11.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
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10. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Ing. Jana Klimaje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1133/10/18 
 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Ing. Janu Klimajovi 

 

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

 

 
11. Schválení způsobu realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavbu „Oprava povrchu silnice 

II/218 ul. Mánesova, Kraslice“ formou přímého zadání zakázky jednomu zhotoviteli 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1134/10/18 
 

- schvaluje způsob realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavbu „Oprava povrchu silnice II/218 

ul. Mánesova, Kraslice“ formou přímého zadání zakázky jednomu zhotoviteli, akciové společnosti Údržba 

silnic Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: říjen 2019 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
12. Dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě – slevy z jízdného 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1135/10/18 
 

- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě  

k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje, s dopravci: Autobusy 

Karlovy Vary, a.s., BUS LIGNETA a.s., VV autobusy s.r.o., Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.,  

Cvinger bus s.r.o., PECHOČIAKOVÁ - ZEPRA, s.r.o., a DPÚK a.s., dle návrhu 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky, Martina Hurajčíka, podpisem předmětných dodatků ke smlouvám  

o závazku veřejné služby dle návrhu 

 

Termín kontroly: 03.12.2018 
 

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

 

 
13. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - KOMPAKT spol. s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1136/10/18 
 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci  

KOMPAKT spol. s.r.o., se sídlem Jana Opletala 683/5, 290 01 Poděbrady, IČO 49551027, na realizaci 

projektu "Sociální automobil"- dotace na nákup sociálního automobilu ve výši 80.000 Kč pro potřeby 

organizace Pomoc v nouzi, o.p.s., která poskytuje sociální služby 
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- ukládá odboru sociálních věcí odeslat žadateli sdělení o neschválení žádosti včetně důvodu neschválení 

 

Termín kontroly: 03.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
14. Odvolání z pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Domov pro seniory v Chebu, 

příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1137/10/18 
 

- odvolává v souvislosti se sloučením organizací Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková 

organizace a Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace, z pracovního místa ředitele 

příspěvkové organizace - Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace, se sídlem v Chebu, 

Dragounská 12, IČO 71175211, Ing. Miloše Figera, a to dnem 31. 12. 2018 

 

- pověřuje hejtmanku podpisem odvolání 

 

- ukládá odboru kancelář ředitelky úřadu realizovat úkoly spojené s výše uvedenými skutečnostmi 

 

Termín kontroly: 05.11.2018 
 

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

 

 
15. Schválení smlouvy o centralizovaném zadání veřejné zakázky "Císařské lázně - Karlovy Vary, 

bourání omítek v 1. PP" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1138/10/18 
 

- schvaluje návrh smlouvy o centralizovaném zadání veřejné zakázky "Císařské lázně - Karlovy Vary, 

bourání omítek v 1. PP" 

 

- pověřuje podpisem smlouvy o centralizovaném zadání veřejné zakázky "Císařské lázně - Karlovy Vary, 

bourání omítek v 1. PP", Mgr. Danielu Seifertovou, náměstkyni hejtmanky 

 

Termín kontroly: 19.11.2018 
 

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

 

 
16. Schválení Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými 

organizacemi 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1139/10/18 
 

- schvaluje Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými 

organizacemi s datem nabytí účinnosti 18. října 2018 
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- ruší Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi 

č. PR 03/2018 s ukončením účinnosti dne 17. října 2018 

 

Termín kontroly: 05.11.2018 
 

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

 

 
17. Projekt "Kotlíkové dotace II" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace  

s evidenčním číslem KK03051/2017 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1140/10/18 
 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1, kterým se upravuje smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace  

s evidenčním číslem KK03051/2017 

 

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje podpisem dodatku č. 1, kterým se upravuje smlouva  

o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK03051/2017 

 

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

 

 
18. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, 

a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.č. 137/5 a 137/10 v k.ú. Mírová 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1141/10/18 
 

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

p.č. 137/5 o výměře 123 m2 a 137/10 o výměře 26 m2 v k.ú. a obci Mírová formou kupní smlouvy  

mezi společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., se sídlem Staré náměstí 69, Sokolov,  

PSČ 356 01, IČO 26348349, zastoupenou Ing. Jiřím Pőpperlem, Ph.D., předsedou představenstva 

a Ing. Zbyškem Klapkou, MBA, místopředsedou představenstva (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 ve výši 37.250 Kč,  

a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., 

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 
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Termín kontroly: březen 2019 
 

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

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

příspěvková organizace 

 

 
19. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje - části pozemku p.č. 1219/1  

v k.ú. Kynšperk nad Ohří, obec Kynšperk nad Ohří, do majetku fyzických osob  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1142/10/18 
 

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

p. č. 1219/1 o výměře 45 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1463-1310/2017 z původního 

pozemku p. č. 1219/1 a označena dílem "a)", v k.ú. a obci Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov 

 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat nemovitou věc - část pozemku p. č. 1219/1 o výměře  

45 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1463-1310/2017 z původního pozemku p. č. 1219/1  

a označena dílem "a)", v k.ú. a obci Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, konkrétnímu zájemci, a to formou 

kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, IČO 70891168, se sídlem Závodní 353/88,  

360 06 Karlovy Vary, zastoupeným Střední školou živnostenskou Sokolov, příspěvková organizace,  

IČO 75059151, se sídlem Žákovská 716, 356 01  Sokolov (jako prodávající na straně jedné) a panem 

Josefem Kottem a paní Marikou Peterek, oba trvale bytem xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx 

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

č. 18-6092, zpracovaným soudní znalkyní Helenou Přibilovou  ze dne 19. 06. 2018, ve výši 21.240 Kč,  

a to 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 podílového spoluvlastnictví pana Josefa Kotta a paní Mariky Peterek 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovité věci - části 

pozemku p. č. 1219/1 o výměře 45 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1463-1310/2017  

z původního pozemku p. č. 1219/1 a označena dílem pod písmenem "a)", v k.ú. a obci Kynšperk nad Ohří, 

okres Sokolov, konkrétnímu zájemci, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem,  

IČO 70891168, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, zastoupeným Střední školou 

živnostenskou Sokolov, příspěvková organizace, IČO 75059151, se sídlem Žákovská 716,  

356 01 Sokolov (jako prodávající na straně jedné) a panem Josefem Kottem a paní Marikou Peterek, oba 

trvale bytem xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou 

kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 18-6092 zpracovaným soudní znalkyní Helenou 

Přibilovou  ze dne 19. 06. 2018, ve výši 21.240 Kč, a to 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 podílového spoluvlastnictví pana Josefa 

Kotta a paní Mariky Peterek 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Střední škole živnostenské Sokolov, 

příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Střední školu živnostenskou 

Sokolov, příspěvková organizace, k podpisu předmětné kupní smlouvy 
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Termín kontroly: březen 2019 
 

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

Mgr. Ilona Medunová, ředitelka Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková 

organizace  

 

 
20. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví města Loket do vlastnictví Karlovarského kraje – 

pozemek p.č. 149/4 v k.ú. Mírová 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1143/10/18 
 

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

p.č. 149/4 o výměře 80 m2 v k.ú. a obci Mírová formou darovací smlouvy mezi městem Loket, se sídlem 

T. G. Masaryka 1/69, Loket, PSČ 357 33, IČO 00259489, zastoupeným Ing. Zdeňkem Bednářem, 

starostou města (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé),  

a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví města Loket 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 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 

 

 
21. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku p.p.č. 19/20 v k.ú. Valy  

u Mariánských Lázní ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1144/10/18 
 

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

"Modernizace mostu ev.č. 211 4 - 4 Valy", jejímž předmětem je závazek k provedení přeložky 

plynárenského zařízení - části STL plynovodu ID 531913 včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných  

a vytyčovacích bodů na budoucím služebném pozemku p.p.č. 19/20 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní  

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 
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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. (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 

 

 
22. Smlouva o zřízení věcného  břemene – služebnosti - umístění stavby zařízení distribuční soustavy 

- vodiče VVN a 6 x stožár na pozemku parc. č. 217/1 v k.ú. Mostov, mezi Karlovarským krajem  

a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností OMEXOM GA Energo s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1145/10/18 
 

- schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění stavby zařízení distribuční soustavy - vodiče 

VVN a 6 x stožár na pozemku parc. č. 217/1 v k.ú. Mostov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 

formou smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 

353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako strana "povinná" na straně jedné) a společností  

ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou na základě plné moci společností OMEXOM GA Energo s.r.o.,  

se sídlem Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec, IČO 49196812 (jako strana "oprávněná" na straně 

druhé), za jednorázovou úplatu ve výši 33.033 Kč včetně DPH 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění stavby zařízení 

distribuční soustavy - vodiče VVN a 6 x stožár na pozemku parc. č. 217/1 v k.ú. Mostov, ve prospěch 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s., formou smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti  

mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako strana 

"povinná" na straně jedné) a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou na základě plné moci 

společností OMEXOM GA Energo s.r.o., se sídlem Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec,  

IČO 49196812 (jako strana "oprávněná" na straně druhé), za jednorázovou úplatu ve výši  

33.033 Kč včetně DPH 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmanky, v souladu s ustanovením č. RK 534/05/15 ze dne 

25. 05. 2015, podpisem předmětné smlouvy 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 
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23. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí  

do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1146/10/18 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21226, pozemek p.p.č. 242/2 v k.ú. Hradiště 

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

MONTPROJEKT a.s., dle geometrického plánu č. 727-180978/2018 ze dne 22. 06. 2018 (umístění 

inženýrských sítí – venkovní vedení VN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + 

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

Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03. 09. 2014, tj. celkem 3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2194, pozemek p.p.č. 1965/1 v k.ú. Nové 

Hamry, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., zastoupené na základě plné moci společností GridServices, 

s.r.o. (jako oprávněný), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic 

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako povinný) a Mgr. Petrem Voštou a JUDr. Věrou 

Voštovou, oba bytem xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, PSĆ xxx xx (jako investor), dle geometrického plánu 

č. 1011-238/2017 ze dne 20. 12. 2017 (umístění inženýrských sítí – STL plynovodní přípojka),  

a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje  

č. ZK 269/09/14 ze dne 03. 09. 2014, tj. celkem  605 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2135, pozemek p.p.č. 335 a k silnici  

č. III/2136, pozemek p.p.č. 318 v k.ú. Velký Luh, ve prospěch společnosti Správa železniční dopraní 

cesty, státní organizace, dle geometrického plánu č. 241-161813/2017 ze dne 08. 12. 2017 (umístění 

inženýrských sítí – kabelizace traťového zabezpečovacího zařízení), a to za celkovou jednorázovou úhradu 

1.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03. 09. 2014,  

tj. celkem 1.210 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2172, pozemek p.p.č. 3872/1 v k.ú.  

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

ELEKTRO EURON spol. s r.o., dle geometrického plánu č. 1274-3981/2018 ze dne 12. 03. 2018 

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

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

Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03. 09. 2014, tj. celkem 3.025 Kč 

 

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

k uzavření předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

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

předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

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

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

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

povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smluv 

 

Termín kontroly: únor 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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24. Zrušení usnesení č. RK 280/03/16 ze dne 14.03.2016 - Úplatné nabytí nemovitých věcí  

z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 112/2  

v k.ú. Kolešov u Žlutic a části pozemků p.p.č. 41/6, 268/1, 366/5, 368/1, 929/3, 929/4, 929/5, 929/6, 

929/12, 958/3, 997, 1000/3, 1186/4 a 2353 v k.ú. Močidlec a schválení dle nové žádosti 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1147/10/18 
 

- zrušuje usnesení č. RK 280/03/16 ze dne 14. 03. 2016 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zrušení usnesení  

č. ZK 177/04/16 ze dne 07. 04. 2016 

 

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

p.p.č. 112/18 o výměře 49 m2 v k.ú. Kolešov u Žlutic a obci Pšov a pozemků p.p.č. 41/12 o výměře  

33 m2, 268/25 o výměře 131 m2, 268/26 o výměře 174 m2, 366/16 o výměře 86 m2, 368/12 o výměře  

479 m2, 929/22 o výměře 151 m2, 929/21 o výměře 137 m2, 929/20 o výměře 62 m2, 929/19 o výměře  

55 m2, 958/8 o výměře 172 m2, 997/3 o výměře 109 m2, 1000/5 o výměře 21 m2, 1186/39 o výměře  

32 m2, 1186/40 o výměře 18 m2 a 2353/3 o výměře 11 m2 v k.ú. Močidlec a obci Pšov, formou kupní 

smlouvy mezi panem Milanem Kinclem, bytem xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx, PSČ xxx xx xxxxx  

(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 ve výši 258.000 Kč, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví pana Milana Kincla  

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: leden 2019 
 

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

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

příspěvková organizace 

 

 

25. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy příspěvkových 

organizací 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1148/10/18 
 

- souhlasí s úplnou fyzickou likvidací movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy 

příspěvkových organizací v pořizovacích hodnotách nad 100.000 Kč, nulových zůstatkových hodnotách: 

- Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace, se sídlem Vančurova 832,  

360 17 Karlovy Vary - 118.179 Kč 
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- Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace, se sídlem Pochlovická 57,  

357 51 Kynšperk nad Ohří - 782.336,60 Kč, dle návrhu 

 

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací - Mgr. Martině Kheilové, ředitelce Základní škole a střední 

škole Karlovy Vary, příspěvková organizace a Mgr. Lence Antolové, MPA, ředitelce Sociálních služeb  

v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace, zajistit provedení úplné fyzické ekologické likvidace 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

Mgr. Martina Kheilová, ředitelka příspěvkové organizace Základní školy a střední školy 

Karlovy Vary 

Mgr. Lenka Antolová, MPA., ředitelka Sociálních služeb v Kynšperku nad Ohří, 

příspěvková organizace 

 

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

a darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje svěřeného do správy Prvního 

českého gymnázia v Karlových Varech, příspěvková organizace, školským zařízením  

v Karlovarském kraji po ukončení doby udržitelnosti projektu s názvem "Další vzdělávání 

pedagogických pracovníků v Karlových Varech" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1149/10/18 
 

- schvaluje výjimku z přílohy č. 2 zřizovací listiny "Pravidla pro správu majetku kraje" v případě 

rozhodování o naložení s movitým majetkem svěřeným do správy Prvního českého gymnázia  

v Karlových Varech, příspěvková organizace, neboť tento majetek nebude nabízen příspěvkovým 

organizacím zřizovaným krajem, ani složkám kraje 

 

- schvaluje darování movitého majetku pořízeného v rámci projektu Karlovarského kraje s názvem „Další 

vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech“ jednotlivým školským zařízením  

v celkové pořizovací hodnotě 377.424 Kč dle návrhu 

 

- ukládá řediteli příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková 

organizace, RNDr. Zdeňku Papežovi, uzavřít předmětné darovací smlouvy a pověřuje ho podpisem  

těchto smluv 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

RNDr. Zdeněk Papež, ředitel příspěvkové organizace Prvního českého gymnázia  

v Karlových Varech 

 

 
27. Souhlas s pokácením 3 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 550/6 v k.ú. Aš 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1150/10/18 
 

- souhlasí s pokácením 3 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 550/6 v k.ú. Aš, ve vlastnictví 

Karlovarského kraje, z důvodu zajištění bezpečnosti osob pohybujících se v okolí dřevin a zamezení škod 

na majetku ve správě příspěvkové organizace a sousedních vlastníků 
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- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty Domovu pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, 

příspěvkové organizaci, jako protihodnoty za vynaložené náklady na kácení a případnou uloženou 

náhradní výsadbu 

 

- ukládá Odboru investic a správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Městský úřad 

Aš, odbor životního prostředí, o povolení kácení 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

Daniel Lindenberg, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA"  

v Hazlově, příspěvková organizace 

 

 
28. Poskytnutí věcného ocenění účastníkům soutěže „Recyklohraní aneb ukliďme si svět“ v rámci 

společného projektu Karlovarského kraje a společnosti ASEKOL, a. s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1151/10/18 
 

- schvaluje poskytnutí věcných ocenění účastníkům soutěže „Recyklohraní aneb ukliďme si svět“  

v Karlovarském kraji ve výši: 

- Základní škola Královské Poříčí                    15.000 Kč 

- Mateřská škola Kraslice                                 10.000 Kč 

- Základní škola Vítězství, Mariánské Lázně     5.000 Kč 

 

Termín kontroly: leden 2019 
 

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

 

 
29. Poskytnutí věcného ocenění účastníkům výtvarné soutěže „Hrajeme si s odpady“ v rámci 

společného projektu Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM, a. s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1152/10/18 
 

- schvaluje poskytnutí věcných ocenění účastníkům výtvarné soutěže „Hrajeme si s odpady“ v maximální 

výši 5.000 Kč za 1. místo, 4.000 Kč za 2. místo a 3.000 Kč za 3. místo jednotlivě ve 4 kategoriích 

 

Termín kontroly: leden 2019 
 

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

 

 
30. Poskytnutí dotací na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa  

proti zvěři oplocenkami z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1153/10/18 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci programu pro poskytování dotací 

z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa 

proti zvěři oplocenkami v celkové výši 943.681 Kč dle přílohy č. 1 
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- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci 

programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů 

poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, 

zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje v rámci programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou 

obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami dle přílohy č. 1 

 

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

Karlovarského kraje v rámci programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami  

v celkové výši 3.434.404 Kč dle přílohy č. 2 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa 

proti zvěři oplocenkami dle přílohy č. 2 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Karla Jakobce, člena Rady 

Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa 

proti zvěři oplocenkami dle přílohy č. 2 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

 

 
31. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení počtu černé zvěře na území 

Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1154/10/18 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci programu pro poskytování dotací 

z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení počtu černé zvěře na území Karlovarského kraje v celkové výši 

1.781.000 Kč dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci 

programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení počtu černé zvěře na území 

Karlovarského kraje dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, 

zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje v rámci programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení počtu černé 

zvěře na území Karlovarského kraje dle přílohy č. 1 

 

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

Karlovarského kraje v rámci programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení 

počtu černé zvěře na území Karlovarského kraje v celkové výši 250.000 Kč dle přílohy č. 2 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení počtu černé zvěře na území Karlovarského kraje dle přílohy č. 2 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Karla Jakobce, člena Rady 

Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení počtu černé zvěře na území Karlovarského kraje dle přílohy č. 2 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

 

 
32. Dotace na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi  

– Aktualizace Digitálního povodňového plánu města Chodov 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1155/10/18 
 

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

Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci 

opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi městu Chodov, IČO 00259349,  

ve výši 58.757,60 vč. DPH a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na "Aktualizaci 

Digitálního povodňového plánu města Chodov" 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Karla Jakobce, člena Rady 

Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu na realizaci opatření  

na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi 

 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 395/2018 

- změna charakteru finančních prostředků ve výši 58.757,60 Kč v rámci Odboru životního prostředí  

a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly příspěvky cizím subjektům z investičních  

na neinvestiční z důvodu poskytnutí neinvestiční dotace městu Chodov na „Aktualizaci Digitálního 

povodňového plánu města Chodov“ 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

 

 
33. „Rekonstrukce koridoru Gymnázium Ostrov“ - schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na 

realizaci stavby 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1156/10/18 
 

- bere na vědomí informaci o změnových listech v rámci realizace stavby „Rekonstrukce koridoru 

Gymnázium Ostrov – část č. 1 Přestavba koridoru“ 
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- pověřuje Mgr. Jaroslava Šafránka, ředitele Gymnázia Ostrov, příspěvková organizace, podpisem 

dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce koridoru Gymnázium Ostrov – část č. 1 

Přestavba koridoru“ 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitele příspěvkové organizace o přijatém 

usnesení 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

 

 
34. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1157/10/18 
 

- schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

se subjekty uvedenými v příloze č. 1 v celkové výši 85.000 Kč, dle vzoru v příloze č. 2 

 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 407/2018  

- přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 85.000 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: 

- Karlovarský badmintonový svaz z. s., IČO 05669677, na úhradu nákladů spojených s finančním  

a materiálním zajištěním Mistrovství České republiky starších žáků – 15.000 Kč  

- HC ČERTI OSTROV, z. s., IČO 22875034, na úhradu nákladů spojených s akcí Turnaj  

FANDA NHL 17. – 18. 3. 2018 pořádaný HC ČERTI OSTROV – 20.000 Kč 

- Fyzická osoba Karel Dušek, na úhradu nákladů souvisejících s účastí na Mistrovství světa v terénním 

triatlonu XTERRA Hawaii 2018 – 30.000 Kč 

- Fyzická osoba Ing. Čestmír Šíma, na částečnou úhradu nákladů na účast na akci GPC World 

Powerlifting Championships 2018 – 20.000 Kč 

 

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

a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace 

 

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

 

Termín kontroly: 19.11.2018 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení ze 112. jednání RKK dne 08.10.2018 

 

08.10.2018  Strana 24 (celkem 30) 

 

35. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní 

reprezentace kraje - rozhodnutí o žádostech 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1158/10/18 
 

- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní reprezentace kraje ve výši 30.000 Kč dle přílohy č. 1 

 

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

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní reprezentace kraje 

ve výši 30.000 Kč se subjektem uvedeným v příloze č. 1 dle vzoru v návrhu č. 2 

 

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

a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

 

Termín kontroly: 19.11.2018 
 

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

 

 
36. Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských a prvního stupně základních škol v oblasti 

polytechnických disciplín - darovací smlouvy 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
37. Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Integrované 

střední školy Cheb, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1159/10/18 
 

- odvolává v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

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

Mgr. Bc. Tomáše Maška, z vedoucího pracovního místa ředitele Integrované střední školy Cheb, 

příspěvková organizace, dnem 31. ledna 2019 

 

- vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Integrované střední školy 

Cheb, příspěvková organizace 

 

- schvaluje text oznámení o konání konkursního řízení dle návrhu 

 

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

 

Termín kontroly: únor 2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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38. Další místa poskytování služeb speciálně pedagogického centra, jehož činnost vykonává 

Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1160/10/18 
 

- schvaluje s účinností od 1. listopadu 2018 další místa poskytování služeb speciálně pedagogického 

centra, jehož činnost vykonává Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace,  

na adresách Závodu míru 339/114, 360 17 Karlovy Vary, a Svahová 1169/26, 360 01 Karlovy Vary 

 

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu k podpisu žádosti 

zřizovatele o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení 

 

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

 

Termín kontroly: 03.12.2018 
 

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

 

 
39. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí vysokoškolského stipendia ze Stipendijního programu 

Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1161/10/18 
 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí vysokoškolského stipendia ze Stipendijního 

programu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a příjemcem stipendia Mgr. Ondřejem 

Škrabalem dle návrhu 

 

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

a tělovýchovy, podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě 

 

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

 

Termín kontroly: 19.11.2018 
 

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

 

 
40. Odměny ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu 

Karlovarského kraje a ředitele příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání  

– 1. pololetí 2018  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1162/10/18 
 

- schvaluje odměnu ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu, 

Bc. Tomáše Picky a ředitele příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání,  

Ing. Vlastimila Veselého, ve výši uvedené v důvodové zprávě 

 

Termín kontroly: 03.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 
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41. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – MgA. Martin Přibík  

– nákup 3D tiskárny FDM Ultimaker 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1163/10/18 
 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, MgA. Martinu Přibíkovi, 

Závodu míru 760/25a, 360 17, Karlovy Vary - Stará Role, IČO 74635085, na nákup 3D tiskárny  

FDM Ultimaker ve výši 172.000 Kč 

 

- ukládá odboru regionálního rozvoje odeslat žadateli sdělení o neschválení žádosti 

 

- ukládá Ing. Jaroslavu Bradáčovi, radnímu pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy, projednat 

možnost nákupu 3D tiskárny FDM Ultimaker prostřednictvím Střední umělecko-průmyslové školy 

Karlovy Vary a žadateli umožnit její využití 

 

Termín kontroly: 19.11.2018 
 

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

 

 
42. Schválení veřejné sbírky na Získání finančních prostředků na úpravu elektrického vozíku  

pro pana Ladislava Jezdínského 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1164/10/18 
 

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

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

finančních prostředků na úpravu elektrického vozíku pro pana Ladislava Jezdínského, a to kombinovanou 

formou shromažďováním sběracími pokladničkami a zasíláním na speciální bankovní účet 

 

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

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

sbírky 

 

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

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

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

na Získání finančních prostředků na úpravu elektrického vozíku pro pana Ladislava Jezdínského 

 

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje podpisem příslušné plné moci 

 

Termín kontroly: 03.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmanky a vnějších vztahů 
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43. Projekt Karlovarského kraje „Nestůj a pojď II“ - schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace pro Klubíčko Cheb, z.s., na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného 

pracovního místa účastníkem projektu ,,Nestůj a pojď II“, registrační číslo projektu 

CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 

 

 Schválení uzavření DODATKU č.1. k veřejnoprávní smlouvě KK00414/2018 o poskytnutí dotace 

pro Klubíčko Cheb, z.s., na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného pracovního místa 

účastníkem projektu ,,Nestůj a pojď II“  registrační číslo projektu  

CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 

 

Schválení uzavření Dodatku č.1. o prodloužení termínu smlouvy do 31. 12. 2018, Jaroslav Stöckel 

KK 02961/2018 ze dne 10. 09. 2018, Ezoocentrum s.r.o., KK03033/2018 ze dne 19. 09. 2018 a Stein, 

Sport, Fit and Fun s.r.o., KK03024/2018 ze dne 19. 09. 2018 projekt ,,Nestůj a pojď II“, registrační 

číslo projektu CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 

 

Schválení uzavření Dodatku č. 2 o prodloužení termínu smlouvy do 31. 12. 2018, Bohemia Lignum 

a.s., KK03023/2018 ze dne 19. 09. 2018 projekt ,,Nestůj a pojď II“, registrační číslo projektu 

CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 

 

Schválení uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o účasti v projektu ,,Nestůj a pojď II", registrační číslo 

projektu CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769, Polívková Iveta, Teplíková Alexandra, Krejčová 

Markéta, Krajc Jan, Hanušová Marie a Horák Josef 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1165/10/18 
 

- schvaluje  

- uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

pro Klubíčko Cheb, z.s., na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného pracovního místa 

účastníkem projektu „Nestůj a pojď II“, registrační číslo projektu CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769, 

financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

 

- uzavření DODATKU č. 1 k veřejnoprávní smlouvě KK00414/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje pro Klubíčko Cheb, z.s., na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného 

pracovního místa účastníkem projektu „Nestůj a pojď II“, registrační číslo projektu 

CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769, financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

 

- uzavření DODATKU č. 1 o prodloužení termínu smluv do 31. 12. 2018, Jaroslav Stöckel  

KK 02961/2018 ze dne 10. 09. 2018, Ezoocentrum s.r.o., KK03033/2018 ze dne 19. 09. 2018 a Stein, 

Sport, Fit and Fun s.r.o., KK03024/2018 ze dne 19. 09. 2018 projekt „Nestůj a pojď II“, registrační číslo 

projektu CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 

 

- uzavření DODATKU č. 2 o prodloužení termínu smlouvy do 31. 12. 2018, Bohemia Lignum a.s., 

KK03023/2018 ze dne 19. 09. 2018 projekt „Nestůj a pojď II“, registrační číslo projektu  

CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 

 

- uzavření DODATKU č. 1 k dohodě o účasti v projektu "Nestůj a pojď II",  registrační číslo projektu 

CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769, Polívková Iveta, Teplíková Alexandra, Krejčová Markéta, Krajc Jan, 

Hanušová Marie a Horák Josef 

 

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

 

 

44. Projekt Karlovarského kraje „Nestůj a pojď II“, registrační číslo projektu 

CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

Ludmile Králové, na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného pracovního místa 

účastníkem projektu ,,Nestůj a pojď II“  

  

Schválení uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o účasti v projektu ,,Nestůj a pojď II“, registrační číslo 

projektu CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769, pro Wimmer Jan a Thaiová Daniela 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1166/10/18 
 

- schvaluje  

- uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

pro Královou Ludmilu, na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného pracovního místa účastníkem 

projektu „Nestůj a pojď II“, registrační číslo projektu CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769, financovaného 

v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

 

- uzavření DODATKU č. 1 k dohodě o účasti v projektu „Nestůj a pojď II“, registrační číslo projektu 

CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 pro Wimmer Jan a Thaiová Daniela 

 

- 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 

 

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

 

 
45. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – účetní 

závěrka za rok 2017, schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku společnosti  

za rok 2017 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1167/10/18 
 

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

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

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

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

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

Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205 

 

- bere na vědomí vyjádření a přijatá usnesení ze zasedání dozorčí rady společnosti Karlovarská krajská 

nemocnice, a.s., ze dne 19. 7. 2018 a z hlasování představenstva společnosti Karlovarská krajská 

nemocnice a.s., per rollam ze dne 19. 7. 2018., a to schválení řádné roční účetní závěrky společnosti 

Karlovarská krajská nemocnice a.s., za rok 2017 a schválení vypořádání hospodářského výsledku  

za rok 2017 

 

- schvaluje v souladu se článkem 9. 3. e) a článkem 32. 1. Stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s., 

řádnou účetní závěrku společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., za rok 2017 
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- bere na vědomí předloženou Zprávu o auditu účetní závěrky společnosti Karlovarská krajská nemocnice 

a.s., za účetní období roku 2017 vyhotovenou společností EURO – Trend Audit, a.s., a Ing. Petrem 

Rynešem, ze dne 28. 6. 2018 

 

- schvaluje návrh představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., na způsob vypořádání 

hospodářského výsledku společnosti, a to převod ztráty společnosti Karlovarské krajské nemocnice a.s.,  

za rok 2017 ve výši - 105.889 tis. Kč z účtu 431 - výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 

429 – nerozdělená ztráta z minulých let, kdy dojde k navýšení ztráty z minulých let 

 

- bere na vědomí ekonomickou situaci Karlovarské krajské nemocnice a.s., a prohlašuje, že do budoucna, 

a to zejména ve střednědobém horizontu, bude usilovat o udržitelný rozsah poskytování zdravotních 

služeb Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., a jejich financování 

 

- ukládá Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje vyhotovit zápis o rozhodnutí 

jediného akcionáře 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, radního pro oblast zdravotnictví, podpisem zápisu o rozhodnutí jediného 

akcionáře 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

 

 
46. Schválení podání žádosti o podstatnou změnu v projektu „Podpora procesu střednědobého 

plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1168/10/18 
 

- schvaluje podání Žádosti o podstatnou změnu v projektu „Podpora procesu střednědobého plánování 

rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji“ reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0002269  

v informačním systému MS 2014+, jejíž předmětem je prodloužení doby realizace projektu o tři měsíce  

a dále převedení finančních prostředků na úhradu mzdových nákladů metodika systému vykazování 

 

- pověřuje vedoucí projektu, Ing. Květu Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů, podpisem výše 

uvedené Žádosti o podstatnou změnu v projektu „Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje 

sociálních služeb v Karlovarském kraji“ v informačním systému MS 2014+ 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 
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47. Udělení plné moci k zastupování Karlovarského kraje u správce daně 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1169/10/18 
 

- schvaluje udělení plné moci pí Martině Teuchertové k podepisování dokumentů, písemností a podkladů 

opatřených uznávaným elektronickým podpisem určených Finančnímu úřadu pro Karlovarský kraj, 

územnímu pracovišti v Karlových Varech, souvisejících s vyúčtováním daně z příjmů ze závislé činnosti  

a vyúčtováním daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob 

 

Termín kontroly: 05.11.2018 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová v. r.                               Ing. Jaroslav Bradáč v. r. 

                              hejtmanka                                                                   ověřovatel 

     Karlovarského kraje 


