
 
 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 120. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 3. prosince 2018 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 8:02 do 17:01 hodin  

 
 

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

Mgr. Blažek, Ing. Jakobec, Ing. Bureš, Ing. Bradáč, Ing. Janů (od 8:05), 

(celkem 9 radních) 

Jednání řídil:         Mgr. Mračková Vildumetzová   

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Další zúčastnění: MUDr. Bártová, Ing. Hryszová, Ing. Jánská, Ing. Klíček, Mgr. Novotný,  

Mgr. Pavlíková, MUDr. Petráková, PhDr. Mgr. Smoleja, Ing. Šalátová 

Zapisovatelka:       Mgr. Jana Lukášová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 3.12.2018 RK 1385/12/18 

2. Rozpočtové změny RK 1386/12/18 

3. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.09.2018 RK 1387/12/18 

4. Prominutí pohledávek příspěvkových organizací Karlovarského kraje RK 1388/12/18 

5. Navýšení/snížení neinvestičních příspěvků - příspěvků na provoz příspěvkovým 

organizacím Karlovarského kraje v oblasti sociální 

RK 1389/12/18 

6. Navýšení neinvestičního příspěvku - příspěvku na provoz organizaci Zdravotnická 

záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, za náklady 

vynaložené na opravu vzniklé na budově výjezdové základny v Chebu 

RK 1390/12/18 

7. Navýšení neinvestičního příspěvku organizaci Krajský dětský domov pro děti  

do 3 let, příspěvková organizace, na pořízení vnitřního vybavení jeslí 

RK 1391/12/18 

8. Účelové určení neinvestičního příspěvku - příspěvku na provoz na krytí odpisů 

nedobytných pohledávek a účetních opravných položek k pohledávkám organizaci 

Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace 

RK 1392/12/18 

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

použití fondu investic organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením  

v Mariánské, příspěvková organizace, na úhradu "Projektové dokumentace  

na rekonstrukci ČOV" a s tím souvisejících výdajů 

 

 

RK 1393/12/18 
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10. Schválení použití fondu investic příspěvkové organizaci Domov mládeže a školní 

jídelna Karlovy Vary, p.o., na dofinancování akce „Výměna transformátoru  

v rámci unifikace rozvodné sítě" 

RK 1394/12/18 

11. Schválení použití fondu investic příspěvkové organizaci Střední pedagogická 

škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, p.o., na dofinancování 

akce „Revitalizace nádvoří před hlavní budovou školy" 

RK 1395/12/18 

12. Úprava limitů prostředků na platy příspěvkových organizací Karlovarského kraje  

a schválení použití neinvestičního příspěvku na udržitelnost projektů  

u příspěvkových organizací v oblasti školství na platy, odvody a ostatní osobní 

náklady 

RK 1396/12/18 

13. Změna charakteru schválené dotace do fondu investic na neinvestiční příspěvek 

organizaci Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace,  

na pořízení vybavení pokojů nábytkem 

RK 1397/12/18 

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

u projektu "Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku",  

reg. č. CZ.1.09/1.3.00/68.01143 

RK 1398/12/18 

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

u projektu "Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN",  

reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01252 

RK 1399/12/18 

16. Schválení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 ke smlouvě "Nákup letenek a zajištění s tím 

souvisejících služeb" se společností Asiana, spol. s r.o. 

staženo 

17. Projekt „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné“, 

registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_004/0000283 - schválení  

neuznatelného výdaje hrazeného z položky „Předpokládané výdaje nad rámec 

dotace“ 

RK 1400/12/18 

18. Akce "Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" - předložení informací  

o průběhu přípravy akce 

RK 1401/12/18 

19. Akce "Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" - schválení dokumentu "Plán 

revitalizace Císařských lázní a jeho finanční a časové aspekty a dopady" 

RK 1402/12/18 

20. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje RK 1403/12/18 

21. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.12.2018 RK 1404/12/18 

22. Výpůjčka zastupitelského sálu za účelem zajištění výuky bakalářského 

kombinovaného oboru Územní technická a správní služba ČZU v Praze FŽP 

RK 1405/12/18 

23. Smlouva o reklamě uzavřená mezi Karlovarským krajem a Karlovarské minerální 

vody, a.s. 

RK 1406/12/18 

24. Návrh odměny řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného 

dopravního systému Karlovarského kraje – I. pololetí 2018 

RK 1407/12/18 

25. Schválení realizace opravy účelové komunikace k sociálnímu ústavu Domov  

pro osoby se zdravotním postižením v Radošově u Kyselky 

RK 1408/12/18 

26. Dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti 

územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2018, 1. - 3. změna  

a nepředvídatelné náklady, slevy jízdného v drážní dopravě 

RK 1409/12/18 

27. Zapůjčení 3D skeneru Policii ČR - Prostorový forenzní dokumentační systém 

včetně speciálního příslušenství 

RK 1410/12/18 

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

organizace - změna kapacity sociální služby domov pro osoby se zdravotním 

postižením 

RK 1411/12/18 

29. Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace - investiční akce 

"Vestavba v podstřešním prostoru pavilónu B, stavební úpravy vybraných pokojů  

a zázemí kuchyně"  

staženo 

30. Zřizovací listina – Institut lázeňství a balneologie, veřejná výzkumná instituce 

Karlovarského kraje 

RK 1412/12/18 

31. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové 

péče, lázeňství a cestovního ruchu - Lucerna Film Moving Pictures s.r.o. 

 

RK 1413/12/18 
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32. Schválení projektů Muzea Cheb, příspěvkové organizace Karlovarského kraje,  

pro rok 2019 dle Předpisu rady pro řízení projektů financovaných z Národních 

dotačních titulů č. RK 1289/10/17 

RK 1414/12/18 

33. Revokace části usnesení č. RK 603/05/18 ze dne 21.5.2018 - žádost o změnu účelu 

dotace Kopaniny, zámek 

RK 1415/12/18 

34. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech  

v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II" - schválení 

dílčích projektů k zařazení do zásobníku - 1. průběžná výzva projektu, 15. část 

dílčích projektů 

RK 1416/12/18 

35. Projekt „Kotlíkové dotace II“ - zrušení smlouvy o poskytnutí účelové investiční 

dotace s evidenčním číslem KK 00788/2018 

RK 1417/12/18 

36. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům 

p.p.č. 602/8, 617/1 a 602/6 v k.ú. Velká Hleďsebe ve prospěch společnosti 

CHEVAK Cheb, a.s. 

RK 1418/12/18 

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

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje  

RK 1419/12/18 

38. Souhlas s ponecháním finančních prostředků z prodeje nepotřebného movitého 

majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje, svěřeného do správy Střední 

průmyslové školy Ostrov, příspěvkové organizace   

RK 1420/12/18 

39. Úprava podmínek a vzorové smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku, 

schválení smluv o poskytnutí náborového příspěvku 

RK 1421/12/18 

40. Zpráva o zdraví obyvatel Karlovarského kraje - Aktuální hodnocení zdravotního 

stavu obyvatelstva Karlovarského kraje z hlediska všech aspektů, které  

ho ovlivňují 

RK 1422/12/18 

41. Oborová struktura středních škol zřizovaných Karlovarským krajem RK 1423/12/18 

42. Změny platů ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol  

a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem 

staženo 

43. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol  

a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem a poskytnutí odměn jejich 

ředitelům 

staženo 

44. Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských a prvního stupně základních 

škol v oblasti polytechnických disciplín - darovací smlouvy 

RK 1424/12/18 

45. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu RK 1425/12/18 

46. Informace o uvolnění ředitele Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, 

příspěvková organizace, pro výkon veřejné funkce 

RK 1426/12/18 

47. Informace o skončení výkonu veřejné funkce ředitele Střední zdravotnické školy  

a vyšší odborné školy Cheb, příspěvková organizace 

RK 1427/12/18 

48. Jmenování předsedů a členů Řídícího výboru a Organizačního výboru v rámci 

zajištění Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 

RK 1428/12/18 

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

struktury obyvatelstva - rozhodnutí o žádosti 

RK 1429/12/18 

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

sportovní reprezentace kraje - rozhodnutí o žádostech 

RK 1430/12/18 

51. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí stipendia (dotace) Karlovarského 

kraje 

RK 1431/12/18 

52. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. KK 03072/2018 na předmět „Vzdělávání 

pedagogických pracovníků mateřských a prvního stupně základních škol v oblasti 

polytechnických disciplín“ 

RK 1432/12/18 

53. Program rozvoje Karlovarského kraje  - monitorovací zpráva 2016 a 2017 RK 1433/12/18 

54. Program obnovy venkova, žádost obce Citice o prodloužení termínu závěrečného 

finančního vypořádání dotace a změnu názvu akce 

RK 1434/12/18 

55. Schválení Pravidel pro úhradu nákladů obcím z rozpočtu Karlovarského kraje -  

na pořízení změny územního plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje 

Karlovarského kraje nebo z jejich aktualizací 

 

RK 1435/12/18 
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56. Rešerše alternativního umístění novostavby objektu Domova se zvláštním 

režimem „MATYÁŠ“ Nejdek, p.o., se zaměřením na Karlovy Vary a jeho blízké 

okolí 

staženo 

57. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje –  

TJ Radon Vysoká Pec, z.s. 

RK 1436/12/18 

58. Žádost o zrušení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace firmě MHZ Hachtel 

Czech s.r.o.  

RK 1437/12/18 

59. Možnost účasti Karlovarského kraje v rámci soutěže o ocenění „Evropský 

podnikatelsky zaměřený region“  

RK 1438/12/18 

60. Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové 

organizace, za 3. čtvrtletí 2018 

RK 1439/12/18 

61. Schválení uzavření smlouvy "Smlouva o užití archiválií ÚAZK - Císařské povinné 

otisky stabilního katastru 1:2 880 - Čechy" 

RK 1440/12/18 

62. Schválení uzavření smlouvy "Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci při tvorbě, 

aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy 

Karlovarského kraje z 5.11.2012" 

RK 1441/12/18 

63. Schválení vzorového znění smlouvy "Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci 

a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského 

kraje po roce 2018" pro města a obce v Karlovarském kraji 

RK 1442/12/18 

64. Schválení vzorového znění smlouvy "Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci 

a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského 

kraje po roce 2018" pro správce sítí TI v Karlovarském kraji 

RK 1443/12/18 

65. Rozpočtová změna č. 496/2018 RK 1444/12/18 

66. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje v rámci Programu o poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu oprav a stavebních úprav místních komunikací 

RK 1445/12/18 

67. Změna usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 1271/11/18 ze dne 5.11.2018 - 

Informace o ukončení projektu "Učíme se od Evropy" Střední 

uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

RK 1446/12/18 

68. Podstatná změna projektu „Implementace Krajského akčního plánu 1  

v Karlovarském kraji“ 

RK 1447/12/18 

69. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové 

péče, lázeňství a cestovního ruchu - Jaroslav Lukšík - Realizace památníku obětem 

pochodu smrti na Městském hřbitově v Bečově nad Teplou 

RK 1448/12/18 

70. Žádost města Nová Role o prodloužení termínu vyúčtování dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje na projekt "Nová Role, kostel sv. Michaela - odvětrávací 

systém obvodové zdi, revize okapového pásu" z Programu na obnovu kulturních  

a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí 

RK 1449/12/18 

71. Revokace části usnesení č. RK 603/05/18 ze dne 21.5.2018 a poskytnutí vrácených 

finančních prostředků v rámci dotačního Programu na obnovu a využití kulturních 

památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí 

staženo 

72. Rozpočtová změna RK 1450/12/18 

73. Ocenění významných osobností u příležitosti 100. výročí české státnosti RK 1451/12/18 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Ing. Jaroslava Bradáče 

- Martina Hurajčíka 
 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 
bod č. 65 Rozpočtová změna č. 496/2018 

 

bod č. 66 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje v rámci Programu o poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu oprav a stavebních úprav místních komunikací  

 

bod č. 67 Změna usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 1271/11/18 ze dne 5.11.2018 - 

Informace o ukončení projektu "Učíme se od Evropy" Střední uměleckoprůmyslové 

školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

bod č. 68 Podstatná změna projektu „Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském 

kraji“  

 

 bod č. 69 Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu - Jaroslav Lukšík - Realizace památníku obětem pochodu 

smrti na Městském hřbitově v Bečově nad Teplou  

 

bod č. 70 Žádost města Nová Role o prodloužení termínu vyúčtování dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje na projekt "Nová Role, kostel sv. Michaela - odvětrávací systém 

obvodové zdi, revize okapového pásu" z Programu na obnovu kulturních a využití 

kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí  

 

bod č. 71 Revokace části usnesení č. RK 603/05/18 ze dne 21.5.2018 a poskytnutí vrácených 

finančních prostředků v rámci dotačního Programu na obnovu a využití kulturních 

památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí  

 
bod č. 72 Rozpočtová změna 

 
bod č. 73 Ocenění významných osobností u příležitosti 100. výročí české státnosti 

 

 

Staženo z programu: 

 
bod č. 16 Schválení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 ke smlouvě "Nákup letenek a zajištění s tím 

souvisejících služeb" se společností Asiana, spol. s r.o. 

 

bod č. 29 Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace - investiční akce "Vestavba  

v podstřešním prostoru pavilónu B, stavební úpravy vybraných pokojů a zázemí 

kuchyně" 
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bod č. 42 Změny platů ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol  

a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem 

 

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

zařízení zřizovaných Karlovarským krajem a poskytnutí odměn jejich ředitelům 

 

bod č. 56 Rešerše alternativního umístění novostavby objektu Domova se zvláštním režimem 

„MATYÁŠ“ Nejdek, p.o., se zaměřením na Karlovy Vary a jeho blízké okolí 

 

bod č. 71 Revokace části usnesení č. RK 603/05/18 ze dne 21.5.2018 a poskytnutí vrácených 

finančních prostředků v rámci dotačního Programu na obnovu a využití kulturních 

památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí 

 

 
1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 3.12.2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1385/12/18 
 

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

3.12.2018 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 3.12.2018 

dle návrhu č. 3 s připomínkou uvedenou v zápise 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
2. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1386/12/18 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 479/2018 

- 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 seniory v Perninku na poskytnutí náborového příspěvku nové 

zaměstnankyni v přímé obslužné péči.  

 

Rozpočtovou změnu č. 480/2018 

- 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 seniory v Lázních Kynžvart na poskytnutí náborového příspěvku nové 

zaměstnankyni v přímé obslužné péči.  

 

Rozpočtovou změnu č. 481/2018  

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 39.930 Kč v rámci Odboru bezpečnosti a krizového řízení 

Krajského úřadu Karlovarského kraje na příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci Gymnázium 

a obchodní akademie Mariánské Lázně. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci krajského projektu 

Zabezpečení škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem.  

 

Rozpočtovou změnu č. 482/2018 

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

v celkové částce ± 73.700 Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci 
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Karlovarského kraje Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské na poskytnutí náborového 

příspěvku nové zaměstnankyni v přímé obslužné péči.  

 

Rozpočtovou změnu č. 483/2018 

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

ve výši 9.526.178,36 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace z Ministerstva životního prostředí České 

republiky určené na financování projektu Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných 

domech v Karlovarském kraji realizovaného v rámci OP ŽP 2014-2020 – Kotlíkové dotace II, prioritní osa 

2, specifický cíl 2.1 Operačního programu Životní prostřední 2014-2020 

 

Rozpočtovou změnu č. 484/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 13.005.453,64 Kč (podíl SR a EU)  

z titulu přijetí investiční účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Finanční 

prostředky jsou určeny do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 

Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic 

Karlovarského kraje za realizaci projektu III/221 36 + III/220 4 Modernizace silnice Hroznětín – Odeř 

financovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 1: 

Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, SC 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím 

modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T. 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 7.219.472,13 Kč (podíl SR a EU) z titulu přijetí 

investiční účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Finanční prostředky jsou 

určeny do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje  

pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje  

za realizaci projektu III/220 4 Modernizace silnice – průtah Odeř financovaného v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu, prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony,  

SC 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční 

infrastruktury navazující na síť TEN-T. 

 

Rozpočtovou změnu č. 485/2018 

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

v celkové výši 595.368,40 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: 

• částka 393.037,60 Kč pro Střední školu stravování a služeb Karlovy Vary, 

• částka 202.330,80 Kč pro Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov. 

 

Rozpočtovou změnu č. 486/2018 

- přesun rozpočtových prostředků z Odboru investic a správa majetku Krajského úřadu Karlovarského 

kraje do Odboru kancelář ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 1.475.376 Kč  

na mzdové výdaje za období 1-10/2018 související s realizací projektu Podpora výměny zdrojů tepla  

na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji financovaného v rámci Operačního programu 

Životní prostředí 2014-2020 – Kotlíkové dotace II. V souladu s metodikou Operačního programu Životní 

prostřední 2014-2020 byly mzdové výdaje projektu Karlovarským krajem předfinancovány  

z rozpočtových prostředků Krajského úřadu Karlovarského kraje.  

 

Rozpočtovou změnu č. 487/2018 

- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže 

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 1.881.492 Kč určených jako neinvestiční 

příspěvek pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje: 

• Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov ve výši 544.000 Kč, 

• Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary ve výši 417.792 Kč, 

• Střední průmyslová škola Ostrov ve výši 190.400 Kč, 

• Integrovaná střední škola Cheb ve výši 729.300 Kč, 
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na pokrytí zvýšených nákladů na platy včetně souvisejících výdajů v důsledku realizace sloučení  

a rozdělení k datu 1. ledna 2018 v nástupnických příspěvkových organizacích vykonávajících činnost škol 

a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem. 

 

Rozpočtovou změnu č. 488/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 35.917.329 Kč z titulu úpravy rozpisu rozpočtu 

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

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

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

6. až 11. úpravy rozpočtu v roce 2018 pro regionální školství ve správě územních samosprávných celků. 

Finanční prostředky jsou učeny pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje v oblasti školství  

a pro školy a školská zařízení zřizované obcemi a dobrovolnými svazky obcí Karlovarského kraje (rozpis 

na jednotlivé školy a školská zařízení je v přílohách č. 1 a č. 2 důvodové zprávy). 

 

Rozpočtovou změnu č. 489/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 26.818.430 Kč z titulu přidělení neinvestiční 

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

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

k zajištění prostředků na financování přímých výdajů na 4. čtvrtletí roku 2018 ve školách a školských 

zařízeních zřizovaných soukromými subjekty v Karlovarském kraji (rozpis na jednotlivé školy a školská 

zařízení je přílohou důvodové zprávy).  

 

Rozpočtovou změnu č. 490/2018 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 71.700 Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže  

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

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

výuky a výcviku žáků včetně získání řidičského oprávnění v autoškole.   

 

Rozpočtovou změnu č. 491/2018 

- navýšení příjmů a výdajů na základě zapojení přijatých finančních prostředků od Komerční banky a.s., 

ve výši 6.500 Kč do rozpočtu Odboru kancelář hejtmanky a vnějších vztahů Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Finanční prostředky budou využity na zakoupení věcného daru pro vítěze soutěže 

Youtuber.  

 

Rozpočtovou změnu č. 492/2018 

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

Karlovarského kraje ve výši ± 200.000 Kč na poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje z důvodu obnovy vodorovného 

dopravního značení na silnici II/198 

 

Rozpočtovou změnu č. 493/2018 

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

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

za období 9/2018 za pracovní místa vytvořená na základě Dohod o vyhrazení společensky účelného 

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

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

 

Rozpočtovou změnu č. 494/2018     

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

úřadu Karlovarského kraje o částku 175.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva 

kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Karlovy Vary  

na instalaci výstavy Rok 1968 v Karlových Varech 
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Rozpočtovou změnu č. 495/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v celkové výši 3.204.177,79 Kč (podíl SR + podíl EU),  

z toho investiční ve výši 649.597,91 Kč a neinvestiční ve výši 2.554.579,88 Kč, 

z titulu přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky do rozpočtu Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny 

pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium a střední odborná škola Chodov za realizaci 

projektu Modernizace jazykové výuky na GaSOŠ Chodov, realizovaného v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu. 

 

Termín kontroly: 28.01.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
3. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.09.2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1387/12/18 
 

- bere na vědomí hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.09.2018: 

 3 příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví hospodařily se ziskem 

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

ztrátu 

 6 příspěvkových organizací v oblasti sociální hospodařilo se ziskem, 7 organizací vykázalo ztrátu 

 8 příspěvkových organizací v oblasti kultury hospodařilo se ziskem 

 2 příspěvkové organizace v oblasti dopravy hospodařily se ziskem 

 32 příspěvkových organizací v oblasti školství hospodařilo se ziskem, 1 organizace vykázala ztrátu 

 

- bere na vědomí mezitímní účetní závěrky příspěvkových organizací sestavené k datu 30.09.2018 

 

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

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

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

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

 Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, p.o. 

 Domov pro osoby se zdravotním hospodařením v Radošově, p.o. 

 Domov pro osoby se zdravotním postižením "Sokolík" v Sokolově, p.o. 

 

Termín kontroly: 14.01.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
4. Prominutí pohledávek příspěvkových organizací Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1388/12/18 
 

- souhlasí s prominutím promlčených a nedobytných pohledávek uvedených příspěvkových organizací 

Karlovarského kraje za podmínky, že jejich odpis nezpůsobí záporný výsledek hospodaření organizací  

k 31.12.2018: 
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1. příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o. 

 - pohledávky ve výši 1.929.321 Kč 

 

2.  příspěvkové organizaci Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p.o. 

 - pohledávky ve výši 3.600 Kč 

 

3. příspěvkové organizaci Krajský dětský domov pro děti do 3 let, p.o. 

 - pohledávky ve výši 1.026.452 Kč 

 

4. příspěvkové organizaci Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, p.o. 

 - pohledávky ve výši 94.144,50 Kč 

 

5.  příspěvkové organizaci Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, p.o. 

 - pohledávku ve výši 3.778 Kč 

 

6. příspěvkové organizaci Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, p.o. 

 - pohledávku ve výši 13.035 Kč 

 

7. příspěvkové organizaci Galerie umění Karlovy Vary p.o. Karlovarského kraje 

 - pohledávku ve výši 2.570 Kč 

 

8. příspěvkové organizaci Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, p.o. 

 - pohledávky ve výši 2.529.730,27 Kč 

 

9. příspěvkové organizaci Střední škola živnostenská Sokolov, p.o. 

 - pohledávky ve výši 221.949,17 Kč 

 

10. příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, p.o. 

 - pohledávku ve výši 10.645 Kč 

 

11. příspěvkové organizaci Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, p.o. 

 - pohledávku ve výši 89.100 Kč 

 

12. příspěvkové organizaci Střední lesnická škola Žlutice, p.o. 

 - pohledávky ve výši 148.872 Kč 

 

Termín kontroly: 14.01.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
5. Navýšení/snížení neinvestičních příspěvků - příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím 

Karlovarského kraje v oblasti sociální 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1389/12/18 
 

- schvaluje navýšení neinvestičních příspěvků - příspěvků na provoz v celkové výši 5.400.000 Kč 

příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje v oblasti sociální (dle návrhu uvedeného v důvodové 

zprávě) 

 

- schvaluje snížení neinvestičních příspěvků - příspěvků na provoz v celkové výši 8.240.000 Kč 

příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje v oblasti sociální (dle návrhu uvedeného v důvodové 

zprávě) 
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- ukládá příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje v oblasti sociální odvést finanční prostředky  

v celkové výši 8.240.000 Kč do rozpočtu zřizovatele (dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě) 

 

- schvaluje použití rezervního fondu v celkové výši 1.780.000 Kč organizaci Domov pro osoby  

se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace, k časovému překlenutí dočasného 

nesouladu mezi výnosy a náklady 

 

- schvaluje použití rezervního fondu v celkové výši 500.000 Kč organizaci Domov pro osoby  

se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace, k časovému překlenutí 

dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 476/2018 - přesun rozpočtových prostředků z Odboru finančního 

Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to z neinvestiční rezervy na případné dofinancování PO v oblasti 

sociální do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši  

± 5.400.000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na navýšení provozního příspěvku příspěvkovým 

organizacím Karlovarského kraje působícím v oblasti sociální na dofinancování sociálních služeb, a to  

pro Domov pro seniory SKALKA v Chebu ve výši 2.100.000 Kč, Domov pro seniory v Chebu ve výši 

1.800.000 Kč a Domov pro seniory v Perninku ve výši 1.500.000 Kč. 

 

Termín kontroly: 25.02.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

ředitelé příspěvkových organizací,  

 

 
6. Navýšení neinvestičního příspěvku - příspěvku na provoz organizaci Zdravotnická záchranná 

služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, za náklady vynaložené na opravu vzniklé  

na budově výjezdové základny v Chebu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1390/12/18 
 

- schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku - příspěvku na provoz ve výši 24.181 Kč organizaci 

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, za náklady vynaložené  

na opravu vzniklé na budově výjezdové základny v Chebu 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 478/2018 - navýšení příjmů a výdajů Odboru zdravotnictví Krajského 

úřadu Karlovarského kraje o částku 24.181 Kč z titulu přijatých finančních prostředků z pojistného plnění 

došlých na účet Karlovarského kraje. Tyto prostředky budou použity na navýšení neinvestičního 

příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Zdravotnická záchranná služba Karlovarského 

kraje na úhradu nákladů za opravy vzniklé na budově výjezdové základny v Chebu. 

 

Termín kontroly: 14.01.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
7. Navýšení neinvestičního příspěvku organizaci Krajský dětský domov pro děti do 3 let, 

příspěvková organizace, na pořízení vnitřního vybavení jeslí 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1391/12/18 
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- schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku organizaci Krajský dětský domov pro děti do 3 let, 

příspěvková organizace, ve výši 352.150 Kč na pořízení vnitřního vybavení jeslí 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 475/2018 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v celkové 

částce 317.816,35 Kč. Jedná se o zvýšení neinvestičního provozního příspěvku příspěvkové organizace 

Karlovarského kraje Krajský dětský domov pro děti do 3 let na pořízení vnitřního vybavení jeslí a zároveň 

zvýšení příjmů zapojením vratky z realizované a vyúčtované investiční akce „Jesle v 2. NP“. 

 

Termín kontroly: 14.01.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

Ing. Erika Pavlová , ředitelka Krajského dětského domova pro děti do 3 let, příspěvková 

organizace 

 

 
8. Účelové určení neinvestičního příspěvku - příspěvku na provoz na krytí odpisů nedobytných 

pohledávek a účetních opravných položek k pohledávkám organizaci Krajský dětský domov  

pro děti do 3 let, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1392/12/18 
 

- schvaluje účelové určení neinvestičního příspěvku - příspěvku na provoz na krytí odpisu nedobytných 

pohledávek ve výši 1.026.452 Kč a účetních opravných položek k pohledávkám ve výši 283.624 Kč 

organizaci Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace 

 

Termín kontroly: 14.01.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

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

investic organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková 

organizace, na úhradu "Projektové dokumentace na rekonstrukci ČOV" a s tím souvisejících 

výdajů 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1393/12/18 
 

- schvaluje převedení finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 510.700 Kč 

organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace, na úhradu 

"Projektové dokumentace na rekonstrukci ČOV" a s tím souvisejících výdajů 

 

- schvaluje použití fondu investic v celkové výši 810.700 Kč organizaci Domov pro osoby se zdravotním 

postižením v Mariánské, příspěvková organizace, na úhradu "Projektové dokumentace na rekonstrukci 

ČOV" a s tím souvisejících výdajů dle důvodové zprávy 

 

Termín kontroly: 14.01.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Pavel Novák, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, 

příspěvková organizace 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 
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10. Schválení použití fondu investic příspěvkové organizaci Domov mládeže a školní jídelna Karlovy 

Vary, p.o., na dofinancování akce „Výměna transformátoru v rámci unifikace rozvodné sítě" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1394/12/18 
 

- schvaluje použití fondu investic ve výši 97.203 Kč příspěvkové organizaci Domov mládeže a školní 

jídelna Karlovy Vary, p.o., na dofinancování akce "Výměna transformátoru v rámci unifikace rozvodné 

sítě" 

 

Termín kontroly: 14.01.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
11. Schválení použití fondu investic příspěvkové organizaci Střední pedagogická škola, gymnázium 

a vyšší odborná škola Karlovy Vary, p.o., na dofinancování akce „Revitalizace nádvoří před hlavní 

budovou školy" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1395/12/18 
 

- schvaluje použití fondu investic ve výši 308.853 Kč příspěvkové organizaci Střední pedagogická škola, 

gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, p.o., na dofinancování akce "Revitalizace nádvoří  

před hlavní budovou školy" 

 

Termín kontroly: 14.01.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
12. Úprava limitů prostředků na platy příspěvkových organizací Karlovarského kraje a schválení 

použití neinvestičního příspěvku na udržitelnost projektů u příspěvkových organizací v oblasti 

školství na platy, odvody a ostatní osobní náklady  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1396/12/18 
 

- schvaluje úpravu limitů prostředků na platy příspěvkových organizací Karlovarského kraje (dle tabulky 

č. 1 uvedené v důvodové zprávě) 

 

- schvaluje použití schváleného provozního příspěvku na zajištění udržitelnosti ukončených projektů  

v oblasti školství na platy včetně odvodů a ostatní osobní náklady (dle tabulky č. 2 uvedené v důvodové 

zprávě) 

 

Termín kontroly: 14.01.2019 
 

Zodpovídá: ředitelé příspěvkových organizací,  

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 
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13. Změna charakteru schválené dotace do fondu investic na neinvestiční příspěvek organizaci 

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace, na pořízení vybavení pokojů 

nábytkem 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1397/12/18 
 

- schvaluje změnu charakteru schválené dotace do fondu investic na akci "Vybavení 18 pokojů nábytkem" 

na neinvestiční příspěvek organizaci Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace,  

na pořízení vybavení pokojů nábytkem 

 

- schvaluje použití finančních prostředků ve výši 327.492 Kč organizaci Domov pro seniory v Lázních 

Kynžvart, příspěvková organizace, na pořízení vybavení nově zřízených pečovatelských pokojů a nově 

zřízeného oddělení Domova se zvláštním režimem nábytkem 

 

Zodpovídá: Ing. Lenka Wohlrabová, ředitelka Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková 

organizace 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
14. Postup ve věci podání sporu z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění u projektu 

"Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku", reg. č. CZ.1.09/1.3.00/68.01143 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1398/12/18 
 

- bere na vědomí nepodání návrhu na zahájení sporného řízení z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité 

plnění ve výši 229.295 Kč za zjištění A.1 a B.1 uvedená v Oznámení o krácení způsobilých výdajů 

projektu č. j. 914/2017 ze dne 27.1.2017 

 

- schvaluje  

- podání návrhu na zahájení sporného řízení z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění v rámci projektu 

„Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku“,  

reg. č. CZ.1.09/1.3.00/68.01143, ve kterém by se Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace, 

domáhala na poskytovateli dotace splnění a doplacení peněžitého plnění ve výši 129.679,66 Kč  

(85 % z krácených způsobilých výdajů) za zjištění A.1.2 uvedené v Oznámení o krácení způsobilých 

výdajů projektu, č. j. RRSZ 914/2017 ze dne 27.1.2017, na základě kterého Regionální rada regionu 

soudržnosti Severozápad krátila dotaci v rozporu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou 

- nepodání návrhu na zahájení sporného řízení z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění ve výši 

263.833,93 Kč (85 % z krácených způsobilých výdajů) za zjištění A.2.1, A.2.2, A.2.3, A.2.4. A.2.5  

a A.2.6 uvedená v Oznámení o krácení způsobilých výdajů projektu č. j. 914/2017 ze dne 27.1.2017 

 

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

z veřejnoprávní smlouvy na peněžité plnění v rámci projektu „Modernizace strojů a zařízení školních dílen 

pro kvalitní výuku“, reg. č. CZ.1.09/1.3.00/68.01143, v předpokládané výši 6.484 Kč z rozpočtu 

Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace 

 

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

výdajů v rámci projektu „Modernizace  strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku“,  

reg. č. CZ.1.09/1.3.00/68.0114, 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 „Modernizace  strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku“,  
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reg. č. CZ.1.09/1.3.00/68.0114 

 

Termín kontroly: 17.06.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
15. Postup ve věci podání sporu z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění u projektu 

"Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN", reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01252 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1399/12/18 
 

- schvaluje podání sporu z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění ve stanovené lhůtě, tj. do 3/2019,  

v rámci projektu "Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN", ve kterém by  

se Karlovarský kraj domáhal na poskytovateli dotace splnění a doplacení peněžitého plnění ve výši 

732.271,43 Kč (85 % z krácených způsobilých výdajů) za Zjištění A7 uvedené v Oznámení o krácení 

způsobilých výdajů projektu, č. j.: RRSZ 948/2017, ze dne 30.1.2017 - proplacení faktury č. 9431025936 

po sledovaném období, na základě kterého Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad krátila dotaci 

 

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou podpisem sporu  

z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění 

 

- schvaluje úhradu správního poplatku ve výši 36.613,57 Kč v souvislosti s podáním sporu  

z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění 

 

- ukládá odboru finančnímu řešit krácení výdajů projektu jako škodní případ v souladu s platnou právní 

úpravou poté, co bude známa konečná výše škody 

 

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

z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění ve výši 732.271,43 Kč 

 

Termín kontroly: 25.03.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
16. Schválení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 ke smlouvě "Nákup letenek a zajištění s tím souvisejících 

služeb" se společností Asiana, spol. s r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
17. Projekt „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné“, registrační číslo 

projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_004/0000283 - schválení neuznatelného výdaje hrazeného z položky 

„Předpokládané výdaje nad rámec dotace“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1400/12/18 
 

- bere na vědomí proplacení neuznatelné výdajové položky za záchranný archeologický výzkum 

realizovaný v rámci projektu „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné" v celkové 

výši 16.600,00 Kč včetně DPH z položky "Předpokládané výdaje nad rámec dotace", z důvodů popsaných 

v Důvodové zprávě 



Usnesení ze 120. jednání RKK dne 03.12.2018 

 

03.12.2018  Strana 16 (celkem 38) 

 

 

- schvaluje v souladu s usnesením č. ZK 175/06/18 ze dne 21.6.2018 proplacení neuznatelné výdajové 

položky ve výši 16.600,00 Kč včetně DPH za záchranný archeologický výzkum z položky "Předpokládané 

výdaje nad rámec dotace" 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
18. Akce "Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" - předložení informací o průběhu přípravy 

akce 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1401/12/18 
 

- bere na vědomí předložené informace o průběhu přípravy akce "Revitalizace Císařských lázní  

Karlovy Vary" 

 

Termín kontroly: 11.02.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
19. Akce "Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" - schválení dokumentu "Plán revitalizace 

Císařských lázní a jeho finanční a časové aspekty a dopady" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1402/12/18 
 

- schvaluje dokument podnikatelský plán s názvem "Plán revitalizace objektu Císařských lázní a jeho 

finanční a časové aspekty a dopady" zpracovaný pro akci "Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" 

dle návrhu a jeho odeslání Ministerstvu kultury ČR 

 

Termín kontroly: 11.02.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
20. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1403/12/18 
 

- bere na vědomí usnesení Komisí Rady Karlovarského kraje od 15.10.2018 do 14.11.2018 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
21. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.12.2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1404/12/18 
 

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.12.2018 dle návrhu  

s připomínkou uvedenou v zápise 
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Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
22. Výpůjčka zastupitelského sálu za účelem zajištění výuky bakalářského kombinovaného oboru 

Územní technická a správní služba ČZU v Praze FŽP 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1405/12/18 
 

- schvaluje výpůjčku, bezúplatné poskytnutí zastupitelského sálu za účelem zajištění výuky bakalářského 

kombinovaného oboru Územní technická a správní služba ČZU v Praze FŽP 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
23. Smlouva o reklamě uzavřená mezi Karlovarským krajem a Karlovarské minerální vody, a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1406/12/18 
 

- schvaluje uzavření Smlouvy o reklamě mezi Karlovarským krajem a Karlovarské minerální vody, a.s., 

pro rok 2019 

 

Termín kontroly: 28.01.2019 
 

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

 

 
24. Návrh odměny řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému 

Karlovarského kraje – I. pololetí 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1407/12/18 
 

- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému 

Karlovarského kraje PhDr. Ing. Zdeňkovi Kusému ve výši uvedené v důvodové zprávě 

 

Termín kontroly: 28.01.2019 
 

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

 

 
25. Schválení realizace opravy účelové komunikace k sociálnímu ústavu Domov pro osoby  

se zdravotním postižením v Radošově u Kyselky 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1408/12/18 
 

- schvaluje realizaci opravy účelové komunikace na p.p.č. 1263/1 v k.ú. Radošov u Kyselky obec Kyselka 

 

- ukládá finančnímu odboru zajistit dofinancování této akce z přebytku hospodaření Karlovarského kraje 

za rok 2018 Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, v případě 

schválení Zastupitelstvem Karlovarského kraje 
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- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat 

kroky pro zajištění opravy účelové komunikace na p.p.č. 1263/1 v k.ú. Radošov u Kyselky obec Kyselka 

 

Termín kontroly: 21.10.2019 
 

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

příspěvková organizace 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
26. Dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti územního 

obvodu Karlovarského kraje pro rok 2018, 1. - 3. změna a nepředvídatelné náklady, slevy jízdného 

v drážní dopravě 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1409/12/18 
 

- 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., a PECHOČIAKOVÁ - ZEPRA s.r.o., dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální 

drážní osobní dopravě s dopravci České dráhy, a.s., a GW Train Regio a.s., dle návrhu 

 

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

o závazku veřejné služby 

 

Termín kontroly: 28.01.2019 
 

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

 

 
27. Zapůjčení 3D skeneru Policii ČR - Prostorový forenzní dokumentační systém včetně speciálního 

příslušenství 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1410/12/18 
 

- bere na vědomí výsledek zadávacího řízení zakázky malého rozsahu ,,Prostorový forenzní 

dokumentační systém včetně speciálního příslušenství" 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Karlovarským kraje a Policií ČR, Krajské ředitelství 

policie Karlovarského kraje 

 

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje, Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou, k podpisu smlouvy  

o výpůjčce mezi Karlovarským krajem a Policií ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje 

 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 473/2018 

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

Karlovarského kraje ve výši ± 276.377,20 Kč z neinvestičních na investiční prostředky. Tyto finanční 

prostředky jsou určené na navýšení finančních prostředků určených na nákup 3D skeneru - prostorového 
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forenzního dokumentačního systému včetně speciálního příslušenství do vlastnictví Karlovarského kraje. 

 

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

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

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

změna kapacity sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1411/12/18 
 

- schvaluje s účinností od 01.01.2019 zvýšení kapacity sociální služby domov pro osoby se zdravotním 

postižením v Domově pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková 

organizace (dále jen Domov), ze stávajícího počtu 34 lůžek na 35 lůžek, z toho 1 lůžko pro přechodné 

pobyty uživatelů 

 

Termín kontroly: 11.02.2019 
 

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

v Sokolově, příspěvková organizace 

 

 
29. Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace - investiční akce "Vestavba  

v podstřešním prostoru pavilónu B, stavební úpravy vybraných pokojů a zázemí kuchyně"  

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
30. Zřizovací listina – Institut lázeňství a balneologie, veřejná výzkumná instituce Karlovarského 

kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1412/12/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení návrh zřizovací listiny 

veřejné výzkumné instituce Karlovarského kraje s názvem "Institut lázeňství a balneologie, v.v.i."  

dle návrhu č. 1 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit návrh zřizovací listiny 

veřejné výzkumné instituce Karlovarského kraje s názvem "Institut lázeňství a balneologie, v.v.i."  

dle návrhu č. 1 ke schválení na jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.12.2018 

 

- schvaluje znění dopisu Mgr. et Mgr. Adamu Vojtěchovi, MHA, ministrovi zdravotnictví, s žádostí  

o vysvětlení činnosti referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů působící v Karlových Varech 

 

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje podpisem výše zmíněného dopisu 

 

Termín kontroly: 28.01.2019 
 

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

a cestovního ruchu 
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31. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové péče, lázeňství 

a cestovního ruchu - Lucerna Film Moving Pictures s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1413/12/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení individuální dotaci  

z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1 tak, že bude smluvně zajištěna potřebná distribuce  

na zdrojové trhy a zároveň specifikovaná stopáž a práva verze pro marketingové účely dle požadavků 

Destinační Agentury - Živý kraj a odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu a že 

podmínky proplacení dotace budou ve smlouvě upraveny tak, aby k odeslání finančních prostředků  

ze strany Karlovarského kraje došlo až po předvedení TV filmu propagujícího Karlovarský kraj 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. arch. Vojtěch Frantu, uvolněného člena 

Zastupitelstva Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zpracovat materiál na jednání 

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 14.01.2019 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
32. Schválení projektů Muzea Cheb, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, pro rok 2019  

dle Předpisu rady pro řízení projektů financovaných z Národních dotačních titulů č. RK 1289/10/17 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1414/12/18 
 

- schvaluje zařazení projektů uvedených v tabulce v příloze č. 1 do Akčního plánu Programu rozvoje 

Karlovarského kraje 

 

- schvaluje podání projektů pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Cheb  

do vyhlášených výzev uvedených v tabulce, která je přílohou č. 1 

 

- schvaluje celkové náklady projektů dle tabulky uvedené v příloze č. 1 

 

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

a cestovního ruchu 

 

 
33. Revokace části usnesení č. RK 603/05/18 ze dne 21.5.2018 - žádost o změnu účelu dotace 

Kopaniny, zámek 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1415/12/18 
 

- revokuje část usnesení č. RK 603/05/18 ze dne 21.5.2018 týkající se poskytnutí dotací na obnovu 

kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí na území Karlovarského kraje, 

uvedených v příloze č. 1 původního materiálu, a to účel dotace "Statický posudek, statické zabezpečení 

třetí části, uložení stropních trámů II. NP, nákup řeziva pro stropy a část na krov" u subjektu František 
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Hupka, Kopaniny, zámek, který byl uveden na řádku 29 

 

- schvaluje změnu účelu dotace u subjektu František Hupka, Kopaniny, zámek, na "Statický posudek, 

statické zabezpečení třetí a čtvrté části západní a severní stěny, uložení stropních trámů II. NP, nákup 

řeziva na stropy, statické zabezpečení kleneb ve čtvrté části" 

 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje ev. č. KK01476/2018, dle návrhu 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit provedení všech 

administrativních úkonů spojených se změnou účelu dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

a cestovního ruchu 

 

 
34. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském 

kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II" - schválení dílčích projektů k zařazení  

do zásobníku - 1. průběžná výzva projektu, 15. část dílčích projektů 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1416/12/18 
 

- schvaluje  

- k financování a zařazení do zásobníku dílčích projektů dílčí projekty podané v 1. průběžné výzvě 

projektu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji  

v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II", dle přílohy 1 

- zamítnutí žádostí o dílčí projekty podaných v 1. průběžné výzvě projektu "Podpora výměny zdrojů tepla 

na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace 

II", dle přílohy 2 

 

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

účelové investiční dotace schválených dílčích projektů, a to za předpokladu, že se v rámci výzvy uvolní 

finanční prostředky k financování dílčích projektů 

 

Termín kontroly: 11.02.2019 
 

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

 

 
35. Projekt „Kotlíkové dotace II“ - zrušení smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace  

s evidenčním číslem KK00788/2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1417/12/18 
 

- souhlasí se zrušením smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem 

KK00788/2018 

 

- ukládá odboru investic a správa majetku zajistit doručení písemného souhlasu se zrušením smlouvy 

s evidenčním číslem KK00788/2018 druhé smluvní straně 
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Termín kontroly: 14.01.2019 
 

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

 

 
36. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům p.p.č. 602/8, 617/1 

a 602/6 v k.ú. Velká Hleďsebe ve prospěch společnosti CHEVAK Cheb, a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1418/12/18 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci stavby 

"III/211 4 + III/201 73 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe, SO 351 Přeložka vodovodu", jejímž 

předmětem je závazek k provedení přeložky vodovodu č. 1 PE dl25 o předpokládané délce 39,6 m  

a vodovodu č. 2 PE d90 o předpokládané délce 49,6 m na budoucích služebných pozemcích p.p.č. 602/8, 

617/1 a 602/6 v k.ú. Velká Hleďsebe a závazek k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

spočívající v právu uložení, provozu a údržby a oprav nebo rekonstrukce vodovodního řadu, včetně práva 

cesty přístupu a příjezdu na pozemky ve prospěch společnosti CHEVAK Cheb, a.s. (služebnost se zřizuje 

jako osobní), formou smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě  

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

příspěvkovou organizací (jako povinný na straně jedné) a společností CHEVAK Cheb, a.s., se sídlem 

Tršnická 4/11, PSČ 350 02 Cheb, IČO 49787977 (jako oprávněný na straně druhé) 

 

- schvaluje znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle návrhu 

 

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

k uzavření předmětné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

 

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

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

 

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

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

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

povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smlouvy 

 

Termín kontroly: 29.04.2019 
 

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

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

příspěvková organizace 

 

 
37. 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 1419/12/18 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/22129, pozemek p.p.č. 719 a k silnici 

III/22131, pozemek p.p.č. 687 v k.ú. Ruprechtov u Hroznětína, ve prospěch společnosti Vodohospodářské 

sdružení obcí západních Čech dle geometrických plánů č. 163-779/2018 ze dne 06.04.2018  

a č. 148-471/2014 ze dne 24.04.2014 (umístění inženýrských sítí – kanalizace), a to za celkovou 

jednorázovou úhradu 1.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 
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ze dne 03.09.2014, tj. celkem 1.210 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/20910, pozemek p.p.č. 1576/1 v k.ú. Nová 

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

MARTIA a.s., dle geometrického plánu č. 1217-2396/2018 ze dne 18.04.2018 (umístění inženýrských sítí 

– podzemní vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady 

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

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

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/22131, pozemek p.p.č. 719 v k.ú. Ruprechtov 

u Hroznětína, ve prospěch Ing. Jaroslava Topiče, bytem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx  

a Ing. Veroniky Topičové, bytem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx, dle geometrického plánu  

č. 164-123/2018 ze dne 10.09.2018 (umístění inženýrských sítí – kanalizace), 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/21226, pozemek p.p.č. 242/2 v k.ú. Hradiště 

u Chebu, ve prospěch společnosti CHEVAK Cheb, a.s., dle geometrického plánu č. 735-216/2018 ze dne 

27.08.2018 (umístění inženýrských sítí – vodovodní řad), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + 

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

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

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/209, pozemek p.p.č. 4438/1 v k.ú. Horní 

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

Elektromontáže Touš s.r.o., dle geometrického plánu č. 1713-1473/2017 ze dne 27.02.2018 (umístění 

inženýrských sítí – podzemní kabelové vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč +  

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

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

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/22129, pozemek p.p.č. 1027/2 v k.ú. Otovice 

u Karlových Var, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci 

společností MONTPROJEKT a.s., dle geometrického plánu č. 1083-146/2018 ze dne 08.08.2018 

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

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

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

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/218, pozemek p.p.č. 6628/6 v k.ú. Kraslice  

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

- elektromontáže s.r.o., dle geometrického plánu č. 2578-1801/2018 ze dne 17.09.2018 (umístění 

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

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

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

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/209, pozemek p.č. 1315/1 v k.ú. Nové Sedlo  

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

elektro s.r.o., dle geometrického plánu č. 736-1913/2017 ze dne 15.10.2018 (umístění inženýrských sítí – 

kabelové vedení kNN), 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 
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- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně 

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

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

povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smluv 

 

Termín kontroly: 29.04.2019 
 

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

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

příspěvková organizace 

 

 
38. Souhlas s ponecháním finančních prostředků z prodeje nepotřebného movitého majetku  

ve vlastnictví Karlovarského kraje, svěřeného do správy Střední průmyslové školy Ostrov, 

příspěvkové organizace   

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1420/12/18 
 

- souhlasí s ponecháním finančních prostředků v celkové výši 16.495,00 Kč příspěvkové organizaci 

Střední průmyslové škole Ostrov, příspěvková organizace, které získala z prodeje nepotřebného movitého 

majetku, dle návrhu 

 

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

 

 
39. Úprava podmínek a vzorové smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku, schválení smluv  

o poskytnutí náborového příspěvku 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1421/12/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu podmínek  

o poskytování náborových příspěvků pro zaměstnance nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči  

na území Karlovarského kraje a v této souvislosti i změnu vzorové smlouvy dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplné znění podmínek  

o poskytování náborových příspěvků pro zaměstnance nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči  

na území Karlovarského kraje a úplné znění vzorové smlouvy s účinností dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy  

o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní MUDr. Silviou Kovácsovou  

a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem poskytování zdravotních 

služeb: Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, PSČ 360 01 (nemocnice), dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy  

o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní MUDr. Eliškou Martonovou  

a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem poskytování zdravotních 

služeb: Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, PSČ 360 01 (nemocnice), dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy  

o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní MUDr. Danielou Weberovou  

a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem poskytování zdravotních 
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služeb: Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, PSČ 360 01 (nemocnice), dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy  

o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní Michalou Baranikovou  

a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem poskytování zdravotních 

služeb: Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, PSČ 360 01 (nemocnice), dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy  

o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní Bc. Šárkou Ešpanderovou  

a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem poskytování zdravotních 

služeb: Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, PSČ 360 01 (nemocnice), dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy  

o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní Annou Danišovou a Karlovarskou 

krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem poskytování zdravotních služeb: Karlovy 

Vary, Bezručova 1190/19, PSČ 360 01 (nemocnice), dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy  

o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní Renatou Koptovou a Karlovarskou 

krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem poskytování zdravotních služeb: Karlovy 

Vary, Bezručova 1190/19, PSČ 360 01 (nemocnice), dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy  

o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní Adrianou Kukovou Karlovarskou 

krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem poskytování zdravotních služeb: Karlovy 

Vary, Bezručova 1190/19, PSČ 360 01 (nemocnice), dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy  

o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní Olenou Lyutan a Karlovarskou 

krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem poskytování zdravotních služeb: Karlovy 

Vary, Bezručova 1190/19, PSČ 360 01 (nemocnice), dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy  

o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní Máriou Nebusovou a Karlovarskou 

krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem poskytování zdravotních služeb: Karlovy 

Vary, Bezručova 1190/19, PSČ 360 01 (nemocnice), dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy  

o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní Petrou Novákovou a Karlovarskou 

krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem poskytování zdravotních služeb: Karlovy 

Vary, Bezručova 1190/19, PSČ 360 01 (nemocnice), dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy  

o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní Marií Schrimpfovou, DiS.,  

a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem poskytování zdravotních 

služeb: Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, PSČ 360 01 (nemocnice), dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy  

o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní Alicí Uhríkovou, DiS.,  

a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem poskytování zdravotních 

služeb: Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, PSČ 360 01 (nemocnice), dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy  

o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní Mgr. Miroslavou Preislerovou  

a NEMOS PLUS s.r.o., IČO 47714913, se sídlem Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00 Praha 1, místo 
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poskytování zdravotních služeb: Ostrov, U nemocnice 1161, PSČ 363 01 (nemocnice), dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy  

o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní MUDr. Stanislavou Pokornou  

a NEMOS PLUS s.r.o., IČO 24747246, se sídlem Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00 Praha 1, místo 

poskytování zdravotních služeb: Sokolov, Slovenská 545, PSČ 356 01 (nemocnice), dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy  

o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní Kateřinou Jelínkovou a NEMOS 

PLUS s.r.o., IČO 24747246, se sídlem Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00 Praha 1, místo poskytování 

zdravotních služeb: Sokolov, Slovenská 545, PSČ 356 01 (nemocnice), dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Jana Bureše podpisem výše 

uvedených smluv o poskytnutí náborového příspěvku za Karlovarský kraj 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Radu Karlovarského kraje, aby jménem 

Karlovarského kraje schvalovala uzavření dalších smluv o poskytování náborového příspěvku  

dle zastupitelstvem kraje schválené vzorové smlouvy 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Odbor zdravotnictví Krajského 

úřadu Karlovarského kraje, aby 1x ročně v I. čtvrtletí kalendářního roku předkládal Zastupitelstvu kraje 

souhrnnou zprávu o uzavřených smlouvách o poskytnutí náborových příspěvků zaměstnancům nemocnic 

poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje za předchozí kalendářní rok 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
40. Zpráva o zdraví obyvatel Karlovarského kraje - Aktuální hodnocení zdravotního stavu 

obyvatelstva Karlovarského kraje z hlediska všech aspektů, které ho ovlivňují 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1422/12/18 
 

- bere na vědomí Zprávu o zdraví obyvatel Karlovarského kraje - Aktuální hodnocení zdravotního stavu 

obyvatelstva Karlovarského kraje z hlediska všech aspektů, které ho ovlivňují 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje projednat Zprávu o zdraví obyvatel 

Karlovarského kraje - Aktuální hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva Karlovarského kraje z hlediska 

všech aspektů, které ho ovlivňují, dle návrhu v souladu s ustanovením § 81 zákona 258/2000 Sb.,  

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějšího předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Ing. Josefovi Janů vytvořit pracovní skupinu, 

která rozpracuje závěry a doporučení předkládané zprávy 

 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

 

 
41. Oborová struktura středních škol zřizovaných Karlovarským krajem 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1423/12/18 
 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí materiál Oborová 

struktura středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, dle návrhu 
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- konstatuje a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje konstatovat, že z předloženého 

materiálu, obdržených připomínek k návrhu jeho Analytické a strategické části i z diskuzí v rámci odborné 

i širší veřejnosti vyplývá, že současné školství se potýká s řadou problémů, které není možno řešit z pozice 

krajů, ale je zde nutná ingerence státu: 

 základní školství - roztříštěnost školních vzdělávacích programů, špatné nastavení společného 

vzdělávání (inkluze) a s tím spojený neúměrný odliv žáků ze základních škol do víceletých 

gymnázií (devalvace základního vzdělávání), neexistence centrálního testování v uzlových bodech 

základního vzdělávání, problematika vysoké absence (včetně omluvené) žáků základních škol  

a s ní spojená neúspěšnost žáků a jejich nízká motivace k dalšímu vzdělávání ve středních 

školách, nízká míra vymahatelnosti povinností ze strany zákonných zástupců, nedostatečné 

zákonné vymezení kompetencí aktérů vzdělávacího procesu (škola, Policie ČR, OSPOD, lékaři)  

a jejich vzájemné provázání 

 střední školství - neexistence zákonné povinnosti pokračovat ve středním vzdělávání a s tím 

spojený trend rostoucího počtu žáků, kteří po ukončení základní školy nepokračují ve vzdělávání 

(otázka prodloužení povinné školní docházky), neexistence zákonné nepodkročitelné minimální 

hranice při přijímací zkoušce (cut-off score) a nízká efektivita přijímacího řízení ke střednímu 

vzdělávání (neúměrná časová i finanční náročnost), neexistence podmínky získání základního 

vzdělání při přijímání do maturitních a některých učebních oborů vzdělání, neexistence 

dvouletých a jednoletých učebních oborů vzdělání pro žáky, kteří nezískali základní vzdělání 

 sociální oblast - způsob nastavení systému dávek, který nemotivuje k pokračování ve středním 

vzdělávání 

 oblast zdravotnictví - neexistence zákonné povinnosti lékařů vystavovat žákovi/zákonnému 

zástupci potvrzení jako podklad k oprávněnosti omluvenky z vyučování (trend rostoucí absence  

a s ní spojené neúspěšnosti žáků) 

 

- konstatuje a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje konstatovat, že výše uvedené jevy 

mají dopad do oblasti středního školství a jsou pro Karlovarský kraj nepřekročitelnou bariérou, kdy kraj 

nemůže problematiku středního školství samostatně řešit bez jasného a konkrétního podílu ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy 

 

- konstatuje a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje konstatovat, že výše uvedené jevy není 

možno pro jejich složitost, rozsáhlost a provázanost do velkého množství právních předpisů napříč resorty 

řešit prostřednictvím zákonodárné iniciativy jednoho kraje 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje požádat (vyzvat) ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy o celostátní (k celostátnímu) řešení, zejména o to (k tomu), aby 

 bylo zavedeno testování znalostí a kompetencí žáků v uzlových bodech základního vzdělávání  

s provazbou na přijímání ke střednímu vzdělávání  

 případně, aby bylo v rámci přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání zavedeno cut-off score  

s tím, že musí být nastaveny stejné podmínky pro školy veřejné i soukromé 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vyjádřit podporu zákonodárné iniciativě 

Moravskoslezského kraje ve věci zavedení cut-ff score v rámci přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Mgr. Janu Mračkovou 

Vildumetzovou, hejtmanku Karlovarského kraje, k jednáním s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy 

ve věci zavedení cut-off score a dalším výše uvedeným oblastem dotýkajícím se středního školství 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit odboru školství, mládeže  

a tělovýchovy pokračovat v úkolu uloženém Zastupitelstvem Karlovarského kraje ve věci přípravy 

zákonodárné iniciativy (usnesení č. ZK 326/09/18) v tom smyslu, že všechny výše uvedené jevy budou 

prostřednictvím dopisu hejtmanky Karlovarského kraje předloženy kompetentním ministerstvům  

jako podnět ke změnám příslušné legislativy 
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Termín kontroly: 14.01.2019 
 

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

 

 
42. Změny platů ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení 

zřizovaných Karlovarským krajem 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

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

zřizovaných Karlovarským krajem a poskytnutí odměn jejich ředitelům  

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

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

polytechnických disciplín - darovací smlouvy 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1424/12/18 
 

- schvaluje darování didaktických pomůcek v rámci realizace akce Vzdělávání pedagogických pracovníků 

mateřských a prvního stupně základních škol v oblasti polytechnických disciplín příspěvkovým 

organizacím vykonávajícím činnost mateřských škol a základních škol v celkové hodnotě 1.125.000 Kč 

dle návrhu č. 1 

 

- schvaluje uzavření darovacích smluv mezi Karlovarským krajem a příspěvkovými organizacemi 

vykonávajícími činnost mateřských škol a základních škol uvedenými v návrhu č. 1 dle vzoru v návrhu  

č. 2 

 

- pověřuje Mgr. Moniku Havlovou, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, k podpisu 

darovacích smluv 

 

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

 

Termín kontroly: 25.02.2019 
 

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

 

 
45. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1425/12/18 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 30.000 Kč dle přílohy 

č. 1 

 

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

se subjektem uvedeným v příloze č. 1 ve výši 30.000 Kč, dle vzoru v návrhu č. 2 
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- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže  

a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuálních 

dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v celkové výši 300.000 Kč dle přílohy č. 1 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje se subjektem uvedeným v příloze č. 1  

ve výši 300.000 Kč, dle vzoru v návrhu č. 2 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 497/2018 - přesun rozpočtových prostředků v celkové výši  

± 330.000 Kč, z toho 237.000 Kč z rezervy na individuální dotace Odboru finančního Krajského úřadu 

Karlovarského kraje a 93.000 Kč ze schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

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: 

 

 FK HVĚZDA CHEB, z.s. IČO 22865110, na projekt „Mezinárodní zápas reprezentace mužů  

v házené – Česká republika – Argentina“ – 30.000 Kč 

 Karlovarská krajská organizace ČUS, IČO 70926611, na projekt „Pořádání hokejového turnaje 

MMČR U15“ – 300.000 Kč 

 

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

 

Termín kontroly: 28.01.2019 
 

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

 

 
46. Informace o uvolnění ředitele Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková 

organizace, pro výkon veřejné funkce 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1426/12/18 
 

- bere na vědomí skutečnost, že Mgr. Bc. Miloslav Pelc, ředitel Gymnázia a obchodní akademie 

Mariánské Lázně, příspěvková organizace, byl usnesením Zastupitelstva města Mariánské Lázně  

č. ZM/5/18 ze dne 19.11.2018 zvolen do funkce místostarosty města Mariánské Lázně 

 

- bere na vědomí skutečnost, že s účinností od 19.11.2018 vykonává práva a povinnosti vyplývající  

z vedoucího pracovního místa ředitele uvedené příspěvkové organizace Mgr. Klára Tesařová,  

jako zástupkyně ředitele, která jej v době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu práv a povinností, 

a to po dobu uvolnění Mgr. Bc. Miloslava Pelce pro výkon uvedené veřejné funkce 

 

- určuje plat Mgr. Kláře Tesařové s účinností od 3.12.2018, dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly vyplývající  

z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 28.01.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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47. Informace o skončení výkonu veřejné funkce ředitele Střední zdravotnické školy a vyšší odborné 

školy Cheb, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1427/12/18 
 

- bere na vědomí informaci, že Mgr. Zdeněk Hrkal nastoupil po skončení výkonu veřejné funkce  

od 22.11.2018 zpět na vedoucí pracovní místo ředitele Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy 

Cheb, příspěvková organizace 

 

- schvaluje změnu platu Mgr. Zdeňka Hrkala s účinností od 3.12.2018, dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly vyplývající  

z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 28.01.2019 
 

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

 

 
48. Jmenování předsedů a členů Řídícího výboru a Organizačního výboru v rámci zajištění  

Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1428/12/18 
 

- jmenuje předsedkyni a členy Řídícího výboru v rámci zajištění Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže 

ČR 2020, dle návrhu 

 

- jmenuje předsedu a členy Organizačního výboru v rámci zajištění Her IX. zimní olympiády dětí  

a mládeže ČR 2020, dle návrhu s připomínkou uvedenou v zápise 

 

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

 

Termín kontroly: 28.01.2019 
 

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

 

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

obyvatelstva - rozhodnutí o žádosti 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1429/12/18 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Stipendijního (dotačního) programu 

Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva v celkové výši 936.000 Kč,  

dle přílohy č. 1 

 

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

Stipendijního (dotačního) programu Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva  

v celkové výši 288.000 Kč se žadateli uvedenými v návrhu č. 1, dle vzoru v návrhu č. 2 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 477/2018 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 936.000 Kč  
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ze schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje  

do kapitoly Příspěvky cizím subjektům tohoto odboru k zajištění výplaty stipendií studentům vysokých 

škol dle Stipendijního programu Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury pro akademický 

rok 2018/2019 (seznam příjemců stipendií je uveden v příloze důvodové zprávy) 

 

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

a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

 

Termín kontroly: 11.02.2019 
 

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

 

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

reprezentace kraje - rozhodnutí o žádostech 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1430/12/18 
 

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

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní reprezentace kraje v celkové výši 70.000 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 70.000 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: 28.01.2019 
 

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

 

 
51. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí stipendia (dotace) Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1431/12/18 
 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí vysokoškolského stipendia  

ze Stipendijního programu Karlovarského kraje ev. č. KK 00101/2017 mezi Karlovarském krajem  

a příjemcem stipendia, dle návrhu 

 

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

a tělovýchovy, podpisem Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 

 

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

 

 



Usnesení ze 120. jednání RKK dne 03.12.2018 

 

03.12.2018  Strana 32 (celkem 38) 

 

Termín kontroly: 14.01.2019 
 

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

 

 
52. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. KK 03072/2018 na předmět „Vzdělávání pedagogických 

pracovníků mateřských a prvního stupně základních škol v oblasti polytechnických disciplín“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1432/12/18 
 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. KK 03072/2018 na předmět „Vzdělávání 

pedagogických pracovníků mateřských a prvního stupně základních škol v oblasti polytechnických 

disciplín“ mezi Karlovarským krajem a subjektem Malá technika z. ú. (IČO 03647854), dle návrhu 

 

- pověřuje Mgr. Moniku Havlovou, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, podpisem Dodatku 

č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. KK 03072/2018 

 

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

 

Termín kontroly: 28.01.2019 
 

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

 

 
53. Program rozvoje Karlovarského kraje  - monitorovací zpráva 2016 a 2017 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1433/12/18 
 

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

monitorovací zprávu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2020 za rok 2016 a 2017 

 

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

 

 
54. Program obnovy venkova, žádost obce Citice o prodloužení termínu závěrečného finančního 

vypořádání dotace a změnu názvu akce 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1434/12/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě  

ev. č. KK01411/2018, kterým se mění název akce, termín věcného a finančního ukončení akce a termín 

předložení finančního vypořádání akce obce Citice, dotované v rámci Programu obnovy venkova 

"Rozšíření komunikace u panelových domů v Citicích" 

 

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

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

o poskytnutí dotace ev. č. KK 01411/2018 

 

Termín kontroly: 11.03.2019 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 
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55. Schválení Pravidel pro úhradu nákladů obcím z rozpočtu Karlovarského kraje - na pořízení 

změny územního plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje nebo z jejich 

aktualizací 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1435/12/18 
 

- schvaluje Pravidla pro úhradu nákladů obcím z rozpočtu Karlovarského kraje - na pořízení změny 

územního plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje nebo z jejich aktualizací 

 

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje, Ing. Josefa Janů, podpisem Pravidel pro úhradu nákladů 

obcím z rozpočtu Karlovarského kraje - na pořízení změny územního plánu vyplývající ze Zásad 

územního rozvoje Karlovarského kraje nebo z jejich aktualizací 

 

Termín kontroly: 28.01.2019 
 

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

 

 
56. Rešerše alternativního umístění novostavby objektu Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ 

Nejdek, p.o., se zaměřením na Karlovy Vary a jeho blízké okolí 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
57. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – TJ Radon Vysoká 

Pec, z.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1436/12/18 
 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace ve výši 100.000 Kč pro TJ Radon Vysoká Pec, z.s,  

IČO 66984378, na údržbu lyžařských běžeckých tras na Nejdecku a Vysoko-Pecku 

 

- ukládá odboru regionálního rozvoje odeslat žadateli sdělení o neschválení žádosti 

 

Termín kontroly: 11.02.2019 
 

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

 

 
58. Žádost o zrušení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace firmě MHZ Hachtel Czech s.r.o.  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1437/12/18 
 

- souhlasí s nevyhověním Žádosti o zrušení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace firmě  

MHZ Hachtel Czech s.r.o., IČO 26398079 

 

Termín kontroly: 14.01.2019 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 
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59. Možnost účasti Karlovarského kraje v rámci soutěže o ocenění „Evropský podnikatelsky 

zaměřený region“  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1438/12/18 
 

- souhlasí s neúčastí Karlovarského kraje v rámci soutěže o ocenění "Evropský podnikatelsky zaměřený 

region" 

 

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

 

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

za 3. čtvrtletí 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1439/12/18 
 

- bere na vědomí zprávu o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o., za 3. čtvrtletí 2018 

 

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

organizace 

 

 
61. Schválení uzavření smlouvy "Smlouva o užití archiválií ÚAZK - Císařské povinné otisky 

stabilního katastru 1:2 880 - Čechy" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1440/12/18 
 

- schvaluje předložený návrh smlouvy "Smlouva o užití archiválií ÚAZK - Císařské povinné otisky 

stabilního katastru 1:2 880 - Čechy" 

 

- souhlasí a pověřuje podpisem smlouvy "Smlouva o užití archiválií ÚAZK - Císařské povinné otisky 

stabilního katastru 1:2 880 - Čechy" radního za odbor informatiky pana Ing. Josefa Janů 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru informatiky 

 

 
62. Schválení uzavření smlouvy "Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě 

Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje z 5.11.2012" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1441/12/18 
 

- schvaluje předložený návrh smlouvy "Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci  

a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje z 5.11.2012" 

 

- souhlasí a pověřuje podpisem smlouvy "Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci  

a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje z 5.11.2012" 

radního za odbor informatiky pana Ing. Josefa Janů 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru informatiky 
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63. Schválení vzorového znění smlouvy "Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě 

Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje po roce 2018"  

pro města a obce v Karlovarském kraji 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1442/12/18 
 

- schvaluje vzorové znění smlouvy "Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální 

technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje po roce 2018", v předloženém znění 

 

- svěřuje Odboru informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje působnost rozhodovat o uzavíraní 

smluv "Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy 

veřejné správy Karlovarského kraje po roce 2018", dle vzorového znění, a to na základě ust. § 59 odst. 4 

zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, při respektování platné legislativy  

v příslušné oblasti 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru informatiky 

 

 
64. Schválení vzorového znění smlouvy "Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě 

Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje po roce 2018"  

pro správce sítí TI v Karlovarském kraji 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1443/12/18 
 

- schvaluje vzorové znění smlouvy "Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální 

technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje po roce 2018" pro správce sítí TI,  

v předloženém znění 

 

- svěřuje Odboru informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje působnost rozhodovat o uzavírání 

smluv "Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy 

veřejné správy Karlovarského kraje po roce 2018" pro správce sítí TI, dle vzorového znění, a to na základě 

ust. § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, při respektování platné 

legislativy v příslušné oblasti 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru informatiky 

 

 
65. Rozpočtová změna č. 496/2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1444/12/18 
 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 496/2018  

- přesun rozpočtových prostředků z Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu 

Karlovarského kraje do Odboru informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 400.000 Kč. 

Finanční prostředky jsou určeny na neinvestiční výdaje spojené s vybavením místností výpočetní 

technikou pro Krizový štáb Karlovarského kraje. 

 

Termín kontroly: 14.01.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 
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66. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

v rámci Programu o poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu oprav  

a stavebních úprav místních komunikací 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1445/12/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření Dodatku č. 1  

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, ev. č. KK 03334/2018,  

mezi Karlovarským krajem a obcí Dolní Rychnov 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 498/2018 

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

Karlovarského kraje, kapitoly Příspěvky cizím subjektům, v celkové částce ± 250.000 Kč z neinvestičních 

na investiční prostředky. Jedná se o změnu charakteru poskytnuté dotace obci Dolní Rychnov  

z neinvestiční na investiční v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu oprav a stavebních úprav místních komunikací pro rok 2018. 

 

- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 28.01.2019 
 

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

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
67. Změna usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 1271/11/18 ze dne 5.11.2018 - Informace  

o ukončení projektu "Učíme se od Evropy" Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, 

příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1446/12/18 
 

- mění usnesení č. RK 1271/11/18 ze dne 5.11.2018 - Informace o ukončení projektu "Učíme  

se od Evropy" Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace, v tom smyslu, 

že v celém usnesení včetně názvu se nahrazuje text Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, 

příspěvková organizace, textem První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace 

 

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

 

 
68. Podstatná změna projektu „Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1447/12/18 
 

- schvaluje podstatnou změnu projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji 

spočívající v přesunu finančních prostředků mezi kapitolami rozpočtu 

 

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

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly vyplývající  

z tohoto usnesení 
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Termín kontroly: 28.01.2019 
 

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

 

 
69. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství 

a cestovního ruchu - Jaroslav Lukšík - Realizace památníku obětem pochodu smrti na Městském 

hřbitově v Bečově nad Teplou 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1448/12/18 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje  

pro Jaroslava Lukšíka na podporu projektu "Zřízení památníku obětem pochodu smrti na Městském 

hřbitově v Bečově nad Teplou" 

 

- pověřuje Mgr. Danielu Seifertovou podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje panu Jaroslavu Lukšíkovi na projekt "Zřízení památníku obětem pochodu 

smrti na Městském hřbitově v Bečově nad Teplou" 

 

- ukládá odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovní ruchu zajistit provedení všech 

administrativních úkonů spojených s poskytnutím dotace a předložením smlouvy o poskytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu náměstkyni hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast kultury  

a památkové péče 

 

Termín kontroly: 14.01.2019 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
70. Žádost města Nová Role o prodloužení termínu vyúčtování dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje na projekt "Nová Role, kostel sv. Michaela - odvětrávací systém obvodové zdi, revize 

okapového pásu" z Programu na obnovu kulturních a využití kulturních památek, památkově 

hodnotných objektů a movitých věcí 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1449/12/18 
 

- projednala žádost o prodloužení termínu vyúčtování dotace na projekt "Nová Role, kostel sv. Michaela 

- odvětrávací systém obvodové zdi, revize okapového pásu" z Programu na obnovu kulturních a využití 

kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje neschválit žádost o prodloužení termínu  

pro vyúčtování dotace, doručenou na podatelnu Krajského úřadu Karlovarského kraje 28.11.2018 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zpracovat a předložit materiál  

na jednání zastupitelstva kraje 

 

Termín kontroly: 28.01.2019 
 

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

a cestovního ruchu 
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71. Revokace části usnesení č. RK 603/05/18 ze dne 21.5.2018 a poskytnutí vrácených finančních 

prostředků v rámci dotačního Programu na obnovu a využití kulturních památek, památkově 

hodnotných objektů a movitých věcí 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
72. Rozpočtová změna 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1450/12/18 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 499/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.245.519,27 Kč z titulu přijetí neinvestiční 

účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny 

příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje  

na realizaci projektu Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Karlovarského kraje v rámci 

Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa. 

 

Termín kontroly: 28.01.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
73. Ocenění významných osobností u příležitosti 100. výročí české státnosti 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1451/12/18 
 

- schvaluje návrh osobností Karlovarského kraje oceněných u příležitosti 100. výročí české státnosti 

uvedený v důvodové zprávě s připomínkou uvedenou v zápise 

 

Termín kontroly: 28.01.2019 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová v. r. 

hejtmanka  

Karlovarského kraje 

 Ing. Jaroslav Bradáč v. r. 

 ověřovatel 

 

 


