
 
 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 
 

z 84. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 19. března 2018 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 8:04 do 12:35 hodin  

 
 

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

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

Jednání řídil:         Mgr. Vildumetzová  

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Další zúčastnění: Ing. arch. Franta, Ing. Jánská,  Bc. Jelenová, Mgr. Novotný, Mgr. Pavlíková, 

Ing. Stráská, Mgr. Vodičková 

Zapisovatelka:       Monika Nová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 19.03.2018 RK 266/03/18 

2. Rozpočtové změny RK 267/03/18 

3. Rozpočty na rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtů na období 2019 - 2020 

příspěvkových organizací Karlovarského kraje 

RK 268/03/18 

4. Rozbor hospodaření a schválení účetních závěrek příspěvkových organizací 

Karlovarského kraje k 31.12.2017 

RK 269/03/18 

5. Schválení výsledků hospodaření a rozdělení zlepšených výsledků hospodaření 

příspěvkových organizací Karlovarského kraje za rok 2017 

RK 270/03/18 

6. Schválení použití fondu investic organizaci Zdravotnická záchranná služba 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, na pořízení přístroje pro plicní 

ventilaci 

RK 271/03/18 

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

použití fondu investic organizaci Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ"  

v Nejdku, příspěvková organizace, na úhradu dopracování projektové 

dokumentace "Rozšířené Objemové studie objektu Lokalita Pozorka, vč. zvýšení 

kapacity zařízení na 110 klientů a požadavků MPSV k dotačnímu  

programu 013 310" (Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních 

služeb) 

staženo 

8. Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů 

spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, 

příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí a.s. 

RK 272/03/18 
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9. Postup ve věci doručeného rozhodnutí o odvolání proti platebním výměrům  

na odvod za porušení rozpočtové kázně a doručených platebních výměrů na penále 

u projektu "Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území 

Karlovarského kraje", reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00062 

RK 273/03/18 

10. Postup ve věci doručeného rozhodnutí o odvolání proti platebním výměrům  

na odvod za porušení rozpočtové kázně a doručených platebních výměrů na penále 

u projektu "V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby",  

reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00060 

RK 274/03/18 

11. Přehled škodních případů Karlovarského kraje, jeho příspěvkových organizací  

a obchodních korporací za rok 2017, o kterých rozhodovala škodní komise 

RK 275/03/18 

12. Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Transformace PATA 

Hazlov – novostavba tří domů“  

RK 276/03/18 

13. Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Transformace PATA 

Hazlov – novostavba rodinného dvojdomku ve Skalné“  

RK 277/03/18 

14. Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace  

a výkon autorského dozoru projektanta pro akci „Zpracování projektové 

dokumentace pro objekty ve Skalné, Hazlově a Aši“ – Stavba Skalná 

RK 278/03/18 

15. Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace  

a výkon autorského dozoru projektanta pro akci „Zpracování projektové 

dokumentace pro objekty ve Skalné, Hazlově a Aši“ – Stavba Hazlov 

RK 279/03/18 

16. Výpůjčka zastupitelského sálu na budově A, pro školení účetních jednotek 

Karlovarského kraje patřících do konsolidačního celku státu a Pomocného 

konsolidačního přehledu pořádaného Ministerstvem financí 

RK 280/03/18 

17. Rozdělení dotace v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

Karlovarského kraje v roce 2018 

staženo 

18. Poskytnutí daru Nadačnímu fondu západočeských olympioniků RK 281/03/18 

19. Poskytnutí finančního daru společnosti Tempo Team Prague s.r.o. RK 282/03/18 

20. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem  

a jeho příspěvkovými organizacemi  

RK 283/03/18 

21. Projekt "II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí" - schválení přípravy  

a realizace projektu 

RK 284/03/18 

22. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/210 Modernizace křižovatky 

Anenské údolí“ 

RK 285/03/18 

23. Projekt „II/208 Modernizace silnice Hlinky – Bochov“ - schválení přípravy  

a realizace projektu 

RK 286/03/18 

24. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/208 Modernizace silnice 

Hlinky - Bochov“ 

RK 287/03/18 

25. Projekt „II/207 Modernizace silnice Brložec – Lažany, přeložka serpentiny“ 

- schválení přípravy a realizace projektu 

RK 288/03/18 

26. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/207 Modernizace silnice 

Brložec – Lažany, přeložka serpentiny“ 

RK 289/03/18 

27. Uzavření Smlouvy č. 35/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 

RK 290/03/18 

28. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „II/207 

Modernizace silnice Smilov - Lažany“ 

RK 291/03/18 

29. Žádost o poskytnutí účelové dotace na rok 2018 k dofinancování prokazatelné 

ztráty ve veřejné regionální osobní drážní dopravě  

RK 292/03/18 

30. Nerealizace investičního záměru č. 6 akce ,,Dodatečná protihluková opatření  

na stavbě II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“ 

RK 293/03/18 

31. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Potravinová banka 

Karlovarského kraje, z. s.   

RK 294/03/18 

32. Zpracování aktualizace Koncepce památkové péče Karlovarského kraje, návrh 

smlouvy o dílo 

staženo 
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33. Individuální dotace z odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu 

RK 295/03/18 

34. Informace o výsledku realizace projektu „Retromuseum – nová expozice  

a depozitáře, Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově“ Galerie 

výtvarného umění v Chebu, příspěvkové organizace Karlovarského kraje 

RK 296/03/18 

35. Projekt „Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově“ - informace  

o současném stavu 

RK 297/03/18 

36. Schválení dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Statutárního 

města Karlovy Vary - Císařské lázně Karlovy Vary 

staženo 

37. Plán práce komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch  

na rok 2018 

RK 298/03/18 

38. Úplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje - část pozemku  

p. č. 3705 v k.ú. Jindřichovice v Krušných Horách, obec Jindřichovice,  

okres Sokolov 

RK 299/03/18 

39. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky do vlastnictví 

Karlovarského kraje - pozemky p. č. 361/4, p. č. 368/4, p. č. 578/6, p. č. 582/3,  

p. č. 583/3, p. č. 592/4, p. č. 363/2, vše v k. ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary,  

za účelem rozvoje území Letiště Karlovy Vary dle „Územní studie rozvoje  

a využitelnosti letiště Karlovy Vary“   

RK 300/03/18 

40. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje  

do majetku města Kraslice - část pozemku p.p.č. 6516/5 v k.ú. Kraslice 

RK 301/03/18 

41. Záměr kraje bezúplatně převést pozemek p.p.č. 2236/4 v k.ú. Boučí z majetku 

Karlovarského kraje do majetku obce Dolní Nivy a bezúplatné nabytí pozemků 

1400/8, 1400/9 a 1437/6 v k.ú. Boučí z majetku obce Dolní Nivy do majetku 

Karlovarského kraje  

RK 302/03/18 

42. Záměr kraje bezúplatně převést soubor věcí z majetku Karlovarského kraje  

do majetku města Cheb v rámci dokončeného projektu „Stavba Dopravní  

terminál Cheb“ 

RK 303/03/18 

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

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje  

RK 304/03/18 

44. Výpůjčka budovy č. p. 74, jenž je součástí st. p. č. 115, v katastrálním území 

Mariánské Lázně, v ulici Ruská, v Mariánských Lázních, městu Mariánské Lázně, 

za účelem zajištění náhradních prostor, pro provoz úřadu po dobu rekonstrukce 

stávající budovy nebo výstavby nové budovy městského úřadu 

RK 305/03/18 

45. 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 financování - 1. průběžná výzva projektu, 7. část dílčích projektů 

RK 306/03/18 

46. Změna č. 46 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci 

navrhovaného rozšíření veřejného vodovodu města Hranice 

RK 307/03/18 

47. Digitalizace operačních sálů v budově A  – v rámci akce „Karlovarská krajská 

nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace nemocnice  

v Chebu“ 

RK 308/03/18 

48. Informace o projektu „GDPR a kyberbezpečnost KKN“ v rámci 10. výzvy 

Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – Kybernetická 

bezpečnost  

RK 309/03/18 

49. Informace o projektu „Komunikační a integrační prostředí pro výměnu a sdílení 

informací mezi poskytovateli zdravotních služeb, pacienty a informačními systémy 

KKN“ v rámci 26. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 

(IROP) – eGovernment I. 

RK 310/03/18 

50. Odměna ředitelce příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví - Zařízení 

následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace, za I. a II. pololetí 

roku 2017 

RK 311/03/18 

51. Program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními 

technologiemi v souvislosti s eReceptem – poskytnutí dotací 

RK 312/03/18 



Usnesení z 84. jednání RKK dne 19.03.2018 

 

19.03.2018  Strana 4 (celkem 44) 

 

 

52. Schválení realizace zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky „Pořízení 

lékařské technologie a interiérového vybavení - IV“  

– Schválení hodnotícího kritéria  

– Schválení zadávací dokumentace  

– Schválení komise pro otevírání a hodnotící komise 

RK 313/03/18 

53. Dodatky č. 1 ke smlouvám o finančním partnerství v projektu Karlovarského kraje 

„Obědy do škol v Karlovarském kraji“  

RK 314/03/18 

54. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - TJ Sokol Lázně  

Kynžvart, z.s. 

RK 315/03/18 

55. Informace o ukončení projektu „Zkvalitnění infrastruktury v logistické škole“ 

Střední školy logistické Dalovice, příspěvková organizace 

RK 316/03/18 

56. Vyhodnocení ankety „Sportovec Karlovarského kraje roku 2017“ včetně 

poskytnutí darů oceněným sportovcům  

staženo 

57. Výsledek kontroly provedené u Dětského domova Cheb a Horní Slavkov, 

příspěvková organizace, a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům 

RK 317/03/18 

58. Změny platů ředitele Střední školy logistické Dalovice, příspěvková organizace,  

a zástupkyně ředitele Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, 

příspěvková organizace 

RK 318/03/18 

59. Zrušení organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary, 

příspěvková organizace, a uzavření Smlouvy o převodu činností, práv, povinností  

a závazků, darování movitých věcí a poskytnutí finančního daru v souvislosti  

s jejím zrušením 

staženo 

60. Žádost Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, o dotaci v rámci 

dotačního programu "Centra odborné přípravy"  

RK 319/03/18 

61. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost 

středních škol zřizovaných Karlovarským krajem 

RK 320/03/18 

62. Návrh na udělení dotací pro rok 2018 v dotačním programu „Podpora územně 

plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského  

kraje – I. kolo 

RK 321/03/18 

63. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu českých 

turistů na údržbu a nové značení cyklotras v roce 2018 

RK 322/03/18 

64. Projekt  „Most přes řeku Ohři ve Svatošských skalách“ - schválení přípravy 

projektu 

RK 323/03/18 

65. Žádost Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s., o poskytnutí 

individuální dotace na Čištění řeky Ohře 2018 

RK 324/03/18 

66. Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové 

organizace, za rok 2017 

RK 325/03/18 

67. Odměna ředitele Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. – 2. pololetí 2017  RK 326/03/18 

68. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a firmou Hrdlička spol. 

s.r.o., „Nasazení a poskytování služby UtilityReport“ 

RK 327/03/18 

69. Jmenování ředitele příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním 

postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace 

RK 328/03/18 

70. Dotace na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže 

na rok 2018 

RK 329/03/18 

71. Změna platu ředitele příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

RK 330/03/18 

72. Dodatek č. 1 k veřejnosprávní smlouvě o spolupráci při zajišťování lékařské 

pohotovostní služby v oboru chirurgie Dodatek č. 2 k veřejnosprávní smlouvě  

o spolupráci při zajišťování lékařské pohotovostní  služby v oboru chirurgie  

a lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecné praktické lékařství 

RK 331/03/18 

73. Volba přísedícího Krajského soudu v Plzni RK 332/03/18 

74. Žádost Karlovarskému kraji zaslaná příjemcem dotace z Regionálního operačního 

programu na spolufinancování Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 

 

RK 333/03/18 
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75. Postup ve věci rozhodnutí o rozkladu z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže  

u projektu Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech,  

reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01253 

RK 334/03/18 

76. Plná moc k zajištění připojení odběrných míst elektrické energie pro stavby 

realizované v rámci projektu „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb 

v Hazlově, Skalné a Aši“ 

RK 335/03/18 

77. Nákup vozidla pro přepravu stravy v termokontejnerech pro příspěvkovou 

organizaci Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace 

RK 336/03/18 

78. Schválení uzavření Dodatku č. 2  ke smlouvě o dílo ev. číslo 01/17 na realizaci 

stavby „Rekonstrukce střechy objektu domova včetně půdní vestavby“ - Domov 

pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace  

RK 337/03/18 

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

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na mzdové náklady spojené  

s obsazením dotovaných pracovních míst účastníkem projektu Singulis s.r.o.  

RK 338/03/18 

80. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Doplnění účelové 

mapy povrchové situace – Digitální technické mapy v ORP (obci s rozšířenou 

působností) Sokolov, Kraslice“ 

RK 339/03/18 

81. Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary - průběžná zpráva o přípravě projektu RK 340/03/18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Vildumetzová v. r. 

hejtmanka                                      

Karlovarského kraje 

 Mgr. Petr Kubis v. r. 

náměstek hejtmanky 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Mgr. Petra Kubise 

- Ing. Josefa Janů 
 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 
bod č. 69 Jmenování ředitele příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním 

postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace 

 

bod č. 70 Dotace na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí  

a mládeže na rok 2018 

 

bod č. 71 Změna platu ředitele příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

 

bod č. 72 Dodatek č. 1 k veřejnosprávní smlouvě o spolupráci při zajišťování lékařské 

pohotovostní služby v oboru chirurgie Dodatek č. 2 k veřejnosprávní smlouvě  

o spolupráci při zajišťování lékařské pohotovostní  služby v oboru chirurgie  

a lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecné praktické lékařství 

 

bod č. 73 Volba přísedícího Krajského soudu v Plzni 

 

bod č. 74 Žádost Karlovarskému kraji zaslaná příjemcem dotace z Regionálního operačního 

programu na spolufinancování Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 

 

bod č. 75 Postup ve věci rozhodnutí o rozkladu z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže  

u projektu Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech,  

reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01253 

 

bod č. 76 Plná moc k zajištění připojení odběrných míst elektrické energie pro stavby 

realizované v rámci projektu "Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb  

v Hazlově, Skalné a Aši" 

 

bod č. 77 Nákup vozidla pro přepravu stravy v termokontejnerech pro příspěvkovou organizaci 

Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace 

 

bod č. 78 Schválení uzavření Dodatku č. 2  ke smlouvě o dílo ev. číslo 01/17 na realizaci stavby 

„Rekonstrukce střechy objektu domova včetně půdní vestavby“  

- Domov pro seniory  v Hranicích, příspěvková organizace 

 

bod č. 79 Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" – schválení uzavření veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotace na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaných 

pracovních míst účastníkem projektu Singulis s.r.o. 

 

bod č. 80 Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Doplnění účelové mapy 

povrchové situace – Digitální technické mapy v ORP (obci s rozšířenou působností) 

Sokolov, Kraslice“ 
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bod č. 81 Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary - průběžná zpráva o přípravě projektu 

 

 
Staženo z programu: 

 
bod č. 7 Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a schválení použití 

fondu investic organizaci Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, 

příspěvková organizace, na úhradu dopracování projektové dokumentace "Rozšířené 

Objemové studie objektu Lokalita Pozorka, vč. zvýšení kapacity zařízení na 110 

klientů a požadavků MPSV k dotačnímu programu 013 310" (Rozvoj a obnova 

materiálně technické základny sociálních služeb) 

 
bod č. 17 Rozdělení dotace v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje  

v roce 2018 

 

bod č. 32 Zpracování aktualizace Koncepce památkové péče Karlovarského kraje, návrh 

smlouvy o dílo 

 

bod č. 36 Schválení dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Statutárního města 

Karlovy Vary - Císařské lázně Karlovy Vary 

 

bod č. 56 Vyhodnocení ankety „Sportovec Karlovarského kraje roku 2017“ včetně poskytnutí 

darů oceněným sportovcům 

 

bod č. 59 Zrušení organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary, 

příspěvková organizace, a uzavření Smlouvy o převodu činností, práv, povinností  

a závazků, darování movitých věcí a poskytnutí finančního daru  

v souvislosti s jejím zrušením 

 

 

 
1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 19.03.2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 266/03/18 
 

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

19.03.2018 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
2. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 267/03/18 
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- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 99/2018 

- přesun rozpočtových prostředků ze schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského 

kraje ve výši ± 38.216 Kč. Finanční prostředky jsou určeny k úhradě cestovních náhrad trenérům  

a servismanům Her VIII. Zimní olympiády dětí a mládeže 2018, Pardubický kraj, konané  

28. 1. – 2. 2. 2018 (seznam příjemců uveden v důvodové zprávě). 

 

Rozpočtovou změnu č. 100/2018 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 150.000 Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu poskytnutí neinvestičního 

příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje, Gymnázium Cheb na zajištění XXVII. ročníku 

Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky 

 

Rozpočtovou změnu č. 101/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.822.642 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové 

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

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

na financování rozvojového programu Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních  

v roce 2018, č. j. MSMT-28967/2017 a jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje, 

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary ve výši 2.541.620 Kč a příspěvkovou organizaci města 

Karlovy Vary, Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary ve výši  

1.281.022 Kč. 

 

Rozpočtovou změnu č. 102/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 331.840 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové 

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

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

a jsou určeny pro příspěvkové organizace zřizované obcemi Karlovarského kraje v oblasti školství (rozpis 

na jednotlivé subjekty je uveden v důvodové zprávě) na rozvojový program Financování asistentů 

pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením; financování asistentů pedagoga pro děti, 

žáky a studenty se sociálním znevýhodněním a financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky  

č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění 

pozdějších předpisů, na období leden – srpen 2018, č. j. MSMT-30897/2017-1. 

 

Rozpočtovou změnu č. 103/2018   

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 254.104 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové 

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

legislativního a právního a krajského živnostenského úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje  

na úhradu provozních výdajů za dobu výkonu správy obce Ministerstvem vnitra České republiky v obci 

Prameny. 

 

Rozpočtovou změnu č. 104/2018     

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

úřadu Karlovarského kraje o částku 2.563 Kč z titulu zapojení příjmů z přijatého plnění za pojistnou 

událost od České podnikatelské pojišťovny, a.s. Jedná se o plnění za opravu 2 ks outbannerů v areálu 

Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

 

Rozpočtovou změnu č. 105/2018 

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

kraje ve výši 18.810 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky 

určené jako náhrada škod způsobených vydrou říční na rybích obsádkách rybníků na pozemcích p.č. 320/4 

a 319 v katastrálním území Sokolov 
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Rozpočtovou změnu č. 106/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 220.000 Kč z titulu přijetí 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 a budou 

poskytnuty příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Základní a střední škola Karlovy Vary  

na financování programu Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání na rok 2018,  

č. j. MSMT-4139/2017-2. 

 

Rozpočtovou změnu č. 107/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.206.833,30 Kč z titulu vrácení finančních 

prostředků Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci finančního vypořádání 

se státním rozpočtem za rok 2017. Jedná se o prostředky, které byly Karlovarskému kraji vráceny školami 

a školskými zařízeními v lednu a únoru 2018 jako nevyčerpané z dotací poskytnutých v roce 2017  

z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na přímé výdaje a na rozvojové 

programy u právnických osob vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení.  

 

Rozpočtovou změnu č. 108/2018 

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

vrácených finančních prostředků v celkové výši 9.754,07 Kč (vlastní zdroje: 487,40 Kč + zdroje  

ÚZ: 9.266,37 Kč). Jedná se o finanční prostředky vrácené příspěvkovou organizací Agentura projektového 

a dotačního managementu na zvláštní účet projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence (OPZ I.) 

financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj  

s chudobou. Finanční prostředky byly příspěvkové organizaci poskytnuty roku 2017 v přímé souvislosti  

s realizací projektu a budou použity na výdaje tohoto schváleného projektu v roce 2018. 

 

Rozpočtovou změnu č. 109/2018 

 - navýšení příjmů Karlovarského kraje o částku 645.108,08 Kč (25.505,40 EUR) z titulu přijetí 

evropského podílu ze Saského státního ministerstva životního prostředí a zemědělství za realizaci projektu 

Technická pomoc Česká republika – Sasko 2014 - 2020 financovaného v rámci operačního programu 

Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020. Jedná se o příjem evropského 

podílu určeného pro Karlovarský kraj, který byl krajem nejprve plně předfinancován. Nyní bude  

tento podíl rozpočtově zapojen vůči financování a finanční prostředky převedeny zpět na Fond 

budoucnosti. 

 

Rozpočtovou změnu č. 110/2018 

 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 1.286.836,85 Kč (podíl EU 85 %) z titulu přijetí 

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

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

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

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

 

Rozpočtovou změnu č. 111/2018 

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje  

ve výši ± 21.100 Kč. Jedná se o doplatek kurzového rozdílu, který vznikl přeposláním dvou plateb  

z projektového účtu č. 34534-218341/0710 CLARA III – Bavorsko v měně EUR partnerům projektu 

CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu na eurové 

účty, a to městu Cheb, kde rozdíl činí 388,20 EUR (10.100 Kč) a Mariánskolázeňsku, kde rozdíl činí 

422.37 EUR (11.000 Kč). Doplatek kurzového rozdílu partnerům projektu bude uhrazen z rezervy Odboru 

finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

 

Rozpočtovou změnu č. 112/2018 

- přesun rozpočtových prostředků z Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ve výši ± 3.967.560 Kč do Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ke krytí mzdových výdajů projektu Implementace krajského akčního plánu 1  

v Karlovarském kraji schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj 
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a vzdělávání, prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 

vzdělávání 

 

Rozpočtovou změnu č. 113/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 2.080.300,64 Kč z titulu vrácení finančních 

prostředků do státního rozpočtu při finančním vypořádání za rok 2017. Jedná se o nespotřebované státní 

finanční prostředky, které v roce 2018 vrátily na účet kraje obce, příspěvkové organizace a další příjemci 

dotací ze státního rozpočtu. Kraj musí tyto finanční prostředky při finančním vypořádání se státním 

rozpočtem za rok 2017 odvést do státního rozpočtu.  

 

Rozpočtovou změnu č. 114/2018 

- navýšení výdajů Karlovarského kraje zapojením vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření 

Karlovarského kraje za rok 2017 ve výši 3.915.295,75 Kč na vrácení státních finančních prostředků  

do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání kraje a obcí se státním rozpočtem za rok 2017 

 

Rozpočtovou změnu č. 115/2018  

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, kapitoly Příspěvky cizím subjektům v celkové částce ± 595.000 Kč z investičních  

na neinvestiční prostředky. Jedná se o změnu charakteru dotace poskytované Hasičskému záchrannému 

sboru Karlovarského kraje pro rok 2018 na podporu vybavení požárních jednotek. 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

Rozpočtovou změnu č. 116/2018 

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

ve výši 8.000.000 Kč do rozpočtu Odboru investic a správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje 

na finanční krytí případných sankcí a odvodů za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci 

operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

Rozpočtovou změnu č. 117/2018 

- navýšení příjmů kraje za nájemné a navýšení výdajů Odboru zdravotnictví Krajského úřadu 

Karlovarského kraje o celkovou částku 7.148.392,02 Kč na správu a údržbu nemovitého majetku kraje,  

z toho částka ve výši 4.689.148,12 Kč je neinvestiční a částka ve výši 1.174.913,87 Kč investiční 

(technické zhodnocení nemovitého majetku kraje). Zbylá část příjmů z nájmu ve výši 1.284.330,03 Kč 

bude zapojena do financování. Jedná se o vzájemné vyrovnání pohledávek a závazků mezi Karlovarským 

krajem a NEMOS Sokolov s.r.o., které bude provedeno na základě dohody o vzájemném zápočtu 

pohledávek. 

 

Rozpočtovou změnu č. 118/2018 

- navýšení příjmů kraje za nájemné a navýšení výdajů Odboru zdravotnictví Krajského úřadu 

Karlovarského kraje o celkovou částku 27.292.069,10 Kč na správu a údržbu nemovitého majetku kraje,  

z toho částka ve výši 18.264.219,33 Kč je neinvestiční a částka ve výši 9.027.849,77 Kč investiční 

(technické zhodnocení nemovitého majetku kraje). Jedná se o vzájemné vyrovnání pohledávek a závazků 

mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., které bude provedeno na základě 

dohody o vzájemném zápočtu pohledávek. 

 

Rozpočtovou změnu č. 119/2018  

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

ve výši 10.978.246 Kč do rozpočtu Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Jedná se o investiční finanční prostředky určené na pořízení kamerových systémů 

příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje působící v oblasti školství v rámci realizace akce 

Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji. 

 

Termín kontroly: 21.05.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 
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3. Rozpočty na rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtů na období 2019 - 2020 příspěvkových 

organizací Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 268/03/18 
 

- schvaluje rozpočty příspěvkových organizací Karlovarského kraje na rok 2018 

 

  v oblasti zdravotnictví s celkovým výsledkem hospodaření 352.000 Kč (dle návrhu) 

       v oblasti regionálního rozvoje s nulovým výsledkem hospodaření (dle návrhu) 

  v oblasti sociální s celkovým výsledkem hospodaření - 35.495.900 Kč (dle návrhu) 

  v oblasti kultury s celkovým výsledkem hospodaření 53.000 Kč (dle návrhu) 

  v oblasti dopravy s nulovým výsledkem hospodaření (dle návrhu) 

  v oblasti školství s celkovým výsledkem hospodaření 4.770.400 Kč (dle návrhu) 

 

- schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací Karlovarského kraje na rok 2018 

 

  v oblasti zdravotnictví (dle návrhu) 

  v oblasti regionálního rozvoje (dle návrhu) 

  v oblasti sociální (dle návrhu) 

  v oblasti kultury (dle návrhu) 

  v oblasti dopravy (dle návrhu) 

  v oblasti školství (dle návrhu) 

 

- schvaluje střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací Karlovarského kraje na období 

 2019 - 2020 

 

- ukládá vedoucí finančního odboru, Ing. Martině Jánské, předložit Radě Karlovarského kraje způsob 

dofinancování příspěvkových organizací v sociální oblasti na základě schválených pravidel a na základě 

obdržené státní dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2018 do konce června 

 

Termín kontroly: 21.05.2018 
 

Zodpovídá: ředitelé příspěvkových organizací,  

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
4. Rozbor hospodaření a schválení účetních závěrek příspěvkových organizací Karlovarského  

kraje k 31.12.2017 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 269/03/18 
 

- bere na vědomí hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 31.12.2017: 

 

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

 2 příspěvkové organizace v oblasti regionálního rozvoje hospodařily se ziskem 

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

hospodaření  

 8 příspěvkových organizací v oblasti kultury hospodařilo se ziskem 

 2 příspěvkové organizace v oblasti dopravy hospodařily se ziskem 

 39 příspěvkových organizací v oblasti školství hospodařilo se ziskem 
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- schvaluje účetní závěrky příspěvkových organizací sestavené k datu 31.12.2017 

 

Termín kontroly: 07.05.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
5. Schválení výsledků hospodaření a rozdělení zlepšených výsledků hospodaření příspěvkových 

organizací Karlovarského kraje za rok 2017 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 270/03/18 
 

- schvaluje výsledky hospodaření a rozdělení zlepšených výsledků hospodaření jednotlivých 

příspěvkových organizací Karlovarského kraje za rok 2017 takto:  

 

- dle návrhu příspěvkových organizací s maximálním přídělem do fondu odměn ve výši 20 %,  

u příspěvkových organizací v oblasti sociální zohledněna výše vratky vyrovnávací platby, zbývající část 

výsledku hospodaření rozdělit dle návrhu příspěvkových organizací s maximálním přídělem do fondu 

odměn ve výši 20 % 

 

- v oblasti zdravotnictví zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši   1.233.475,80 Kč 

- v oblasti regionálního rozvoje zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši  1.510.833,28 Kč  

- v oblasti sociální zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši        79.838,15 Kč 

- v oblasti kultury zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši   3.460.691,36 Kč 

- v oblasti dopravy zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši   1.293.071,44 Kč 

- v oblasti školství zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši              13.700.678,73 Kč 

 

- schvaluje rozdělení zlepšených výsledků hospodaření sloučených příspěvkových organizací  

k 01.01.2018 do fondů nástupnických organizací 

 

- schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace Střední odborná škola  

a střední odborné učiliště Nejdek, p. o., do fondů nástupnických organizací v poměru 60 % pro Střední 

průmyslovou školu Ostrov, p. o., a 40 % pro Střední školu stravování a služeb Karlovy Vary, p. o. 

 

Termín kontroly: 07.05.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
6. Schválení použití fondu investic organizaci Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace, na pořízení přístroje pro plicní ventilaci 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 271/03/18 
 

- schvaluje použití fondu investic ve výši 310.000 Kč organizaci Zdravotnická záchranná služba 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, na pořízení přístroje pro plicní ventilaci 

 

Termín kontroly: 23.04.2018 
 

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

příspěvková organizace 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 
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7. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a schválení použití fondu 

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

na úhradu dopracování projektové dokumentace "Rozšířené Objemové studie objektu Lokalita 

Pozorka, vč. zvýšení kapacity zařízení na 110 klientů a požadavků MPSV k dotačnímu programu 

013 310" (Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb) 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
8. Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných  

z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi 

Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 272/03/18 
 

- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 01.03.2018 u projektů spolufinancovaných  

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

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

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
9. Postup ve věci doručeného rozhodnutí o odvolání proti platebním výměrům na odvod za porušení 

rozpočtové kázně a doručených platebních výměrů na penále u projektu „Vytvoření sítě služeb péče 

o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00062 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 273/03/18 
 

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

- informaci o doručeném rozhodnutí o odvolání z Odvolacího finančního ředitelství ze dne 06.02.2018,  

č. j. 6064/18/5000-10470-700938 u projektu „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním 

onemocněním na území Karlovarského kraje“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00062 

 

Odvolací finanční ředitelství potvrdilo napadená rozhodnutí Finančního úřadu pro Karlovarský kraj, 

platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně č. j. 964086/16/2400-31471-403322 ze dne 

07.12.2016 ve výši 17.228 Kč a platební výměr na odvod č. j. 964066/16/2400-31471-403322 ze dne 

07.12.2016 ve výši 3.041 Kč, které byly vystaveny na základě zjištění ve zprávě o auditu operace 

u veřejné zakázky s názvem „Výběr realizátora aktivit projektu Vytvoření sítě služeb péče o osoby 

s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“: 

- zadavatel v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách nepožadoval po uchazečích prokázání splnění 

kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek a umožnil jim doplnit prokázání splnění kvalifikace dodatečně  

v průběhu plnění předmětu smlouvy, před započetím bloku vzdělávání 

 

- informaci o doručených platebních výměrech na penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové 

kázně za období od 15.06.2012 do 14.02.2018 z Finančního úřadu pro Karlovarský kraj ze dne 

22.02.2018, č. j. 140983/18/2400-31471-403322 ve výši 17.228 Kč a č. j. 140715/18/2400-31471-403322 

ve výši 3.041 Kč 

 

- schvaluje nepodání správní žaloby proti rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství 
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- ukládá odboru finančnímu řešit porušení podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace a zákona  

o veřejných zakázkách jako škodní případ v souladu s platnou právní úpravou ve výši částky známé  

po rozhodnutí o žádostech o prominutí odvodu a vyměřeného penále 

 

- schvaluje nepodání odvolání proti platebním výměrům na penále za prodlení s odvodem za porušení 

rozpočtové kázně 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
10. Postup ve věci doručeného rozhodnutí o odvolání proti platebním výměrům na odvod  

za porušení rozpočtové kázně a doručených platebních výměrů na penále u projektu  

„V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00060 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 274/03/18 
 

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

- informaci o doručeném rozhodnutí o odvolání z Odvolacího finančního ředitelství ze dne 06.02.2018,  

č. j. 5978/18/5000-10470-700938 u projektu „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“, 

reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00060 

 

Odvolací finanční ředitelství potvrdilo napadená rozhodnutí Finančního úřadu pro Karlovarský kraj, 

platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně č. j. 963996/16/2400-31471-403322 ze dne 

07.12.2016 ve výši 347.809 Kč a platební výměr na odvod č. j. 964005/16/2400-31471-403322 ze dne 

07.12.2016 ve výši 1.970.915 Kč, které byly vystaveny na základě zjištění ve zprávě o auditu operace  

u veřejné zakázky s názvem „Zajištění realizátora aktivit projektu Karlovarského kraje pro oblast 

komunitního plánování a metody BSC“: 

- zadavatel v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce nepožadoval po uchazečích prokázání splnění 

kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek a umožnil jim doplnit prokázání kvalifikace dodatečně v průběhu 

plnění smlouvy, čímž porušil ustanovení § 52 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách 

- zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci jako hodnotící kritéria kvalifikační předpoklady pro plnění 

veřejné zakázky, čímž porušil ustanovení § 50 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách 

 

- informaci o doručených platebních výměrech na penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové 

kázně za období od 25.04.2012 do 14.02.2018 z Finančního úřadu pro Karlovarský kraj ze dne 

22.02.2018, č. j. 141105/18/2400-31471-403322 ve výši 1.970.915 Kč a č. j. 141090/18/2400-31471-

403322 ve výši 347.809 Kč 

 

- schvaluje podání správní žaloby proti rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství o odvolání,  

a to jak v částce 347.809 Kč, tak v částce 1.970.915 Kč za účelem snížení uložené sankce 

 

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje, Mgr. Janu Vildumetzovou, podpisem správní žaloby 

 

- schvaluje úhradu správního poplatku ve výši 3.000 Kč ve věci podání správní žaloby proti rozhodnutí  

o odvolání 

 

- ukládá odboru finančnímu, řešit porušení podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace a zákona  

o veřejných zakázkách jako škodní případ v souladu s platnou právní úpravou ve výši částky známé  

po rozhodnutí o správní žalobě a o žádostech o prominutí odvodu a vyměřeného penále 

 

- schvaluje nepodání odvolání proti platebním výměrům na penále za prodlení s odvodem za porušení 

rozpočtové kázně 
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Termín kontroly: 03.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
11. Přehled škodních případů Karlovarského kraje, jeho příspěvkových organizací a obchodních 

korporací za rok 2017, o kterých rozhodovala škodní komise 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 275/03/18 
 

- bere na vědomí Přehled škodních případů Karlovarského kraje, jeho příspěvkových organizací 

a obchodních korporací za rok 2017, o kterých rozhodovala škodní komise, s připomínkou uvedenou  

v zápise. Přehled je přílohou tohoto usnesení. 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
12. Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Transformace PATA Hazlov  

– novostavba tří domů“  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 276/03/18 
 

- schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Transformace PATA Hazlov – novostavba 

tří domů“, který ošetřuje odvod DPH v souladu s platnou právní legislativou dle § 92 e zákona  

č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty v platném znění dle návrhu 

 

- pověřuje Mgr. Petra Kubise, náměstka hejtmanky, podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci 

stavby „Transformace PATA Hazlov – novostavba tří domů“ dle návrhu 

 

Termín kontroly: 18.06.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
13. Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Transformace PATA Hazlov  

– novostavba rodinného dvojdomku ve Skalné“  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 277/03/18 
 

- pověřuje Mgr. Petra Kubise, náměstka hejtmanky, podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci 

stavby „Transformace PATA Hazlov – novostavba rodinného dvojdomku ve Skalné“ 

 

Termín kontroly: 18.06.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 

 

 

 



Usnesení z 84. jednání RKK dne 19.03.2018 

 

19.03.2018  Strana 16 (celkem 44) 

 

14. Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon 

autorského dozoru projektanta pro akci „Zpracování projektové dokumentace pro objekty  

ve Skalné, Hazlově a Aši“ – Stavba Skalná 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 278/03/18 
 

- schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského 

dozoru projektanta pro akci „Zpracování projektové dokumentace pro objekty ve Skalné, Hazlově a Aši“ – 

Stavba Skalná, který ošetřuje dobu provádění činnosti autorského dozoru v souladu s termínem zahájení 

stavebních prací a který mění kontaktní osoby objednatele dle návrhu 

 

- pověřuje Mgr. Petra Kubise, náměstka hejtmanky, podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení 

projektové dokumentace a výkon autorského dozoru projektanta pro akci „Zpracování projektové 

dokumentace pro objekty ve Skalné, Hazlově a Aši“ – Stavba Skalná dle návrhu 

 

Termín kontroly: 18.06.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
15. Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon 

autorského dozoru projektanta pro akci „Zpracování projektové dokumentace pro objekty  

ve Skalné, Hazlově a Aši“ – Stavba Hazlov 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 279/03/18 
 

- schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského 

dozoru projektanta pro akci „Zpracování projektové dokumentace pro objekty ve Skalné, Hazlově a Aši“  

– Stavba Hazlov, který ošetřuje dobu provádění činnosti autorského dozoru v souladu s termínem zahájení 

stavebních prací a který mění kontaktní osoby objednatele dle návrhu 

 

- pověřuje Mgr. Petra Kubise, náměstka hejtmanky, podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení 

projektové dokumentace a výkon autorského dozoru projektanta pro akci „Zpracování projektové 

dokumentace pro objekty ve Skalné, Hazlově a Aši“ – Stavba Hazlov dle návrhu 

 

Termín kontroly: 18.06.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
16. Výpůjčka zastupitelského sálu na budově A, pro školení účetních jednotek Karlovarského kraje 

patřících do konsolidačního celku státu a Pomocného konsolidačního přehledu pořádaného 

Ministerstvem financí 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 280/03/18 
 

- schvaluje výpůjčku, bezúplatné poskytnutí zastupitelského sálu na budově A ve dnech  

23.04. - 25.04.2018  pro školení účetních jednotek Karlovarského kraje patřících do konsolidačního celku 

státu a Pomocného konsolidačního přehledu pořádaného Ministerstvem financí ČR 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 
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17. Rozdělení dotace v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje v roce 2018 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
18. Poskytnutí daru Nadačnímu fondu západočeských olympioniků 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 281/03/18 
 

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 150.000 Kč Nadačnímu fondu západočeských 

olympioniků, se jmenným seznamem olympioniků, kterým bude částka poskytnuta 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

 

Termín kontroly: 21.05.2018 
 

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

 

 
19. Poskytnutí finančního daru společnosti Tempo Team Prague s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 282/03/18 
 

- souhlasí s poskytnutím finančního daru společnosti Tempo Team Prague s.r.o., na konání DM rodinného 

běhu v rámci ½ Maratonu Karlovy Vary ve výši 500.000 Kč 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančního daru společnosti 

Tempo Team Prague s.r.o., na konání DM rodinného běhu v rámci ½ Maratonu Karlovy Vary  

ve výši 500.000 Kč 

 

Termín kontroly: 04.06.2018 
 

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

 

 
20. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem  

a jeho příspěvkovými organizacemi  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 283/03/18 
 

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady kraje č. PR 01/2017 Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi čl. 9 na akci slavnostní vyhlášení 

ankety Sportovec Karlovarského kraje 2017 

 

Termín kontroly: 07.05.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmanky a vnějších vztahů 
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21. Projekt „II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“ - schválení přípravy a realizace 

projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 284/03/18 
 

- schvaluje  

a) předběžný záměr financování projektu k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu 

„II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“ ve výši max. 105.000.000 Kč, tzn. 100 % 

předpokládaných celkových uznatelných výdajů projektu  

b) předběžný záměr vlastního spolufinancování projektu „II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“ 

ve výši max. 10.500.000 Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu 
 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
22. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/210 Modernizace křižovatky Anenské 

údolí“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 285/03/18 

 

- souhlasí 
a) se zařazením projektu „II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“ do Akčního plánu Programu 

rozvoje Karlovarského kraje 

b) se závazným rozhodnutím o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

projektu „II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“ ve výši  

max. 105.000.000 Kč, tzn. 100 % celkových uznatelných výdajů projektu  

c) s vlastním spolufinancováním projektu „II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“ ve výši max. 

10.500.000 Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu 
 

- pověřuje ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, podpisem 

žádosti o dotaci pro projekt „II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“ podávaného  

do Integrovaného regionálního operačního programu 
 

- jmenuje vedoucím projektu „II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“ ředitele Krajské správy  

a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

 
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
a) závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu 

„II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“ ve výši max. 105.000.000 Kč, tzn. 100 % celkových 

uznatelných nákladů projektu  

b) vlastní spolufinancování projektu „II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“ ve výši  

max. 10.500.000 Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu 
 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

příspěvková organizace 
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23. Projekt „II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov“ - schválení přípravy a realizace projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 286/03/18 
 

- schvaluje  

a) předběžný záměr financování projektu k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu 

„II/208 Modernizace silnice Hlinky – Bochov“ ve výši max. 155.000.000 Kč, tzn. 100 % předpokládaných 

celkových uznatelných výdajů projektu  

b) předběžný záměr vlastního spolufinancování projektu „II/208 Modernizace silnice Hlinky – Bochov“  

ve výši max. 15.500.000 Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu 
 

Termín kontroly: 22.10.2018 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
24. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 287/03/18 
- souhlasí 

a) se zařazením projektu „II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov“ do Akčního plánu Programu 

rozvoje Karlovarského kraje 

b) se závazným rozhodnutím o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

projektu „II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov“ ve výši max. 155.000.000 Kč, tzn. 100 % 

celkových uznatelných výdajů projektu  

c) s vlastním spolufinancováním projektu „II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov“  

     ve výši max. 15.500.000 Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu 
 

- pověřuje ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, podpisem 

žádosti o dotaci pro projekt „II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov“ podávaného do Integrovaného 

regionálního operačního programu 
 

- jmenuje vedoucím projektu „II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov“ ředitele Krajské správy  

a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

 
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
a) závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu 

„II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov“ ve výši max. 155.000.000 Kč, tzn. 100 % celkových 

uznatelných nákladů projektu  

b) vlastní spolufinancování projektu „II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov“ ve výši  

max. 15.500.000 Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu 
 

Termín kontroly: 22.10.2018 
 

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

příspěvková organizace 
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25. Projekt „II/207 Modernizace silnice Brložec – Lažany, přeložka serpentiny“ - schválení přípravy 

a realizace projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 288/03/18 
 

- schvaluje  

a) předběžný záměr financování projektu k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu 

„II/207 Modernizace silnice Brložec – Lažany, přeložka serpentiny“ ve výši max. 30.000.000 Kč,  

tzn. 100 % předpokládaných celkových uznatelných výdajů projektu  

b) předběžný záměr vlastního spolufinancování projektu „II/207 Modernizace silnice Brložec – Lažany, 

přeložka serpentiny“ ve výši max. 3.000.000 Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu 
 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
26. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/207 Modernizace silnice Brložec – Lažany, 

přeložka serpentiny“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 289/03/18 

 

- souhlasí 
a)  se zařazením projektu „II/207 Modernizace silnice Brložec – Lažany, přeložka serpentiny“ do Akčního 

plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

b) se závazným rozhodnutím o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

projektu „II/207 Modernizace silnice Brložec – Lažany, přeložka serpentiny“ ve výši max. 30.000.000 

Kč, tzn. 100 % celkových uznatelných výdajů projektu  

c) s vlastním spolufinancováním projektu „II/207 Modernizace silnice Brložec – Lažany, přeložka 

serpentiny“ ve výši max. 3.000.000 Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu 
 

- pověřuje ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, podpisem 

žádosti o dotaci pro projekt „II/207 Modernizace silnice Brložec – Lažany, přeložka serpentiny“ 

podávaného do Integrovaného regionálního operačního programu 
 

- jmenuje vedoucím projektu „II/207 Modernizace silnice Brložec – Lažany, přeložka serpentiny“ ředitele 

Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

 
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
a) závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu 

„II/207 Modernizace silnice Brložec – Lažany, přeložka serpentiny“  

ve výši max. 30.000.000 Kč, tzn. 100 % celkových uznatelných nákladů projektu  

b) vlastní spolufinancování projektu „II/207 Modernizace silnice Brložec – Lažany, přeložka serpentiny“ 

ve výši max. 3.000.000 Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu 
 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

příspěvková organizace 
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27. Uzavření Smlouvy č. 35/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury na rok 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 290/03/18 
 

- souhlasí s návrhem Smlouvy č. 35/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury na rok 2018 dle předloženého návrhu 

 

- schvaluje uzavření Smlouvy č. 35/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury na rok 2018 mezi Státním fondem dopravní infrastruktury a Krajskou správou  

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, dle předloženého návrhu včetně nabytí 

finančních prostředků podle této Smlouvy 

 

- pověřuje ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, podpisem 

Smlouvy č. 35/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 

na rok 2018 dle předloženého návrhu a případně dalších dokladů vztahujících se k této smlouvě  

a požadovaných Státním fondem dopravní infrastruktury 

 

Termín kontroly: 04.06.2018 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
28. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „II/207 Modernizace 

silnice Smilov - Lažany“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 291/03/18 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky „II/207 Modernizace silnice Smilov - 

Lažany“. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka účastníka „Sdružení BERDYCH  

a ROADFIN, Smilov - Lažany“, s vedoucím účastníkem společnosti BERDYCH plus spol. s r.o., Pražská 

1178/II, 337 01 Rokycany, IČO 26373611, a společníkem ROADFIN STAVBY s.r.o., Plzeňská 1147,  

330 27 Vejprnice, IČO 04852427, s nabídkovou cenou 54.981.340,50 Kč vč. DPH. Na druhém pořadí  

se umístila nabídka účastníka: Colas CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO 26177005, s nabídkovou 

cenou 55.083.061,91 Kč vč. DPH a na třetím místě se umístila nabídka účastníka „Společnost Smilov  

– Lažany“, s vedoucím účastníkem společnosti SILNICE TOPOLANY a.s., Skladová 2438/6, Východní 

Předměstí, 326 00 Plzeň, IČO 05758734, a společníkem ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13,  

757 01 Valašské Meziříčí, IČO 02604795, a společníkem PETROM STAVBY, a.s., Běchovická 701/26,  

100 00 Praha 10, IČO 26769611, s nabídkovou cenou 56.443.425,97 Kč vč. DPH 
 

- pověřuje ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, podpisem 

smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na dodavatele zakázky „II/207 Modernizace silnice Smilov - 

Lažany“ společností „Sdružení BERDYCH a ROADFIN, Smilov - Lažany“, s vedoucím účastníkem 

společnosti BERDYCH plus spol. s r.o., Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany, IČO 26373611,  

a společníkem ROADFIN STAVBY s.r.o., Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice, IČO 04852427, 

s nabídkovou cenou 54.981.340,50 Kč vč. DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu 

zadávacího řízení a dále dle §124 a §125 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 
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Termín kontroly: 23.07.2018 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
29. Žádost o poskytnutí účelové dotace na rok 2018 k dofinancování prokazatelné ztráty ve veřejné 

regionální osobní drážní dopravě  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 292/03/18 
 

- souhlasí s podáním žádosti Ministerstvu dopravy ČR o poskytnutí účelové dotace pro období roku 2018  

ve výši 76.770.233 Kč k zajištění finanční spoluúčasti státu na pokrytí části nákladů vzniklých 

Karlovarskému kraji při úhradě prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní 

regionální drážní osobní dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje dopravci České dráhy, a.s.,  

dle přiloženého návrhu textu žádosti 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky, Martina Hurajčíka, podpisem a odesláním žádosti o poskytnutí účelové 

dotace ke krytí nákladů spojených s úhradou části prokazatelné ztráty vzniklé při plnění závazku veřejné 

služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě 

 

Termín kontroly: 18.06.2018 
 

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

 

 
30. Nerealizace investičního záměru č. 6 akce ,,Dodatečná protihluková opatření na stavbě  

II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 293/03/18 
 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení nerealizaci investičního záměru  

č. 6 akce „Dodatečná protihluková opatření na stavbě II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“ 

 

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

 

 
31. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Potravinová banka Karlovarského  

kraje, z. s.   

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 294/03/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotace organizaci 

Potravinová banka Karlovarského kraje z. s., se sídlem Merklínská 15, Sedlec 1783, 360 01 Karlovy Vary, 

IČO 04121538, na činnost a provoz Potravinové banky Karlovarského kraje z. s., ve výši 100.000 Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace s organizací Potravinová banka Karlovarského kraje z. s., se sídlem 

Merklínská 15, Sedlec 1783, 360 01 Karlovy Vary, IČO 04121538 ve výši 100.000 Kč 
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Termín kontroly: 04.06.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
32. Zpracování aktualizace Koncepce památkové péče Karlovarského kraje, návrh smlouvy o dílo 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
33. Individuální dotace z odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 295/03/18 
 

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

 

- pověřuje Mgr. Danielu Seifertovou podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu náměstkyni hejtmanky pro kulturu  

a památkovou péči a zajistit úkony vyplývající z uzavření smluv, s připomínkou uvedenou v zápise 

 

Termín kontroly: 21.05.2018 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
34. Informace o výsledku realizace projektu „Retromuseum – nová expozice a depozitáře, Galerie 

výtvarného umění v Chebu v sousední budově“ Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvkové 

organizace Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 296/03/18 
 

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

o výsledku realizace projektu „Retromuseum - nová expozice a depozitáře, Galerie výtvarného umění  

v Chebu v sousední budově“ Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského 

kraje 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit materiál pro jednání 

Zastupitelstva Karlovarského kraje a ukládá odboru finančnímu řešit neuznatelný výdaj jako škodní případ 

v souladu s platnou právní úpravou 

 

Termín kontroly: 21.05.2018 
 

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

a cestovního ruchu 
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35. Projekt "Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově" - informace o současném 

stavu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 297/03/18 
 

- bere na vědomí informaci o realizaci projektu "Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku  

v Milíkově" 

 

Termín kontroly: 07.05.2018 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
36. Schválení dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Statutárního města  

Karlovy Vary - Císařské lázně Karlovy Vary 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
37. Plán práce komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch na rok 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 298/03/18 
 

- schvaluje Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch na rok 2018 

 

Termín kontroly: 21.05.2018 
 

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

a cestovního ruchu 

JUDr. Miloslav Chadim, předseda Komise pro lázeňství a cestovní ruch 

 

 
38. Úplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje - část pozemku p. č. 3705  

v k.ú. Jindřichovice v Krušných Horách, obec Jindřichovice, okres Sokolov 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 299/03/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  úplatné nabytí části pozemku z pozemku 

p.č. 3705 o celkové výměře 10.985 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 634-6210/2017  

z původního pozemku p.č. 3705 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 3705/2 o výměře 

1.477 m2, v k.ú. Jindřichovice v Krušných Horách, formou kupní smlouvy mezi panem Miloslavem 

Knížkem, trvale bytem xxxxxxx xxx, xxx xx xxxx x xxxxx (jako prodávající na straně jedné)  

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

na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 30.000 Kč a tím převést předmětnou nemovitou věc  

z vlastnictví p. Miloslava Knížka do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 
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39. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky do vlastnictví Karlovarského 

kraje - pozemky p. č. 361/4, p. č. 368/4, p. č. 578/6, p. č. 582/3, p. č. 583/3, p. č. 592/4, p. č. 363/2,  

vše v k. ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary, za účelem rozvoje území Letiště Karlovy Vary  

dle „Územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary“   

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 300/03/18 
 

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

p.č. 361/4, který byl oddělen geometrickým plánem č. 991-69/2017 z původního pozemku p.č. 361/1,  

p.č. 368/4, který byl oddělen geometrickým plánem č. 991-69/2017 z původního pozemku p.č. 368,  

p.č. 578/6, který byl oddělen geometrickým plánem č. 991-69/2017 z původního pozemku p.č. 578/1,  

p.č. 582/3, který byl oddělen geometrickým plánem č. 991-69/2017 z původního pozemku p.č. 582,  

p.č. 583/3, který byl oddělen geometrickým plánem č. 991-69/2017 z původního pozemku p.č. 583,  

p.č. 592/4, který byl oddělen geometrickým plánem č. 991-69/2017 z původního pozemku p.č. 592/2,  

a pozemek p.č. 363/2, vše v k.ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary, formou smlouvy o bezúplatném 

převodu pozemků, z vlastnictví České republiky do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

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

 

 
40. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje do majetku 

města Kraslice - část pozemku p.p.č. 6516/5 v k.ú. Kraslice 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 301/03/18 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 6516/5, která byla 

oddělena geometrickým plánem č. 2530-172/2017 z původního pozemku p.p.č. 6516/5 a označena novým 

parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 6516/32 o výměře 6 m2 v k.ú. a obci Kraslice konkrétnímu zájemci, 

a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou 

silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Kraslice,  

se sídlem nám. 28. října 1438, Kraslice, PSČ 358 20, IČO 00259438, zastoupeným Romanem Kotilínkem, 

starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru 

Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním 

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

předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Kraslice 

 

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

pozemku p.p.č. 6516/5, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2530-172/2017 z původního 

pozemku p.p.č. 6516/5 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 6516/32 o výměře 6 m2  

v k.ú. a obci Kraslice konkrétnímu zájemci, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

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

na straně jedné) a městem Kraslice, se sídlem nám. 28. října 1438, Kraslice, PSČ 358 20, IČO 00259438, 

zastoupeným Romanem Kotilínkem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, 

že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitou věc na své 

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

nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města 

Kraslice 

 

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

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

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné darovací smlouvy 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic 

Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem  

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a to za podmínky, podléhá-li smlouva 

povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně uložit povinnost zaslat Karlovarskému kraji 

potvrzení o uveřejnění smlouvy 

 

Termín kontroly: 24.09.2018 
 

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

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

příspěvková organizace 

 

 
41. Záměr kraje bezúplatně převést pozemek p.p.č. 2236/4 v k.ú. Boučí z majetku Karlovarského 

kraje do majetku obce Dolní Nivy a bezúplatné nabytí pozemků 1400/8, 1400/9 a 1437/6 v k.ú. Boučí 

z majetku obce Dolní Nivy do majetku Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 302/03/18 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemek p.p.č. 2236/4 o výměře 8 m2  

v k.ú. Boučí a obci Dolní Nivy konkrétnímu zájemci, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským 

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

(jako dárce na straně jedné), a obcí Dolní Nivy, se sídlem Dolní Nivy 75, Sokolov, PSČ 356 01,  

IČO 00259306, zastoupenou Pavlem Hryszem, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé),  

za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitou 

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

zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje  

do majetku obce Dolní Nivy 

 

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

p.p.č. 2236/4 o výměře 8 m2 v k.ú. Boučí a obci Dolní Nivy konkrétnímu zájemci, a to formou darovací 

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

kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a obcí Dolní Nivy, se sídlem Dolní Nivy 75, 

Sokolov, PSČ 356 01, IČO 00259306, zastoupenou Pavlem Hryszem, starostou obce (jako obdarovaný  

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

uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento převod 

projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví 

Karlovarského kraje do majetku obce Dolní Nivy 

 

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

p.p.č. 1400/8 o výměře 182 m2, 1400/9 o výměře 14 m2 a 1437/6 o výměře 2 m2 v k.ú. Boučí a obci Dolní 

Nivy formou darovací smlouvy mezi obcí Dolní Nivy, se sídlem Dolní Nivy 75, Sokolov, PSČ 356 01, 

IČO 00259306, zastoupenou Pavlem Hryszem, starostou obce (jako dárce na straně jedné)  

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

příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovité věci  

z vlastnictví obce Dolní Nivy do majetku Karlovarského kraje 

 

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

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

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětných darovacích smluv 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic 

Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně uveřejnit smlouvy v souladu se zákonem  

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a to za podmínky, podléhají-li smlouvy 

povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně uložit povinnost zaslat Karlovarskému kraji 

potvrzení o uveřejnění smluv 

 

Termín kontroly: 24.09.2018 
 

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

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

příspěvková organizace 

 

 
42. Záměr kraje bezúplatně převést soubor věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města 

Cheb v rámci dokončeného projektu "Stavba Dopravní terminál Cheb" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 303/03/18 
 

- schvaluje zveřejnění záměru Karlovarského kraje bezúplatně převést soubor nemovitých věcí v rámci 

dokončeného projektu "Stavba Dopravní terminál Cheb" dle návrhu, mezi Karlovarským krajem,  

se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako dárce na straně jedné) a městem 

Cheb, se sídlem náměstí Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb, IČO 00253979 (jako obdarovaný na straně 

druhé) 

 

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

věcí movitých a nemovitých v rámci dokončeného projektu "Stavba Dopravní terminál Cheb" dle návrhu, 

formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, 

IČO 70891168 (jako dárce na straně jedné) a městem Cheb, se sídlem náměstí Jiřího z Poděbrad 1/14,  

350 02 Cheb, IČO 00253979 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení 

uveřejnění záměru Karlovarského kraje, darovat výše uvedený soubor věcí nemovitých na své úřední 

desce, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné věci z vlastnictví Karlovarského 

kraje  

do majetku města Cheb 

 

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

 

 
43. 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 304/03/18 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/210, pozemek p.p.č. 3459/2  

v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené  

na základě plné moci společností OMEXOM GA Energo s.r.o., dle geometrického plánu č. 645-306/2017 

ze dne 28.12.2017 (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 2.500 Kč + DPH 
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- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2072, pozemek p.p.č. 1897/1 v k.ú. Komárov 

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

Václav Vaidiš Elektromontáže s.r.o., dle geometrického plánu č. 158-691/2017 ze dne 13.10.2017 

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

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

Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 2.500 Kč + DPH 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2143, pozemek p.p.č. 2416/1 v k.ú. Cheb  

ve prospěch České republiky - Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje dle geometrického plánu 

č. 5884-212/2017 ze dne 07.12.2017 (umístění inženýrských sítí – vodovodní přípojka), a to za celkovou 

jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14  

ze dne 03.09.2014 

 

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

k uzavření předmětných smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

 

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

předmětných smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

 

- 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: 18.06.2018 
 

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

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

příspěvková organizace 

 

 
44. Výpůjčka budovy č. p. 74, jenž je součástí st. p. č. 115, v katastrálním území Mariánské Lázně,  

v ulici Ruská, v Mariánských Lázních, městu Mariánské Lázně, za účelem zajištění náhradních 

prostor, pro provoz úřadu po dobu rekonstrukce stávající budovy nebo výstavby nové budovy 

městského úřadu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 305/03/18 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce objektu Terezian č. p. 74, jenž je součástí st. p. č. 115,  

v katastrálním území Mariánské Lázně, mezi Domovem mládeže a školní jídelnou Mariánské Lázně, 

příspěvkovou organizací, a městem Mariánské Lázně, se sídlem Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně,  

IČO 00254061, dle předloženého návrhu 

 

- pověřuje Mgr. Karla Borského, ředitele Domova mládeže a školní jídelny Mariánské Lázně, 

příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření smlouvy o výpůjčce s městem Mariánské Lázně, 

včetně jejího podpisu dle předloženého návrhu 

 

Termín kontroly: 07.05.2018 
 

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

1. průběžná výzva projektu, 7. část dílčích projektů 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 306/03/18 
 

- schvaluje  

- k financování 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 návrhu  

- 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 návrhu 

 

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje podpisem Smluv o poskytnutí účelové investiční dotace 

schválených dílčích projektů 

 

Termín kontroly: 07.05.2018 
 

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

 

 
46. Změna č. 46 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci navrhovaného 

rozšíření veřejného vodovodu města Hranice 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 307/03/18 
 

- projednala žádost města Hranice o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje  

ve věci  navrhovaného rozšíření veřejného vodovodu města Hranice 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  předloženou změnu č. 46 Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ke schválení 

 

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

 

 
47. Digitalizace operačních sálů v budově A  – v rámci akce „Karlovarská krajská nemocnice a.s.  

– nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace nemocnice v Chebu“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 308/03/18 
 

- bere na vědomí žádost Karlovarské krajské nemocnice a.s. o digitalizaci centrálních operačních sálů  

v nemocnici Cheb, pavilonu A, které jsou realizovány v rámci akce Karlovarského kraje „Karlovarská 

krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace nemocnice v Chebu“ 

 

- souhlasí s realizací uvedené změny, s tím, že finanční krytí akce bude zabezpečeno z rozpočtu odboru 

investic a správy majetku pro rok 2018 

 

Termín kontroly: 10.09.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Jitka Samáková, předsedkyně představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 
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48. Informace o projektu „GDPR a kyberbezpečnost KKN“ v rámci 10. výzvy Integrovaného 

regionálního operačního programu (IROP) – Kybernetická bezpečnost  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 309/03/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci o vyřazení 

projektu „GDPR a kyberbezpečnost KKN“ z další administrace žádosti o finanční podporu,  

jehož financování bylo navrženo v rámci 10. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 

(IROP) – Kybernetická bezpečnost 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení, aby alokované finanční 

prostředky ve výši 24.165.000,00 Kč v rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování projektu „GDPR 

a kyberbezpečnost KKN“ byly uvolněny 

 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

 

 
49. Informace o projektu „Komunikační a integrační prostředí pro výměnu a sdílení informací  

mezi poskytovateli zdravotních služeb, pacienty a informačními systémy KKN“ v rámci 26. výzvy 

Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – eGovernment I. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 310/03/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci o vyřazení 

projektu „Komunikační a integrační prostředí pro výměnu a sdílení informací mezi poskytovateli 

zdravotních služeb, pacienty a informačními systémy KKN“ z další administrace žádosti o finanční 

podporu, jehož financování bylo navrženo v rámci 26. výzvy Integrovaného regionálního operačního 

programu (IROP) – eGovernment I. 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení, aby alokované finanční 

prostředky ve výši 48.502.850,00 Kč v rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování projektu 

„Komunikační a integrační prostředí pro výměnu a sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních 

služeb, pacienty a informačními systémy KKN“ byly uvolněny 

 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

 

 
50. Odměna ředitelce příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví - Zařízení následné 

rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace, za I. a II. pololetí roku 2017 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 311/03/18 
 

- schvaluje výši odměny ředitelce příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví - Zařízení následné 

rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace, v částkách a za období dle návrhu 

 

Termín kontroly: 10.09.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 
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51. Program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi  

v souvislosti s eReceptem – poskytnutí dotací 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 312/03/18 
 

- bere na vědomí informaci o žádostech o poskytnutí dotace na podporu vybavení ordinací praktických 

lékařů informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem v Karlovarském kraji z rozpočtu 

Karlovarského kraje - odboru zdravotnictví 

 

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

Karlovarského kraje v rámci Programu na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními 

technologiemi v souvislosti s eReceptem subjektům dle návrhu 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Karlovarského kraje dle vzoru v příloze č. 2 se subjekty dle návrhu 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Jana Bureše, uvolněného člena Rady 

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

kraje se subjekty dle návrhu 

 

- ukládá odboru zdravotnictví realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 19.11.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
52. Schválení realizace zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky „Pořízení lékařské 

technologie a interiérového vybavení - IV“ – Schválení hodnotícího kritéria – Schválení zadávací 

dokumentace – Schválení komise pro otevírání a hodnotící komise 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 313/03/18 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového 

vybavení - IV“, formou otevřeného řízení dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

 

- schvaluje hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu bez DPH pro hodnocení nabídek na veřejnou 

zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - IV“ 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového 

vybavení - IV“ 

 

- schvaluje členy a náhradníky komise pro otevírání a hodnotící komise na veřejnou zakázku „Pořízení 

lékařské technologie a interiérového vybavení - IV“ 

 

Komise pro otevírání nabídek - člen 

Ing. Šárka Ištvánová 

Jiří Kvak 

Ing. Jaroslav Bednář 
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Komise pro otevírání nabídek - náhradník 

Ing. Jitka Hloušková 

Ing. Květoslav Smutný 

Ing. Ilona Vltavská 

 

Hodnotící komise - člen 

Hana Hozmanová 

Mgr. Jiří Klsák 

Mgr. Zdeněk Hrkal 

Ing. Šárka Ištvánová 

Jiří Kvak 

Ing. Jaroslav Bednář 

 

Hodnotící komise - náhradník 

MUDr. Věra Procházková 

Mgr. Daniela Seifertová 

Mgr. Bc. Hana Žáková 

Ing. Jitka Hloušková 

Ing. Květoslav Smutný 

Ing. Ilona Vltavská 

 

- pověřuje Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., jako příkazníka smlouvy číslo KK02682/2017 ze dne 

26.10.2017 zastoupením Karlovarského kraje jako zadavatele dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., zákona  

o zadávání veřejných zakázek 

 

Termín kontroly: 09.07.2018 
 

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

 

 
53. Dodatky č. 1 ke smlouvám o finančním partnerství v projektu Karlovarského kraje „Obědy  

do škol v Karlovarském kraji“  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 314/03/18 
 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy  

č. 30_17_007 pro projekt "Obědy do škol v Karlovarském kraji" mezi Karlovarským krajem a Základní 

školou Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace, dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy  

č. 30_17_007 pro projekt "Obědy do škol v Karlovarském kraji" mezi Karlovarským krajem a Základní 

školou J. A. Komenského, Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace, dle návrhu 

 

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

a tělovýchovy, podpisem Dodatků č. 1 ke smlouvám 

 

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

 

Termín kontroly: 23.04.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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54. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - TJ Sokol Lázně Kynžvart, z.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 315/03/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje TJ Sokol Lázně Kynžvart, z.s (IČO 47723670) ve výši  

1.500.000 Kč na spolufinancování investiční akce "Novostavba sportovní haly Lázně Kynžvart"  

a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle návrhu 

 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 81/2018  

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 1.500.000 Kč z rezervy na individuální dotace Odboru 

finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům Odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje k poskytnutí individuální investiční dotace 

subjektu TJ Sokol Lázně Kynžvart, z. s. (IČO 47723670) na spolufinancování realizace akce „Novostavba 

sportovní haly Lázně Kynžvart“ 

 

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

 

Termín kontroly: 18.06.2018 
 

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

 

 
55. Informace o ukončení projektu „Zkvalitnění infrastruktury v logistické škole“ Střední školy 

logistické Dalovice, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 316/03/18 
 

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

o ukončení projektu „Zkvalitnění infrastruktury v logistické škole“ Střední školy logistické Dalovice, 

příspěvková organizace 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

 

Termín kontroly: 21.05.2018 
 

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

 

 
56. Vyhodnocení ankety „Sportovec Karlovarského kraje roku 2017“ včetně poskytnutí darů 

oceněným sportovcům  

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 
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57. Výsledek kontroly provedené u Dětského domova Cheb a Horní Slavkov, příspěvková 

organizace, a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 317/03/18 
 

- bere na vědomí závěry veřejnosprávní kontroly provedené odborem interního auditu a kontroly 

krajského úřadu u Dětského domova Cheb a Horní Slavkov, příspěvková organizace 

 

- ukládá řediteli Dětského domova Cheb a Horní Slavkov, příspěvková organizace, řešit závěry kontroly  

v souladu s předpisem rady kraje č. PR 02/2017 Pro řešení případů odpovědnosti za škodu a písemně 

informovat odbor školství, mládeže a tělovýchovy o výsledku 

 

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

 

Termín kontroly: 23.04.2018 
 

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

 

 
58. Změny platů ředitele Střední školy logistické Dalovice, příspěvková organizace, a zástupkyně 

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

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 318/03/18 
 

- schvaluje poskytnutí osobního příplatku Mgr. Vlastimíru Sunkovi, řediteli Střední školy logistické 

Dalovice, příspěvková organizace, s účinností od 1. dubna 2018, dle návrhu 

 

- schvaluje zvýšení osobního příplatku RNDr. Janě Kabelkové, zástupkyni ředitele Střední zdravotnické 

školy a vyšší odborné školy Cheb, příspěvková organizace, s účinností od 1. dubna 2018, dle návrhu 

 

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

 

Termín kontroly: 18.06.2018 
 

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

 

 
59. Zrušení organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary, příspěvková 

organizace, a uzavření Smlouvy o převodu činností, práv, povinností a závazků, darování movitých 

věcí a poskytnutí finančního daru v souvislosti s jejím zrušením 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 
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60. Žádost Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, o dotaci v rámci dotačního 

programu "Centra odborné přípravy"  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 319/03/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádosti Integrované 

střední školy Cheb, příspěvková organizace, o dotaci v rámci dotačního programu Ministerstva 

zemědělství "Centra odborné přípravy" na pořízení učebních pomůcek pro obory vzdělání Agropodnikání 

a Zahradník (dále jen "akce") 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazné rozhodnutí  

o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů akce Integrované střední školy 

Cheb, příspěvková organizace, ve výši max. 1.851.111 Kč, tzn. 100 % celkových způsobilých výdajů 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vlastní spolufinancování 

akce ve výši max. 185.111 Kč, tzn. 10 % celkových způsobilých výdajů 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotace  

z prostředků Karlovarského kraje Integrované střední škole Cheb, příspěvková organizace,  

na spolufinancování akce ve výši 185.111 Kč včetně DPH a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle návrhu 

 

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

výpomoci z prostředků Karlovarského kraje Integrované střední škole Cheb, příspěvková organizace,  

na předfinancování akce ve výši 1.666.000 Kč včetně DPH, tzn. 90 % celkových způsobilých výdajů  

a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle návrhu 

 

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

a tělovýchovy, podpisem žádosti o dotaci 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

 

Rozpočtovou změnu č. 98/2018  

- zapojení financování z Fondu budoucnosti nad rámec schváleného rozpočtu 2018 do rozpočtu Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 1.851.111 Kč na 100 % 

předfinancování celkových uznatelných investičních výdajů akce č. 9453 v rámci dotačního programu 

Ministerstva zemědělství ČR „Centra odborné přípravy“ realizované Integrovanou střední školou Cheb, 

příspěvková organizace, za účelem pořízení učebních pomůcek pro obory vzdělání Agropodnikání  

a Zahradník 

 

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

připomínek poskytovatele dotace v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR "Centra 

odborné přípravy" prostřednictvím Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

 

Termín kontroly: 09.07.2018 
 

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

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 
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61. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních škol 

zřizovaných Karlovarským krajem 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 320/03/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení s účinností  

od 1. května 2018 změnu zřizovací listiny Gymnázia Cheb, příspěvková organizace, spočívající ve změně 

vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření, 

včetně vydání dodatku dle návrhu č. 1 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení s účinností  

od 1. května 2018 změnu zřizovací listiny Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace, 

spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci 

předává k hospodaření, včetně vydání dodatku dle návrhu č. 2 

 

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

 

Termín kontroly: 09.07.2018 
 

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

 

 
62. Návrh na udělení dotací pro rok 2018 v dotačním programu „Podpora územně plánovací 

činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje – I. kolo 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 321/03/18 
 

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

Karlovarského kraje v rámci dotačního programu „Podpora územně plánovací činnosti obcí 

Karlovarského kraje“ v roce 2018 - I. kolo, v celkové výši 343.068 Kč dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 

a uzavření veřejnoprávních smluv dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 

 

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

Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, projektového řízení a informatiky podpisem 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu  

"Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje" v roce 2018 - I. kolo 

 

Termín kontroly: 09.07.2018 
 

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

 

 
63. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu českých turistů  

na údržbu a nové značení cyklotras v roce 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 322/03/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu českých turistů, IČO 505609, na údržbu a úpravu značení 

cyklotras v Karlovarském kraji ve výši 300.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle návrhu 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  pověřit Ing. Josefa Janů, člena rady 

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

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 21.05.2018 
 

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

 

 
64. Projekt „Most přes řeku Ohři ve Svatošských skalách“ - schválení přípravy projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 323/03/18 
 

- projednala a schvaluje  

- zahájení přípravy projektu  

- realizaci zadávacího řízení veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace včetně autorského 

dozoru na akci "Most přes řeku Ohři ve Svatošských skalách" 

 

Termín kontroly: 18.06.2018 
 

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

Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 

 
65. Žádost Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s., o poskytnutí individuální dotace  

na Čištění řeky Ohře 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 324/03/18 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Krajskému sdružení  

MAS Karlovarského kraje, z.s., IČO 03602036, na čištění řeky Ohře 2018, v částce 50.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Krajským sdružením  

MAS Karlovarského kraje, z.s., IČO 03602036, na čištění řeky Ohře 2018, ve výši 50.000 Kč z rozpočtu 

Karlovarského kraje dle návrhu 

 

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

projektového řízení a informatiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 07.05.2018 
 

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

 

 
66. Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace, za rok 2017 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 325/03/18 
 

- bere na vědomí zprávu o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p. o., za rok 2017 
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- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí zprávu o činnosti Karlovarské 

agentury rozvoje podnikání, p. o., za rok 2017 

 

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

organizace 

 

 
67. Odměna ředitele Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p. o. – 2. pololetí 2017  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 326/03/18 
 

- schvaluje odměnu ředitele Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p. o., Ing. Vlastimila Veselého,  

ve výši uvedené v důvodové zprávě 

 

Termín kontroly: 21.05.2018 
 

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

 

 
68. Schválení výjimky z pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem  

a PO – Č. PR 01/2017, čl. IX. a schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a firmou 

Hrdlička spol. s.r.o., "Nasazení a poskytování služby UtilityReport" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 327/03/18 
 

- schvaluje výjimku z pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem  

a PO – Č. PR 01/2017, čl. IX. 

 

- schvaluje uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a firmou Hrdlička spol. s.r.o., "Nasazení  

a poskytování služby UtilityReport" 

 

- pověřuje podpisem smlouvy mezi Karlovarským krajem a firmou Hrdlička spol. s.r.o., "Nasazení  

a poskytování služby UtilityReport", Ing. Josefa Janů 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru informatiky 

 

 
69. Jmenování ředitele příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením 

"SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 328/03/18 
 

- jmenuje s účinností od 1. května 2018 na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Domov  

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

v Sokolově, Slavíčkova 1701, IČO 72046881, Mgr. Petru Blažkovou 

 

- stanovuje v souladu s platnou právní legislativou plat řediteli příspěvkové organizace Domov pro osoby 

se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace, Mgr. Petře Blažkové  ve výši 

dle návrhu 

 

- pověřuje hejtmanku podpisem jmenovacího dekretu a platového výměru výše jmenovaného ředitele 



Usnesení z 84. jednání RKK dne 19.03.2018 

 

19.03.2018  Strana 39 (celkem 44) 

 

 

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

 

Termín kontroly: 21.05.2018 
 

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

 

 
70. Dotace na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 329/03/18 
 

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

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže 

příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným Karlovarským 

krajem v celkové výši 148.344 Kč dle návrhu č. 2 

 

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

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

rizikového chování u dětí a mládeže s příspěvkovými organizacemi vykonávajícími činnost škol  

a školských zařízení zřizovanými Karlovarským krajem uvedenými v návrhu  č. 2 dle vzoru v návrhu č. 1 

 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 120/2018  

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 148.344 Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže  

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje, které jsou určeny jako neinvestiční dotace  

pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování 

u dětí a mládeže (rozpis na jednotlivé organizace je uveden v návrhu č. 2) 

 

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

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

 

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

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

aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže příspěvkovým organizacím vykonávajícím 

činnost škol a školských zařízení zřizovaným obcemi v celkové výši 301.656 Kč dle návrhu č. 3  

a uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru v návrhu č. 1 

 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 121/2018  

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 301.656 Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže  

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje, které jsou určeny jako neinvestiční dotace  

pro příspěvkové organizace zřizované obcemi Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence 

rizikového chování u dětí a mládeže (rozpis na jednotlivé organizace je uveden v návrhu č. 3). Uvolnění 

finančních prostředků je podmíněno schválením dotací Zastupitelstvem Karlovarského kraje konaným  

dne 26.04.2018. 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  pověřit 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 
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Termín kontroly: 18.06.2018 
 

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

 

 
71. Změna platu ředitele příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 330/03/18 
 

- stanovuje v souladu s platnou právní legislativou s účinností od 01.04.2018 plat řediteli příspěvkové 

organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace,  

MUDr. Jiřímu Smetanovi, ve výši dle návrhu 

 

- pověřuje hejtmanku podpisem platového výměru výše jmenovaného ředitele 

 

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

 

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

 

 
72. Dodatek č. 1 k veřejnosprávní smlouvě o spolupráci při zajišťování lékařské pohotovostní služby 

v oboru chirurgie Dodatek č. 2 k veřejnosprávní smlouvě o spolupráci při zajišťování lékařské 

pohotovostní  služby v oboru chirurgie a lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecné praktické 

lékařství 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 331/03/18 
 

- bere na vědomí informaci o žádosti města Mariánské Lázně o úpravu ordinačních hodin u lékařských 

pohotovostních služeb 

 

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

k veřejnosprávní smlouvě o spolupráci při zajišťování lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie 

mezi Karlovarským krajem a Plzeňským krajem dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  pověřit Ing. Jana Bureše, člena Rady 

Karlovarského kraje, podpisem Dodatek č. 1 k veřejnosprávní smlouvě o spolupráci při zajišťování 

lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Dodatek č. 2  

k veřejnosprávní smlouvě o spolupráci při zajišťování lékařské pohotovostní  služby v oboru chirurgie  

a lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecné praktické lékařství mezi Karlovarským krajem  

a městem Mariánské Lázně dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  pověřit Ing. Jana Bureše, člena Rady 

Karlovarského kraje, podpisem Dodatek č. 2 k veřejnosprávní smlouvě o spolupráci při zajišťování 

lékařské pohotovostní  služby v oboru chirurgie a lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecné 

praktické lékařství 

 

Termín kontroly: 22.10.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 
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73. Volba přísedícího Krajského soudu v Plzni 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 332/03/18 
 

- bere na vědomí informaci o kandidátovi ke zvolení přísedícím Krajského soudu v Plzni 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zvolit Mgr. Jiřího Steidla, MBA, přísedícím 

Krajského soudu v Plzni ve smyslu ustanovení § 64 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích,  

ve znění pozdějších předpisů 

 

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

 
74. Žádost Karlovarskému kraji zaslaná příjemcem dotace z Regionálního operačního programu  

na spolufinancování Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 333/03/18 
 

- bere na vědomí informaci o žádosti ze dne 23.02.2018, kterou Karlovarskému kraji zaslal příjemce 

dotace z Regionálního operačního programu, vůči němuž má Regionální rada regionu soudržnosti 

Severozápad v důsledku nesprávného rozhodování Úřadu regionální rady regionu soudržnosti 

Severozápad dosud neuhrazené závazky, aby se Karlovarský kraj podílel na spolufinancování závazků 

Regionální rady 

 

- souhlasí s odpovědí Karlovarského kraje na žádost, která je přílohou materiálu podle návrhu 

 

- pověřuje Mgr. Janu Vildumetzovou, hejtmanku Karlovarského kraje, podpisem dopisu,  

který je odpovědí na doručenou žádost ze dne 23.02.2018 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
75. Postup ve věci rozhodnutí o rozkladu z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže u projektu 

Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech, reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01253 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 334/03/18 
 

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

o doručeném rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-R0227/2017/VZ-

04251/2018/322DJa k projektu reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01253 "Centralizace lékařské péče v nemocnici  

v Karlových Varech", kterým potvrzuje Rozhodnutí ÚOHS č. j. ÚOHS-S0416/2017/VZ-

34991/2017/523/HVo ze dne 28.11.2017 a podaný rozklad zamítá, pokuta ve výši 100.000 Kč 

 

- schvaluje úhradu pokuty ve výši 100.000 Kč do dvou měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí,  

tj. do 13.04.2018, dle rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stanovil pokutu za zjištění: 

 

předmět plnění veřejné zakázky zadavatel vymezil tak, že jeho součástí bylo jak zajištění stavebních prací, 

tak i dodávek nábytkového vybavení a audiovizuální či bílé techniky, čímž vymezil předmět plnění natolik 

široce, že zahrnoval vzájemně nesouvisející plnění, v důsledku čehož mohlo dojít k omezení okruhu 

potenciálních dodavatelů, neboť někteří z potenciálních dodavatelů nemuseli být schopni nabídnout 
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zadavateli celý předmět plnění, přestože by jinak, pokud by zadavatel jednotlivá plnění (stavební práce, 

dodávky nábytku, dodávky audiovizuální či bílé techniky) poptával samostatně, na některé druhy plnění 

nabídku podat mohli, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. 

Karlovarský kraj  v zadávacím řízení zastupovala společnost ADW CONSULT, s.r.o., Karlovy Vary. 

 

- schvaluje nepodání správní žaloby proti rozhodnutí o zamítnutí rozkladu č. j. ÚOHS-R0227/2017/VZ-

04251/2018/322DJa ze dne 12.02.2018 

 

- ukládá odboru finančnímu, řešit sankci za veřejnou zakázku jako škodní případ v souladu s platnou 

právní úpravou 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci o nepodání správní žaloby 

proti rozhodnutí o zamítnutí rozkladu č. j. ÚOHS-R0227/2017/VZ-04251/2018/322DJa ze dne 12.02.2018 

 

Termín kontroly: 27.08.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
76. Plná moc k zajištění připojení odběrných míst elektrické energie pro stavby realizované v rámci 

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

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 335/03/18 
 

- schvaluje zplnomocnění společnosti Amper Market, a.s., se sídlem Antala Staška 1076/33a,  

140 00 Praha 4, IČO 24128376 a to v rozsahu plné moci uvedené v návrhu 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky, Mgr. Petra Kubise, podpisem plné moci 

 

Termín kontroly: 18.06.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
77. Nákup vozidla pro přepravu stravy v termokontejnerech pro příspěvkovou organizaci Domov 

pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 336/03/18 
 

- schvaluje Nákup vozidla pro přepravu stravy v termokontejnerech pro příspěvkovou organizaci Domov 

pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace, v částce maximálně do 1.050.000 Kč  

včetně DPH 

 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 80/2018 

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

a to z rezervy na nepředvídatelné kapitálové výdaje do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu 

Karlovarského kraje v celkové výši ± 1.050.000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou 

organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory SKALKA v Chebu na nákup vozidla pro přepravu 

stravy v termokontejnerech. 
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Termín kontroly: 23.04.2018 
 

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

organizace 

Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
78. Schválení uzavření Dodatku č. 2  ke smlouvě o dílo ev. číslo 01/17 na realizaci stavby 

„Rekonstrukce střechy objektu domova včetně půdní vestavby“ - Domov pro seniory v Hranicích, 

příspěvková organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 337/03/18 
 

- schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. číslo 01/17 na realizaci stavby „Rekonstrukce 

střechy objektu domova včetně půdní vestavby“ mezi Domovem pro seniory v Hranicích, příspěvková 

organizace a firmou ODEHNAL – STAVO s.r.o., Podhradí 42, 352 01 Podhradí, IČO  25246208 

 

- pověřuje ředitele Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace, Ing. Libora Syrovátku, 

podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. číslo 01/17 s firmou ODEHNAL – STAVO s.r.o.,  

Podhradí 42, 352 01 Podhradí, IČO 25246208 

 

Termín kontroly: 07.05.2018 
 

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

 

 
79. Projekt Karlovarského kraje „Nestůj a pojď II“ – schválení uzavření veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí dotace na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaných pracovních míst 

účastníkem projektu Singulis s.r.o.  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 338/03/18 
 

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

pro  Singulis s.r.o., na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaných pracovních míst účastníky 

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

 

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje, Ing. Josefa Janů, podpisem Veřejnoprávní smlouvy  

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

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

Zaměstnanost 

 

Termín kontroly: 09.07.2018 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 
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80. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Doplnění účelové mapy povrchové 

situace – Digitální technické mapy v ORP (obci s rozšířenou působností) Sokolov, Kraslice“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 339/03/18 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky "Doplnění účelové mapy povrchové situace 

- Digitální technické mapy v ORP (obci s rozšířenou působností) Sokolov, Kraslice". Jako nejvýhodnější 

byla vyhodnocena nabídka účastníka GEOREAL spol. s r. o., s nabídkovou cenou 4.130.000 Kč bez DPH 

(tj. 4.997.300 Kč vč. DPH). 

 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vybraným dodavatelem 

GEOREAL spol. s r. o., s nabídkovou cenou 4.130.000 Kč bez  DPH (tj. 4.997.300 Kč vč. DPH) 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a  vybraným dodavatelem 

GEOREAL spol. s r. o., s nabídkovou cenou 4.130.000 Kč bez  DPH (tj. 4.997.300 Kč vč. DPH)  

po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení 

 

- ukládá vedoucímu odboru informatiky činit úkony spojené s uzavřením smlouvy s vybraným 

dodavatelem GEOREAL spol. s r. o. 

 

- pověřuje Ing. Josefa Janů podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem GEOREAL spol. s r. o. 

 

Termín kontroly: 07.05.2018 
 

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

Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru informatiky 

 
81. Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary - průběžná zpráva o přípravě projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 340/03/18 
 

- bere na vědomí  

- výzvu společnosti INTAR a.s., zhotovitele projektové dokumentace, ze dne 12.03.2018 k úpravě 

stavebního programu jako reakci na výzvu Karlovarského kraje ze dne 05.01.2018  

k dopracování projektové dokumentace v souladu se smlouvou o dílo 

 

- výzvu společnosti INTAR a.s., zhotovitele projektové dokumentace, ze dne 08.03.2018 k úpravě 

stavebního programu - vypuštění multifunkčního sálu 

 

- výzvu společnosti INTAR a.s., zhotovitele projektové dokumentace, ze dne 12.03.2018 k havarijním 

opravám v 1. PP objektu 

 

- další postup ve věci doručených výzev od společnosti INTAR a.s., uvedený v důvodové zprávě 

 

- informace o závěrech z jednání mezi Karlovarským krajem, Ministerstvem kultury ČR a Úřadem  

pro ochranu hospodářské soutěže ve věci veřejné podpory 

 

Termín kontroly: 07.05.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

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

a cestovního ruchu 

 


