
 
 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
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 K a r l o v a r s k ý    k r a j  
se sídlem v Karlových Varech 

Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 

 

 

USNESENÍ 
 

ze 127. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 28. ledna 2019 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 10:05 do 15:41 hodin  

 
 

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

Ing. Jakobec, Ing. Bradáč, Ing. Janů (celkem 7 radních) 

Jednání řídil:         Mgr. Mračková Vildumetzová 

Omluveni:  Mgr. Blažek, Ing. Bureš 

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

Další zúčastnění: Ing. Brtek, Ing. Hryszová, Ing. Jánská, Mgr. Novotný, Mgr. Pavlíková,  

Ing. Pos, Ing. Správková, Ing. Šalátová 

Zapisovatelka:       Mgr. Jana Lukášová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 28.1.2019 RK 40/01/19 

2. Rozpočtové změny RK 41/01/19 

3. Rozpočtové změny - zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku 

hospodaření Karlovarského kraje za rok 2018 do rozpočtu roku 2019 

RK 42/01/19 

4. Poskytnutí dotace do fondu investic organizaci Domov pro seniory v Hranicích, 

příspěvková organizace, na pořízení plynového varného kotle do kuchyňského 

provozu  

RK 43/01/19 

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

Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje,  

na pořízení sbírkových předmětů 

RK 44/01/19 

6. Změna účelu použití nevyčerpané části dotace do fondu investic a schválení 

ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 organizaci Domov 

pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace, na akci "Dodávka  

a montáž 2 ks bezbariérových vstupních automatických dveří" v roce 2019 

RK 45/01/19 

7. 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 46/01/19 
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8. Postup ve věci podání sporu z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění  

u projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových 

Varech II. etapa - přístavba západního křídla“, reg. č. CZ.1.09/1.3.00/68.01147 

RK 47/01/19 

9. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje od Hasičského 

záchranného sboru Karlovarského kraje na rok 2019 

RK 48/01/19 

10. Vyhlášení dotačních programů pro rok 2019 - 2. část RK 49/01/19 

11. Zveřejnění oznámení dle ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb.  RK 50/01/19 

12. Návrh grafického designu vlaků pro provoz společné linky Karlovarského  

a Plzeňského kraje na tratích 170 a 140 

RK 51/01/19 

13. 2. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti 

územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2019“ 

RK 52/01/19 

14. Dodatek ke smlouvě o veřejných službách RK 53/01/19 

15. Žádost obce Dasnice o prominutí jednorázové finanční náhrady za omezení 

vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Veřejné osvětlení Dasnice – oprava 

VO I. a II. etapa“ v silničních pozemcích v majetku Karlovarského kraje 

RK 54/01/19 

16. Příprava zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „II/208 Modernizace 

silnice Hlinky - Bochov“ 

RK 55/01/19 

17. Petice proti otevření výukového střediska a školního letového provozu pro výcvik 

dopravních pilotů v Letecké škole společnosti F AIR, spol. s.r.o.,  

na mezinárodním letišti Karlovy Vary 

staženo 

18. Schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu projektu "Podpora 

vybraných služeb sociální prevence II" 

RK 56/01/19 

19. Schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu projektu "Podpora 

procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji 

II" 

RK 57/01/19 

20. Plán aktivit kampaně "STAŇTE SE PĚSTOUNEM" v Karlovarském kraji pro rok 

2019 

RK 58/01/19 

21. Projekt „Zateplení obvodového pláště budovy a střechy, částečná výměna oken 

objektu Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace", 

v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 5, energetické úspory 

- schválení předběžného záměru financování přípravy a realizace projektu 

RK 59/01/19 

22. Výsledek veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Domov  

pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace 

RK 60/01/19 

23. Výpůjčka zastupitelského sálu v budově A za účelem konání Krajského setkání 

představitelů Svazu měst a obcí v Karlovarském kraji 

RK 61/01/19 

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

konání seminářů a akcí Eurocentra Karlovy Vary 

RK 62/01/19 

25. Schválení podání žádosti Karlovarského kraje o poskytnutí státní účelové dotace  

z Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) 

veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů - 2019 na realizaci 

projektu Karlovarského kraje „Bezpečné veřejné prostranství v Karlovarském 

kraji“  

RK 63/01/19 

26. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Asociace 

Záchranný kruh, z.s., na rok 2019 na projekt „Podpora vzdělávání a praktické 

přípravy ve Světě záchranářů v roce 2019“ 

RK 64/01/19 

27. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Asociace 

Záchranný kruh, z.s., na rok 2019 na projekt ,,Podpora činnosti v rámci 

Integrovaného projektu Záchranný kruh“ 

RK 65/01/19 

28. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Asociace 

Záchranný kruh, z.s., na rok 2019 na zhotovení projektové studie projektu 

„Trenažér fyzické zdatnosti, rizik ve výškách a hloubkách a řešení problematiky 

aktivního útočníka ve Světě záchranářů Karlovy Vary"   

RK 66/01/19 

29. Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje 

na rok 2019 

RK 67/01/19 

30. Plán práce Komise prevence kriminality na rok 2019 RK 68/01/19 
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31. Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

na rok 2019 

RK 69/01/19 

32. Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch na rok 

2019 

RK 70/01/19 

33. Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO na rok 2019 RK 71/01/19 

34. Schválení projektu Galerie umění, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, 

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

dotačních titulů č. RK 1289/10/17 

RK 72/01/19 

35. Přenos kompetencí dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů, na odbor investic a správa majetku  

RK 73/01/19 

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

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

dílčích projektů k zařazení do zásobníku - 1. průběžná výzva projektu, 16. část 

dílčích projektů 

RK 74/01/19 

37. „KKN – stavební úpravy porodnického oddělení“ - schválení dodatku č. 2  

ke smlouvě o dílo na provedení stavby 

RK 75/01/19 

38. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví obce Jindřichovice do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 24/5 v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách 

RK 76/01/19 

39. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví 

Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 286 v k.ú. Jindřichov u Tršnic 

RK 77/01/19 

40. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví 

Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 107 v k.ú. Chotíkov u Kynšperka  

nad Ohří 

RK 78/01/19 

41. Prodej souboru nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje - areál budovy  

s č.p. 605 a k tomu přilehlých pozemků v ul. Kounice, obec Horní Slavkov, okres 

Sokolov, do majetku právnické osoby 

RK 79/01/19 

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

distribuční soustavy - kabelové vedení NN a pilíř SR na pozemku parc. č. 162/1  

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

zastoupenou společností Stav - elektro s.r.o. 

RK 80/01/19 

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

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje  

RK 81/01/19 

44. Informace o smlouvách o zřízení věcného břemene a smlouvách o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě uzavřených Krajskou správou a údržbou silnic 

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, v období od 01.07.2018  

do 31.12.2018 

RK 82/01/19 

45. Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje, předaných 

k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové 

organizaci, vzniklé na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, 

oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální 

mapy a obnovy katastrálního operátu 

RK 83/01/19 

46. Informace o uzavřených nájemních smlouvách, pachtovních smlouvách, 

smlouvách o výpůjčce a smlouvách o výprose za období od 01.07.2018  

do 31.12.2018 

RK 84/01/19 

47. Souhlas s pokácením 20 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 19/7 v k.ú. Dolní 

Dvory 

RK 85/01/19 

48. Souhlas s ponecháním finančních prostředků z prodeje nepotřebného movitého 

majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje, svěřeného do správy Střední škole 

logistické Dalovice, příspěvkové organizace   

RK 86/01/19 

49. Akční plán koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 

Karlovarského kraje pro rok 2019 

RK 87/01/19 

50. Strategie ochrany před povodněmi pro území Karlovarského kraje (srpen 2003; 

aktualizace 2018) 

RK 88/01/19 

51. Žádost o poskytnutí zálohy k úhradě nákladů souvisejících s opatřením k nápravě 

závadného stavu v Karlových Varech - Doubí ze zvláštního účtu kraje 

RK 89/01/19 
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52. Centrální nákup zemního plynu na období 1.1.2020 – 1.1.2022 RK 90/01/19 

53. Schválení realizace zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky  

„ZZS Karlovarského kraje – Logistický speciál - 2018“ Zdravotnické záchranné 

služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, financovaného v rámci 

programu 13508 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení  

pro řešení krizových situací 

RK 91/01/19 

54. Memorandum o spolupráci v rámci projektu „Krajské centrum sdílení dobré 

praxe“ 

RK 92/01/19 

55. Podstatná změna projektu „Implementace Krajského akčního plánu 1  

v Karlovarském kraji“ 

RK 93/01/19 

56. Projekt „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školy živnostenské Sokolov, 

příspěvková organizace  

RK 94/01/19 

57. Projekt „Učíme se od Evropy“ Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, 

příspěvková organizace  

RK 95/01/19 

58. Změna usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 1491/12/18 ze dne 17.12.2018 - 

Poskytnutí odměny k životnímu výročí ředitelce Střední školy živnostenské 

Sokolov, příspěvková organizace a ředitelce Pedagogicko-psychologické poradny 

Karlovy Vary, příspěvková organizace  

RK 96/01/19 

59. Změny zřizovacích listin Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary, 

příspěvková organizace a Základní školy a střední školy Karlovy Vary, 

příspěvková organizace 

RK 97/01/19 

60. Žádost LK Slovan Karlovy Vary o individuální dotaci z rozpočtu kraje  

na vybudování infrastruktury pro IX. zimní olympiádu dětí a mládeže ČR  

staženo 

61. Žádost LK Slovan Karlovy Vary o individuální dotaci z rozpočtu kraje na pořízení 

pracovního skútru pro IX. zimní olympiádu dětí a mládeže ČR 

staženo 

62. Závěrečná zpráva o naplnění podmínek udržitelnosti projektu „CROSS-DATA – 

Přeshraniční datový management pro územní plánování (Česko-saský informační 

systém územního plánování)“ 

RK 98/01/19 

63. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Nákup IT 2018 II" RK 99/01/19 

64. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Pořízení nástrojů 

DTM pro Karlovarský kraj" 

RK 100/01/19 

65. Plán práce Komise pro otevřenou společnost a nové technologie na rok 2019 RK 101/01/19 

66. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Stavební úpravy  

a obnova technologického vybavení kuchyně v pavilonu D" 

staženo 

67. Soutěž „Youtuber“ pro žáky základních a středních škol v Karlovarském kraji – 

schválení výsledku soutěže a vrácení věcných darů dárcům 

RK 102/01/19 

68. Schválení smluv o poskytnutí náborového příspěvku  RK 103/01/19 

69. Prodloužení termínu splatnosti pro vrácení stipendia poskytnutého v rámci 

Stipendijního programu Karlovarského kraje  

RK 104/01/19 

70. Stanovení počtu zaměstnanců Karlovarského kraje zařazených do krajského úřadu 

- zajištění komplexní implementace programu RE:START a informace k veřejně 

prospěšným pracím 

RK 105/01/19 

71. Opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti na základě Varování NÚKIB ze dne 

17. 12. 2018 

RK 106/01/19 

72. Určení platu zástupci ředitele Integrované střední školy Cheb, příspěvková 

organizace 

RK 107/01/19 

73. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti školství RK 108/01/19 

74. Odvolání z pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Císařské lázně, 

příspěvková organizace 

RK 109/01/19 

75. Změna ve složení Komise pro sociální oblast RK 110/01/19 

76. Akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" - smlouva  

s administrátorem zadávacího řízení  

RK 111/01/19 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Mgr. Petra Kubise 

- Ing. Jaroslava Bradáče 
 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 

bod č. 66 Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Stavební úpravy a obnova 

technologického vybavení kuchyně v pavilonu D" 

 

bod č. 67 Soutěž „Youtuber“ pro žáky základních a středních škol v Karlovarském kraji – 

schválení výsledku soutěže a vrácení věcných darů dárcům 

 

bod č. 68 Schválení smluv o poskytnutí náborového příspěvku 

 

bod č. 69 Prodloužení termínu splatnosti pro vrácení stipendia poskytnutého v rámci 

Stipendijního programu Karlovarského kraje  

 

bod č. 70 Stanovení počtu zaměstnanců Karlovarského kraje zařazených do krajského úřadu - 

zajištění komplexní implementace programu RE:START a informace k veřejně 

prospěšným pracím  

 

bod č. 71 Opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti na základě Varování NÚKIB ze dne  

17.12.2018 

 

bod č. 72 Určení platu zástupci ředitele Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace 

 

bod č. 73 Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti školství  

 

bod č. 74 Odvolání z pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Císařské lázně, 

příspěvková organizace 

 
bod č. 75 Změna ve složení Komise pro sociální oblast 

 
bod č. 76 Akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" - smlouva s administrátorem 

zadávacího řízení 
 
Staženo z programu: 

 
bod č. 17 Petice proti otevření výukového střediska a školního letového provozu pro výcvik 

dopravních pilotů v Letecké škole společnosti F AIR, spol. s.r.o., na mezinárodním 

letišti Karlovy Vary 

 

bod č. 60 Žádost LK Slovan Karlovy Vary o individuální dotaci z rozpočtu kraje na vybudování 

infrastruktury pro IX. zimní olympiádu dětí a mládeže ČR 
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bod č. 61 Žádost LK Slovan Karlovy Vary o individuální dotaci z rozpočtu kraje na pořízení 

pracovního skútru pro IX. zimní olympiádu dětí a mládeže ČR 

 

bod č. 66 Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Stavební úpravy a obnova 

technologického vybavení kuchyně v pavilonu D" 

 

 
1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 28.1.2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 40/01/19 
 

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

28.1.2019 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
2. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 41/01/19 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 539/2018  

- navýšení příjmů Karlovarského kraje a financování z titulu obdržení vratek státních finančních 

prostředků od obcí v celkové výši 2.595.177,13 Kč a dále ve výši 700 Kč z titulu přijetí neinvestičního 

transferu v rámci souhrnného dotačního vztahu (příspěvek na výkon státní správy)  

 

Rozpočtovou změnu č. 11/2019     

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 380.117,95 Kč v rámci rozpočtu Odboru dopravy 

a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje z neinvestičních výdajů 

na investiční výdaje na úhradu odvodu DPH v souvislosti s fakturováním nákladů na pořízení investičního 

majetku pronajatého společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., v režimu reverse charge 

 

Rozpočtovou změnu č. 12/2019 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 250.000 Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na rok 2019, 

a to z neinvestiční rezervy k podpoře naplňování Krajského akčního plánu. Finanční prostředky jsou 

určeny jako neinvestiční příspěvek na zajištění náborových akcí žáků a propagaci škol 

za účelem posílení zájmu uchazečů o jimi poskytované obory vzdělávání pro příspěvkové organizace 

Karlovarského kraje: 

• Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary – 130.000 Kč; 

• Střední lesnická škola Žlutice – 120.000 Kč. 

 

Rozpočtovou změnu č. 13/2019 

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

celkové částce ± 500.000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny 

pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Sociální služby, Kynšperk nad Ohří,  

na zajištění přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte  

do rodiny a dále na zajištění poradenské pomoci osvojitelům nebo pěstounům.  
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Rozpočtovou změnu č. 14/2019 

- přesun rozpočtových prostředků z Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje 

do Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje celkem ve výši  

± 864.393 Kč na základě organizační změny Krajského úřadu Karlovarského kraje ze dne 1.1.2019 

 

Rozpočtovou změnu č. 15/2019 

- přesun rozpočtových prostředků z Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje  

ve výši ± 570.000 Kč do Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje  

ke krytí výdajů na mzdy a zákonné odvody přímo související s realizací projektu Technická pomoc  

pro program EÚS 2014 - 2020 Česká republika – Bavorsko, schváleného k realizaci 

a financování v rámci Programu spolupráce Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát 

Bavorsko 2014 – 2020 

 

• souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

 

Rozpočtovou změnu č. 16/2019 

- přesun v rámci Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 15.000.000 Kč  

z finančních prostředků vyčleněných pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., na stabilizaci hospodaření 

do finančních prostředků určených pro náborové příspěvky v oblasti zdravotnictví 

a zároveň změnu charakteru z investičních výdajů na výdaje neinvestiční 

 

Termín kontroly: 25.03.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
3. Rozpočtové změny - zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření 

Karlovarského kraje za rok 2018 do rozpočtu roku 2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 42/01/19 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 21/2019 

- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2018  

ve výši 2.276.377,20 Kč do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 

Karlovarského kraje na nákup 3D skeneru - prostorového forenzního dokumentačního systému včetně 

speciálního příslušenství 

 

Rozpočtovou změnu č. 22/2019 

- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2018  

ve výši 3.620.269 Kč do rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Jedná se o schválené dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou 

obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami. 

 

Rozpočtovou změnu č. 23/2019 

- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2018  

ve výši 1.389.000 Kč do rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Jedná se o schválené dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení počtu černé 

zvěře na území Karlovarského kraje ve výši 1.389.000 Kč. 

 

Rozpočtovou změnu č. 24/2019 

- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2018  

ve výši 1.286.250 Kč do rozpočtu Odboru investice a správa majetku Krajského úřadu Karlovarského 

kraje k financování žádostí o individuální dotaci v případech, kdy nebylo možno vyplatit dotaci žadatelům 



Usnesení ze 127. jednání RKK dne 28.01.2019 

 

28.01.2019  Strana 8 (celkem 45) 

 

žádajícím o výměnu zdroje tepla v programu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných 

domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II" z důvodů, které nebyly 

způsobeny pochybením žadatele, a to za předpokladu, že budou dodrženy všechny podmínky stanovené 

výzvou výše uvedeného dotačního programu 

 

Rozpočtovou změnu č. 25/2019 

- navýšení výdajů Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením vázaných 

finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2018 ve výši 2 595 177,13 Kč. 

Jedná se o státní finanční prostředky vrácené na účet Karlovarského kraje v roce 2018 od obcí, které kraj 

musí v roce 2019 odvést při finančním vypořádání do státního rozpočtu. 

 

Rozpočtovou změnu č. 26/2019 

- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2018  

ve výši 4.900.000 Kč do rozpočtu Odboru investic a správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje 

na pokrytí sankcí a odvodů za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

Rozpočtovou změnu č. 27/2019 

- zapojení vázaných nevyčerpaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2018 do investičních výdajů rozpočtu Odboru investic a správa majetku Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ve výši 606.644 Kč z důvodu nabytí pozemků z vlastnictví České republiky s právem 

hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

Rozpočtovou změnu č. 28/2019 

- přesun rozpočtových prostředků z Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje  

ve výši ± 570.000 Kč do Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí 

výdajů na mzdy a zákonné odvody přímo související s realizací projektu Technická pomoc pro program 

EÚS 2014 - 2020 Česká republika – Bavorsko, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu 

spolupráce Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020 

 

Rozpočtovou změnu č. 29/2019 

- zapojení vázaných finančních prostředků z roku 2018 v celkové výši 791.039,77 Kč (zůstatek zvláštního 

účtu projektu k 31. 12. 2018) do rozpočtu výdajů Odboru investic a správa majetku Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Jedná se o nevyčerpané účelové finanční prostředky, které kraj obdržel v roce 2018  

z Ministerstva životního prostředí České republiky na financování projektu „Podpora výměny zdrojů tepla 

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

I“, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 Operačního programu Životní prostřední 2014-2020. Finanční 

prostředky budou použity ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací uvedeného projektu v roce 2019, 

a to částka 709.655,83 Kč (neinvestice) na administraci projektu a částky 78.354,59 Kč (investiční 

příspěvky I.) a 3.029,35 Kč (investiční příspěvky II.) na vyplácení příspěvků pro občany. 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

Rozpočtovou změnu č. 30/2019 

- zapojení financování ze zůstatku zvláštního bankovního účtu vodohospodářských havárií k datu  

31. 12. 2018 do rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje 

ve výši 14.530.882,65 Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na poskytování investičních dotací  

na drobné vodohospodářské akce a dále na vrácení přeplatků za odběr podzemních vod jednotlivým 

subjektům na základě rozhodnutí celních úřadů. 

 

Rozpočtovou změnu č. 31/2019 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Becherova vila k datu 31. 12. 2018 ve výši 3.067.923,54 Kč 

do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Jedná se o přijaté plnění z bankovní záruky THERMIA BAU a.s. připsané  

na základní běžný účet kraje dne 3. 3. 2016 na úhradu reklamačních prací na budově Becherova vila  

v souladu s podmínkami záruční listiny za realizaci díla Stavba Interaktivní galerie Karlovy Vary  
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č. p. 1196 - Becherova vila. 

 

Rozpočtovou změnu č. 32/2019 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Nestůj a pojď II. k datu 31. 12. 2018 ve výši 828.008,53 Kč 

(vlastní zdroje kraje 41.400,33 Kč + ÚZ zdroje 786.608,20 Kč) do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje 

Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Nestůj  

a pojď II. schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 

 

Rozpočtovou změnu č. 33/2019 

- zapojení vázaných nevyčerpaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2018 ve výši 10.000.000 Kč do rozpočtu Odboru investic a správa majetku Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, a to na investiční akci Nemocnice Sokolov – Únikové cesty. 

 

Rozpočtovou změnu č. 34/2019 

- zapojení vázaných nevyčerpaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2018 ve výši 8.996.923,60 Kč do rozpočtu Odboru investic a správa majetku Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, a to na investiční akci Nemocnice Sokolov – Trafostanice.  

 

Rozpočtovou změnu č. 35/2019 

- zapojení vázaných nevyčerpaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2018 ve výši 159.800.400,75 Kč do rozpočtu Odboru investic a správa majetku Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, a to na investiční akci Nemocnice Sokolov - Stavební úpravy 4.NP pavilonu B, 

operační sály. 

 

Rozpočtovou změnu č. 36/2019 

- zapojení vázaných nevyčerpaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2018 ve výši 71.065.381,81 Kč do rozpočtu Odboru investic a správa majetku Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, a to na investiční akci Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice Karlovy 

Vary - Porodní oddělení 

 

Rozpočtovou změnu č. 37/2019 

- zapojení vázaných nevyčerpaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2018 ve výši 96.577.610,23 Kč (z toho neinvestiční 41.027.963,99 Kč a investiční  

55.549.646,24 Kč) do rozpočtu Odboru investic a správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje,  

a to na akci: Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice Cheb - Dokončení akce Revitalizace areálu 

nemocnice v Chebu. 

 

Rozpočtovou změnu č. 38/2019 

- zapojení vázaných nevyčerpaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2018 ve výši 6.000.000 Kč do rozpočtu Odboru investic a správa majetku Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, a to na neinvestiční akci  Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice Karlovy 

Vary – demolice objektu bývalé patologie na st. p. č. 2713 k.ú. Karlovy Vary 

 

Rozpočtovou změnu č. 39/2019 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Predikce trhu práce - Kompas k datu 31. 12. 2018 ve výši 

580.665 Kč (zdroje ÚZ) do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje 

ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Predikce trhu práce - Kompas schváleného  

k realizaci a financování v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

 

Rozpočtovou změnu č. 40/2019 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence (OPZ I.) k datu 

31. 12. 2018 ve výši 30.068.770,37 Kč (vlastní zdroje kraje 1.503.438,54 Kč + zdroje ÚZ  

28.565.331,83 Kč) do rozpočtu Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí 

výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence (OPZ I.) 

schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - 
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Sociální začleňování a boj s chudobou. 

 

Rozpočtovou změnu č. 41/2019 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních 

služeb v Karlovarském kraji (OPZ II.) k datu 31. 12. 2018 ve výši 684.838,75 Kč (vlastní zdroje kraje 

34.241,94 Kč + zdroje ÚZ 650.596,81 Kč) do rozpočtu Odboru řízení projektů Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Podpora procesu 

střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb schváleného k realizaci a financování rámci 

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

 

Rozpočtovou změnu č. 42/2019 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Smart Akcelerátor k datu 31. 12. 2018 ve výši 62.938,95 Kč 

(vlastní zdroje kraje 9.438,73 Kč + zdroje ÚZ 53.500,22 Kč) do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje 

Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Smart 

Akcelerátor schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj  

a vzdělávání. 

 

Rozpočtovou změnu č. 43/2019 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné 

správy v česko-saském regionu k datu 31. 12. 2018 ve výši 375.747,87 Kč do rozpočtu Odboru 

regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací 

projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu 

schváleného k realizaci a financování v rámci Programu spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká 

republika 2014 – 2020. 

 

Rozpočtovou změnu č. 44/2019 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné 

správy v česko-bavorském regionu k datu 31. 12. 2018 ve výši 416.338,59 Kč do rozpočtu Odboru 

regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací 

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

schváleného k realizaci a financování v rámci Programu spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká 

republika 2014 – 2020. 

 

Rozpočtovou změnu č. 45/2019 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském 

kraji k datu 31. 12. 2018 ve výši 6.531.097,32 Kč (vlastní zdroje kraje 950.758,77 Kč + zdroje ÚZ 

5.580.338,55 Kč) do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského 

kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Implementace Krajského akčního plánu 1  

v Karlovarském kraji schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání. 

 

Rozpočtovou změnu č. 46/2019 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje  

k datu 31. 12. 2018 ve výši 2.703.375 Kč (vlastní zdroje kraje 806.760,80 Kč + zdroje ÚZ  

1.896.614,20 Kč) do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského 

kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání 

Karlovarského kraje schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání 

 

Rozpočtovou změnu č. 47/2019 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Technická pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR - Sasko  

k datu 31. 12. 2018 ve výši 44.553,66 Kč do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Technická pomoc  

pro program EÚS 2014-2020 ČR – Sasko, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu 

spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 – 2020. 
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Rozpočtovou změnu č. 48/2019 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Technická pomoc pro program EÚS 2014 – 2020 ČR - 

Bavorsko k datu 31. 12. 2018 ve výši 105.108 Kč do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského 

úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Technická pomoc  

pro program EÚS 2014 – 2020 ČR - Bavorsko schváleného k realizaci a financování v rámci Programu 

spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká republika 2014 – 2020. 

 

Rozpočtovou změnu č. 49/2019 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu investiční akce Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov po živelní 

pohromě k datu 31. 12. 2018 ve výši 4.167.942,46 Kč do rozpočtu Odboru školství mládeže a tělovýchovy 

Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací akce Rekonstrukce 

střechy Základní školy Ostrov po živelní pohromě schválené k realizaci a financování v rámci dotačního 

programu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky: 11791 – Obnova obecního a krajského majetku 

po živelních pohromách 

 

Rozpočtovou změnu č. 50/2019 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši  

k datu 31. 12. 2018 ve výši 3.362.609,22 Kč do rozpočtu Odboru řízení projektů Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Výstavba objektů  

pro poskytování sociálních služeb v Aši schváleného k realizaci a financování v rámci Integrovaného 

regionální operačního programu (IROP) 

 

Rozpočtovou změnu č. 51/2019 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb  

v Hazlově k datu 31. 12. 2018 ve výši 8.772.452,06 Kč do rozpočtu Odboru řízení projektů Krajského 

úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Výstavba objektů  

pro poskytování sociálních služeb v Hazlově schváleného k realizaci a financování v rámci Integrovaného 

regionální operačního programu (IROP) 

 

Rozpočtovou změnu č. 52/2019 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné 

k datu 31. 12. 2018 ve výši 5.312.934,32 Kč do rozpočtu Odboru řízení projektů Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Výstavba objektů  

pro poskytování sociálních služeb ve Skalné schváleného k realizaci a financování v rámci Integrovaného 

regionální operačního programu (IROP). 

 

Rozpočtovou změnu č. 53/2019 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání 

knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary k datu 31. 12. 2018 ve výši 3.189.388 Kč do rozpočtu 

Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících  

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

knihovny Karlovy Vary schváleného k realizaci a financování v rámci programu Integrovaného 

regionálního operačního programu (IROP), prioritní osa 3. Dobrá správa území a zefektivnění veřejných 

institucí. 

 

Rozpočtovou změnu č. 54/2019 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu investiční akce Rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKA“ 

v Chebu, příspěvková organizace - II. etapa k datu 31. 12. 2018 ve výši 2.202.876,27 Kč do rozpočtu 

Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících  

s realizací akce Rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace 

- II. etapa schválené k realizaci a financování v rámci dotačního programu Ministerstva práce a sociálních 

věcí České republiky: 11331 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb. 
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Rozpočtovou změnu č. 55/2019 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné 

služby Karlovarského kraje v Sokolově datu 31. 12. 2018 ve výši 500.000 Kč do rozpočtu Odboru řízení 

projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu 

Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově 

schváleného k realizaci a financování v rámci Integrovaného regionální operačního programu (IROP). 

 

Rozpočtovou změnu č. 56/2019 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu investiční akce KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary  

k datu 31. 12. 2018 ve výši 1.706.100 Kč do rozpočtu Odboru řízení projektů Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ke krytí výdajů souvisejících s aktualizací projektové dokumentace na stavbu 

Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary 

 

Termín kontroly: 25.03.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
4. Poskytnutí dotace do fondu investic organizaci Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková 

organizace, na pořízení plynového varného kotle do kuchyňského provozu  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 43/01/19 
 

- schvaluje poskytnutí dotace do fondu investic ve výši 200.000 Kč organizaci Domov pro seniory  

v Hranicích, příspěvková organizace, na pořízení plynového varného kotle do kuchyňského provozu 

 

- schvaluje  

rozpočtovou změnu č. 9/2019 

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

do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 200.000 Kč. 

Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory  

v Hranicích na poskytnutí dotace do fondu investic na pořízení plynového varného kotle do kuchyňského 

provozu. 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

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

 

 
5. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic organizaci Galerie umění 

Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, na pořízení sbírkových předmětů 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 44/01/19 
 

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 42.000 Kč 

organizaci Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, na pořízení 

sbírkových předmětů 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

Mgr. Jan Samec, ředitel Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace 
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6. Změna účelu použití nevyčerpané části dotace do fondu investic a schválení ponechání 

nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 organizaci Domov pro seniory v Lázních 

Kynžvart, příspěvková organizace, na akci "Dodávka a montáž 2 ks bezbariérových vstupních 

automatických dveří" v roce 2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 45/01/19 
 

- schvaluje změnu účelu použití nevyčerpané části dotace do fondu investic ve výši 279.726,03 Kč 

organizaci Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace, z původní investiční akce 

"Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů 24 jednotek V. etapa" na akci "Dodávka 

a montáž 2 ks bezbariérových vstupních automatických dveří" v roce 2019 

 

- schvaluje ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 ve výši 416.161 Kč z akce 

"Pořízení 2 ks aktivních stavěcích zvedáků pro klienty, 4 ks sprchových židlí, 2 ks bezbariérových 

vstupních automatických dveří včetně nákladů na projektovou dokumentaci a zpracování požárně-

bezpečnostního řešení (únikový východ)" na akci "Dodávka a montáž 2 ks bezbariérových vstupních 

automatických dveří" v roce 2019 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

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

organizace 

 

 
7. 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 46/01/19 
 

- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 1.1.2019 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 

 

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

„Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech II. etapa - přístavba 

západního křídla“, reg. č. CZ.1.09/1.3.00/68.01147 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 47/01/19 
 

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

plnění ve výši 215.985 Kč u projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v K. Varech, 

II. etapa – přístavba západního křídla“, reg. č. CZ.1.09/1.3.00/68.0114, za zjištění u veřejné zakázky  

VŘ 008 - Úprava projektové dokumentace projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia 

v Karlových Varech, II. etapa - přístavba západního křídla“ uvedené v Oznámení o krácení způsobilých 

výdajů projektu č. j. RRSZ 856/2017 ze dne 24.1.2017, neboť financování projektové dokumentace a její 

úpravy nebyly předmětem žádosti o dotaci 
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- schvaluje podání návrhu na zahájení sporného řízení z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění 

v rámci projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v K. Varech, II. etapa – přístavba 

západního křídla“, reg. č. CZ.1.09/1.3.00/68.0114, ve kterém by se První české gymnázium v Karlových 

Varech, příspěvková organizace, domáhalo na poskytovateli dotace splnění a doplacení peněžitého plnění 

v celkové výši 2.135.621,39 Kč (85 % z krácených způsobilých výdajů) za zjištění u veřejných zakázek  

s označením VŘ 005 - Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa 

- přístavba západního křídla, VŘ 007 – Zajištění výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví  

a VŘ 004 – Autorský dozor uvedená v Oznámení o krácení způsobilých výdajů projektu,  

č. j. RRSZ 856/2017, ze dne 24.1.2017, na základě kterých Regionální rada regionu soudržnosti 

Severozápad krátila dotaci v rozporu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou 

 

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

z veřejnoprávní smlouvy na peněžité plnění v rámci projektu Rekonstrukce a dostavba Prvního českého 

gymnázia v K. Varech, II. etapa – přístavba západního křídla“, reg. č. CZ.1.09/1.3.00/68.0114,  

v předpokládané výši 106.782 Kč z rozpočtu Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, příspěvkové 

organizace 

 

- ukládá řediteli Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, příspěvková organizace, řešit krácení 

způsobilých výdajů v rámci projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v K.Varech,  

II. etapa – přístavba západního křídla“, reg. č. CZ.1.09/1.3.00/68.0114, jako škodní případ v souladu  

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

 

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

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

v rámci projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v K. Varech, II. etapa – přístavba 

západního křídla“, reg. č. CZ.1.09/1.3.00/68.0114 

 

Termín kontroly: 16.09.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
9. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje od Hasičského záchranného sboru 

Karlovarského kraje na rok 2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 48/01/19 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu ČR - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, se sídlem 

Závodní 205/70, Karlovy Vary, IČO 70883611, na podporu vybavení požárních jednotek v roce 2019  

ve výši 5.200.000 Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uzavřít veřejnoprávní smlouvu  

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje se subjektem ČR - Hasičský záchranný 

sbor Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 205/70, Karlovy Vary, IČO 70883611, na podporu vybavení 

požárních jednotek v roce 2019 ve výši 5.200.000 Kč 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č.   20/2019 

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

Karlovarského kraje, kapitoly Příspěvky cizím subjektům v celkové částce ± 40.000 Kč z investičních  

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

sboru Karlovarského kraje pro rok 2019 na podporu vybavení požárních jednotek. 

 

Zodpovídá: Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 
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10. Vyhlášení dotačních programů pro rok 2019 - 2. část 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 49/01/19 
 

- schvaluje vyhlášení a pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního vypořádání 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – "Senior Expres" 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu budování a údržby 

lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rozvoje cyklistické 

infrastruktury v Karlovarském kraji 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu 

lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami 

 

- vyhlašuje  

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – "Senior Expres" 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu budování a údržby 

lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rozvoje cyklistické 

infrastruktury v Karlovarském kraji 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu 

lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami 

 

- ukládá odboru regionálního rozvoje a životního prostředí a zemědělství 

 zveřejnit vyhlašovaný dotační program a pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí  

a finančního vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje vyhlašovaného dotačního 

programu na elektronické úřední desce ve lhůtě nejpozději 30 dnů před zahájením příjmu 

elektronických žádostí o dotace 

 zveřejnit informace o vyhlašovaném dotačním programu na webu Karlovarského kraje v sekci 

Dotace a na informačním webu programy.kr-karlovarsky.cz 

 uspořádat alespoň jeden informační seminář pro žadatele vyhlašovaných dotačních programů  

ve lhůtě nejpozději do dne zahájení příjmu elektronických žádostí o dotace (dotační programy lze 

v rámci pořádání informačních seminářů vzájemně slučovat) 

 zajistit přípravu technologie pro sběr elektronických žádostí o dotace ve lhůtě nejpozději  

do okamžiku zahájení příjmu elektronických žádostí o dotace 

 

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

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
11. Zveřejnění oznámení dle ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb.  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 50/01/19 
 

- schvaluje zveřejnění oznámení dle § 19 odst. 2 zákona 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 

cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o záměru uzavřít smlouvu o veřejných 

službách v drážní dopravě přímým zadáním k zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou 

drážní dopravou na tratích 140, 141, 142, 144, 146, 147, 148, 149, 161, 170 a 179 v územním obvodu 

Karlovarského kraje od změny jízdních řádů v prosinci roku 2019 s dopravcem České dráhy, dle návrhu 

 

- pověřuje vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství, Mgr. Vladimíra Malého, podpisem tímto 

usnesením schváleného oznámení, dle návrhu 
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- ukládá vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství, Mgr. Vladimíru Malému, zveřejnit tímto 

usnesením schválené oznámení na úřední desce Krajského úřadu Karlovarského kraje a způsobem 

umožňujícím dálkový přístup, dle návrhu 

 

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

 

 
12. Návrh grafického designu vlaků pro provoz společné linky Karlovarského a Plzeňského kraje na 

tratích 170 a 140 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 51/01/19 
 

- bere na vědomí návrh grafického designu budoucích vlaků s pohonem elektrické trakce pro společnou 

linku Plzeňského a Karlovarského kraje na tratích 170 a 140 předloženého Plzeňským krajem 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky pana Martina Hurajčíka dále jednat s Plzeňským krajem o podobě 

celkového grafického designu vlaků společné linky na tratích 170 a 140 s akcentem na rovnoměrné 

zastoupení symboliky obou krajů 

 

Termín kontroly: 20.05.2019 
 

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

 

 
13. 2. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního 

obvodu Karlovarského kraje pro rok 2019“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 52/01/19 
 

- schvaluje 2. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního 

obvodu Karlovarského kraje pro rok 2019“ s účinností od 1.2.2019 dle návrhu 

 

- ukládá vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství Mgr. Vladimíru Malému zapracovat  

2. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu 

Karlovarského kraje pro rok 2019“ do příslušných smluv k zajištění dopravní obslužnosti územního 

obvodu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 29.04.2019 
 

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

 

 
14. Dodatek ke smlouvě o veřejných službách 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 53/01/19 
 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č.: KK03123/2018, o veřejných službách v přepravě 

cestujících ve veřejné linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského 

kraje, se společností Autobusy Karlovy Vary, a.s., dle návrhu 
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- pověřuje náměstka hejtmanky pana Martina Hurajčíka podpisem předmětného dodatku č. 1 

 

Termín kontroly: 25.03.2019 
 

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

 

 
15. Žádost obce Dasnice o prominutí jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv  

v souvislosti se stavbou „Veřejné osvětlení Dasnice – oprava VO I. a II. etapa“ v silničních 

pozemcích v majetku Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 54/01/19 
 

- souhlasí se snížením obci Dasnice jednorázové finanční náhrady za užívání částí pozemků p. č. 317/1  

a 318/1 v k.ú. Dasnice na jednu polovinu, tj. 8.805 Kč + DPH z důvodu veřejné prospěšnosti stavby 

 

Termín kontroly: 03.06.2019 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
16. Příprava zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „II/208 Modernizace silnice Hlinky - 

Bochov“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 55/01/19 
 

- schvaluje zadání veřejné zakázky na provedení stavebních prací v rámci projektu „II/208 Modernizace 

silnice Hlinky - Bochov“ formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

 

- schvaluje jako jediné kritérium pro hodnocení ekonomické výhodnosti podaných nabídek v rámci 

zadávání výše uvedené veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu s váhou 100 % 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky na provedení stavebních prací v rámci projektu  

„II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov“ 

 

- jmenuje v rámci zadávání výše uvedených veřejných zakázek složení hodnotící komise: 

1. člen: Ing. Erik Klimeš       1. náhradník: Oľga Haláková 

2. člen: Bc. Pavel Čekan       2. náhradník: Josef Murčo                      

3. člen: Luboš Pokorný       3. náhradník: Bc. Miloslav Čermák 

4. člen: Mgr. Petr Zahradníček       4. náhradník: Michal Šťovíček 

5. člen: Mgr. Michaela Sušaninová     5. náhradník: Josef Vaněk 

6. člen: Ing. Petr Šťovíček       6. náhradník: Irena Kroftová 

 

Termín kontroly: 17.06.2019 
 

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

příspěvková organizace 
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17. Petice proti otevření výukového střediska a školního letového provozu pro výcvik dopravních 

pilotů v Letecké škole společnosti F AIR, spol. s. r. o., na mezinárodním letišti Karlovy Vary 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
18. Schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu projektu "Podpora vybraných 

služeb sociální prevence II" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 56/01/19 
 

- schvaluje přípravu projektového záměru a následně žádosti o dotaci na realizaci projektu "Podpora 

vybraných služeb sociální prevence II" do příslušné výzvy Operačního programu Zaměstnanost 

 

- souhlasí se zařazením projektu "Podpora vybraných služeb sociální prevence II" do Akčního plánu 

Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- pověřuje v případě schválení odpovídajícího vlastního spolufinancování projektu zastupitelstvem kraje 

náměstka hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí, bezpečnosti a vnitřních záležitostí 

podpisem žádosti o dotaci pro projekt "Podpora vybraných služeb sociální prevence II" podávaného  

do Operačního programu Zaměstnanost 

 

- jmenuje v případě schválení odpovídajícího vlastního spolufinancování projektu zastupitelstvem kraje 

vedoucím projektu "Podpora vybraných služeb sociální prevence II" Ing. Květu Hryszovou, vedoucí 

odboru řízení projektů 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

a) vlastní spolufinancování projektu "Podpora vybraných služeb sociální prevence II" ve výši  

max. 7.150.000 Kč, tzn. 5% celkových uznatelných výdajů projektu 

b) podání žádosti o dotaci na realizaci projektu "Podpora vybraných služeb sociální prevence II"  

do příslušné výzvy Operačního programu Zaměstnanost 

 

Termín kontroly: 08.07.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
19. Schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu projektu "Podpora procesu 

střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji II" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 57/01/19 
 

- schvaluje přípravu projektového záměru a následně žádosti o dotaci na realizaci projektu "Podpora 

procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji II" do příslušné výzvy 

Operačního programu Zaměstnanost 

 

- souhlasí se zařazením projektu "Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb  

v Karlovarském kraji II" do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- pověřuje v případě schválení odpovídajícího vlastního spolufinancování projektu zastupitelstvem kraje 

náměstka hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí, bezpečnosti a vnitřních záležitostí 
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podpisem žádosti o dotaci pro projekt "Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních 

služeb II" podávaného do Operačního programu Zaměstnanost 

 

- jmenuje v případě schválení odpovídajícího vlastního spolufinancování projektu zastupitelstvem kraje 

vedoucím projektu "Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském 

kraji II" Ing. Květu Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

a) vlastní spolufinancování projektu "Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb 

v Karlovarském kraji II" ve výši max. 900.000 Kč, tzn. 5% celkových uznatelných výdajů projektu 

b) podání žádosti o dotaci na realizaci projektu "Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje 

sociálních služeb v Karlovarském kraji II" do příslušné výzvy Operačního programu zaměstnanost 

 

Termín kontroly: 08.07.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
20. Plán aktivit kampaně "STAŇTE SE PĚSTOUNEM" v Karlovarském kraji pro rok 2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 58/01/19 
 

- bere na vědomí Vyhodnocení kampaně a Plánu aktivit kampaně "STAŇTE SE PĚSTOUNEM"  

pro vyhledávání osob vhodných stát se pěstouny v Karlovarském kraji pro rok 2018 

 

- schvaluje Plán aktivit kampaně "STAŇTE SE PĚSTOUNEM" pro vyhledávání osob vhodných stát  

se pěstouny v Karlovarském kraji pro rok 2019 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
21. Projekt „Zateplení obvodového pláště budovy a střechy, částečná výměna oken objektu Domova 

pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace", v rámci Operačního programu 

Životní prostředí, prioritní osy 5, energetické úspory - schválení předběžného záměru financování 

přípravy a realizace projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 59/01/19 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

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

„Zateplení obvodového pláště budovy a střechy, částečná výměna oken objektu Domova pro seniory 

"SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace," v rámci Operačního programu Životní prostředí, 

prioritní osy 5, energetické úspory, v předběžně odhadované částce ve výši 20.000.000 Kč, včetně DPH, 

tzn. 100 % předpokládaných celkových výdajů projektu  

b) předběžný záměr vlastního spolufinancování projektu "Zateplení obvodového pláště budovy a střechy, 

částečná výměna oken objektu Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace,"  

v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 5, energetické úspory, v předběžně 

odhadované částce ve výši od 9.750.000 Kč do 12.675.000 Kč včetně DPH, tzn. 50 % až 65 % celkových 

způsobilých výdajů projektu v závislosti na dosažených úsporách a dále nezpůsobilé výdaje  
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v předpokládané výši 500.000 Kč včetně DPH 

c) předfinancování celkových výdajů přípravné fáze projektu „Zateplení obvodového pláště budovy  

a střechy, částečná výměna oken objektu Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková 

organizace," v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 5, energetické úspory,  

v předběžně odhadované výši 675.000 Kč včetně DPH, z toho investiční výdaje na aktualizaci 

energetického auditu v předběžně odhadované výši 50.000 Kč včetně DPH, zpracování nové projektové 

dokumentace v předběžně odhadované výši 300.000 Kč včetně DPH, technický dozor investora  

v předběžně odhadované výši 250.000 Kč včetně DPH, autorský dozor projektanta v předběžně 

odhadované výši 50.000 Kč včetně DPH a neinvestiční výdaje v předběžně odhadované výši 25.000 Kč 

včetně DPH na ostatní výdaje (např. prezentace) 

 

- ukládá odboru sociálních věcí předložit projekt „Zateplení obvodového pláště budovy a střechy, 

částečná výměna oken objektu Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace",  

v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 5, energetické úspory - schválení 

předběžného záměru financování přípravy a realizace projektu, k projednání na nejbližším zasedání 

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit odboru sociálních věcí, odboru investic  

a správa majetku, odboru řízení projektů, odboru finančnímu, odboru regionálního rozvoje a ředitelce 

Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace, zajistit vše potřebné  

s předfinancováním a s realizací přípravné fáze projektu „Zateplení obvodového pláště budovy a střechy, 

částečná výměna oken objektu Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace",  

v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 5, energetické úspory 

 

Termín kontroly: 29.04.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

Mgr. Hana Marešová, ředitelka Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, 

příspěvková organizace 

 

 
22. Výsledek veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Domov pro osoby  

se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 60/01/19 
 

- bere na vědomí závěry z veřejnosprávní kontroly č.j. 282/KN/18-11, provedené Odborem interního 

auditu a  kontroly Krajského úřadu Karlovarského kraje u příspěvkové organizace Domov pro osoby  

se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace, za období od 01.01.2017 do 31.12.2017  

a období účetně a věcně související 

 

- ukládá příspěvkové organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková 

organizace, odvod v celkové výši 40.448 Kč do rozpočtu Karlovarského kraje za porušení rozpočtové 

kázně, a to na základě kontrolních zjištění uvedených v důvodové zprávě 

 

- ukládá Odboru finančnímu Krajského úřadu Karlovarského kraje realizovat úkoly spojené s uložením 

odvodu neoprávněně použitých finančních prostředků 

 

Termín kontroly: 08.04.2019 
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Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
23. Výpůjčka zastupitelského sálu v budově A za účelem konání Krajského setkání představitelů 

Svazu měst a obcí v Karlovarském kraji 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 61/01/19 
 

- schvaluje výpůjčku, bezúplatné poskytnutí zastupitelského sálu na den 14.3.2019 od 9:00 hod  

do 13:30 hod za účelem konání Krajského setkání představitelů Svazu měst a obcí v Karlovarském kraji 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

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

seminářů a akcí Eurocentra Karlovy Vary 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 62/01/19 
 

- schvaluje výpůjčku, bezúplatné poskytnutí zasedací místnosti 118 A v budově A na dny 13.2.2019  

od 9:00 hod do 15:00 hod, 20.3.2019 od 14:00 hod do 18:00 hod, 15.5.2019 od 9:00 hod do 14:00 hod, 

12.6.2019 od 14:00 hod do 18:00 hod, za účelem konání seminářů z cyklu Eurocentra Karlovy Vary  

a zastupitelského sálu na den 17.4.2019 od 8:00 hod do 15:00 hod za účelem akce Dotace EU a veřejné 

zakázky 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
25. Schválení podání žádosti Karlovarského kraje o poskytnutí státní účelové dotace z Dotačního 

programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol  

a školských zařízení jako měkkých cílů - 2019 na realizaci projektu Karlovarského kraje „Bezpečné 

veřejné prostranství v Karlovarském kraji“   

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 63/01/19 
 

- schvaluje podání žádosti Karlovarského kraje o poskytnutí státní účelové dotace z Dotačního programu 

pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení  

jako měkkých cílů - 2019 na realizaci projektu Karlovarského kraje „Bezpečné veřejné prostranství  

v Karlovarském kraji“ 

 

Zodpovídá: Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

 

 
26. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Asociace Záchranný 

kruh, z.s., na rok 2019 na projekt „Podpora vzdělávání a praktické přípravy ve Světě záchranářů  

v roce 2019“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 64/01/19 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace  

ve výši 400.000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2019 subjektu Asociace Záchranný kruh, z.s., 

se sídlem 5. května 155/8, 360 01 Karlovy Vary, IČO 27002896, na projekt „Podpora vzdělávání  

a praktické přípravy ve Světě záchranářů v roce 2019“ dle přílohy P6 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uzavřít veřejnoprávní smlouvu  

o poskytnutí individuální dotace ve výši 400.000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2019  

se subjektem Asociace Záchranný kruh, z.s., se sídlem 5. května 155/8, 360 01 Karlovy Vary,  

IČO 27002896, na projekt „Podpora vzdělávání a praktické přípravy ve Světě záchranářů v roce 2019“ 

 

Zodpovídá: Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

 

 
27. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Asociace Záchranný 

kruh, z.s., na rok 2019 na projekt ,,Podpora činnosti v rámci Integrovaného projektu Záchranný 

kruh“  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 65/01/19 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace  

ve výši 600 000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2019 subjektu Asociace Záchranný kruh, z.s., 

se sídlem 5. května 155/8, 360 01 Karlovy Vary, IČO 27002896, na projekt „Podpora činnosti v rámci 

Integrovaného projektu Záchranný kruh“ dle přílohy P6 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uzavřít veřejnoprávní smlouvu  

o poskytnutí individuální dotace ve výši 600 000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2019  

se subjektem Asociace Záchranný kruh, z.s., se sídlem 5. května 155/8, 360 01 Karlovy Vary,  

IČO 27002896, na projekt ,,Podpora činnosti v rámci Integrovaného projektu Záchranný kruh“ 

 

Zodpovídá: Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

 

 
28. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Asociace Záchranný 

kruh, z.s., na rok 2019 na zhotovení projektové studie projektu „Trenažér fyzické zdatnosti, rizik  

ve výškách a hloubkách a řešení problematiky aktivního útočníka ve Světě záchranářů Karlovy 

Vary“   

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 66/01/19 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 185 130 Kč včetně DPH z rozpočtu Karlovarského 

kraje v roce 2019 subjektu Asociace Záchranný kruh, z.s., se sídlem 5. května 155/8, 360 01 Karlovy 

Vary, IČO 27002896 na zhotovení projektové studie projektu „Trenažér fyzické zdatnosti, rizik  

ve výškách a hloubkách a řešení problematiky aktivního útočníka ve Světě záchranářů Karlovy Vary“  

dle přílohy P6 

 

- souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 185 130 Kč včetně 

DPH z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2019 se subjektem Asociace Záchranný kruh, z.s., se sídlem 

5. května 155/8, 360 01 Karlovy Vary, IČO 27002896, na zhotovení projektové studie projektu „Trenažér 

fyzické zdatnosti, rizik ve výškách a hloubkách a řešení problematiky aktivního útočníka ve Světě 

záchranářů Karlovy Vary“ 

 

Zodpovídá: Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 
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29. Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje na rok 2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 67/01/19 
 

- schvaluje Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje na rok 2019 

dle návrhu s vědomím, že může být v průběhu roku v závislosti na aktuální bezpečnostní potřeby  

a problémy Karlovarského kraje doplněn 

 

Zodpovídá: Karla Maříková, předsedkyně Komise pro řešení otázek bezpečnosti kraje 

 

 
30. Plán práce Komise prevence kriminality na rok 2019  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 68/01/19 
 

- schvaluje plán práce Komise prevence kriminality Rady Karlovarského kraje pro rok 2019 dle návrhu  

s vědomím, že schválené body jednání mohou být v průběhu roku doplňovány či měněny 

 

Zodpovídá: Renata Oulehlová, předsedkyně Komise prevence kriminality 

 

 
31. Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči na rok 2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 69/01/19 
 

- schvaluje Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči na rok 2019 

 

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

a cestovního ruchu 

MUDr. Jan Svoboda, předseda Komise pro kulturu a památkovou péči 

 

 
32. Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch na rok 2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 70/01/19 
 

- schvaluje Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch na rok 2019 

 

Termín kontroly: 08.04.2019 
 

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

a cestovního ruchu 

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

 

 
33. Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO na rok 2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 71/01/19 
 



Usnesení ze 127. jednání RKK dne 28.01.2019 

 

28.01.2019  Strana 24 (celkem 45) 

 

- souhlasí a schvaluje Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO na rok 2019 

 

Termín kontroly: 02.12.2019 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
34. Schválení projektu Galerie umění, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, pro rok 2019 

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

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 72/01/19 
 

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

Karlovarského kraje 

 

- schvaluje podání projektů pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerie umění Karlovy 

Vary do vyhlášené výzvy uvedené v tabulce, která je přílohou č. 1 

 

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

 

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

a cestovního ruchu 

 

 
35. Přenos kompetencí dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, na odbor investic a správa majetku  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 73/01/19 
 

- svěřuje Odboru investic a správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje působnost rozhodovat  

o uzavírání smluv o centralizovaném zadávání veřejné zakázky, a to na základě ustanovení § 59 odst. 4 

zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, při respektování platné 

legislativy v příslušné oblasti 

 

- pověřuje vedoucího odboru investic a správa majetku podpisem smluv o centralizovaném zadávání 

veřejných zakázek 

 

- ukládá odboru investic a správa majetku informovat Radu Karlovarského kraje o uzavřených smlouvách 

o centralizovaném zadávání veřejných zakázek v termínech k 30.6. a  31.12. běžného roku 

 

Termín kontroly: 16.12.2019 
 

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

 

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

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

do zásobníku - 1. průběžná výzva projektu, 16. část dílčích projektů 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 74/01/19 
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- schvaluje  

- k financování a zařazení do zásobníku dílčích projektů dílčí projekt podaný v 1. průběžné výzvě projektu 

"Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 

2014-2020 - Kotlíkové dotace II", dle přílohy 1 

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

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

II", dle přílohy 2 

 

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

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

finanční prostředky k financování dílčích projektů 

 

Termín kontroly: 25.03.2019 
 

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

 

 
37. „KKN – stavební úpravy porodnického oddělení“ - schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo  

na provedení stavby 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 75/01/19 
 

- schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „KKN – stavební úpravy porodnického 

oddělení“ 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby  

„KKN – stavební úpravy porodnického oddělení“ 

 

Termín kontroly: 20.05.2019 
 

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

 

 
38. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví obce Jindřichovice do vlastnictví Karlovarského 

kraje – pozemek p.p.č. 24/5 v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 76/01/19 
 

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

p.p.č. 24/5 o výměře 30 m2 v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách a obci Jindřichovice formou darovací 

smlouvy mezi obcí Jindřichovice, se sídlem Jindřichovice 232, Kraslice, PSČ 358 01, IČO 00259373, 

zastoupenou Martinou Majdákovou, starostkou 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 předmětnou nemovitou věc z vlastnictví obce 

Jindřichovice do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

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

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

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné darovací smlouvy 



Usnesení ze 127. jednání RKK dne 28.01.2019 

 

28.01.2019  Strana 26 (celkem 45) 

 

 

- 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: 17.06.2019 
 

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

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

příspěvková organizace 

 

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

část pozemku p.p.č. 286 v k.ú. Jindřichov u Tršnic 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 77/01/19 
 

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

pozemku, která byla oddělena geometrickým plánem č. 205-184/2018 ze dne 14.09.2018 z původního 

pozemku p.p.č. 286 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 286/2 o výměře 108 m2,  

v k.ú. Jindřichov u Tršnic, formou kupní smlouvy mezi Janem Lenerem a Pavlínou Lenerovou, bytem 

xxxxxx xxxxxxxxx , xxx xx (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 

353/88, 360 06  Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, 

která byla stanovena znaleckým posudkem č. 339/3/9/2018 ze dne 12.10.2018 ve výši  

19.980 Kč, a tím převést předmětnou nemovitou věc ze společného jmění manželů do vlastnictví 

Karlovarského kraje 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  pověřit Mgr. Dalibora Blažka, náměstka 

hejtmanky, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15 ze dne 25.05.2015, podpisem předmětné kupní 

smlouvy 

 

Termín kontroly: 29.04.2019 
 

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

 

 
40. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje – 

část pozemku p.p.č. 107 v k.ú. Chotíkov u Kynšperka nad Ohří 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 78/01/19 
 

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

pozemku, která byla oddělena geometrickým plánem č. 123-1013/2011 ze dne 27.05.2011 z původního 

pozemku p.p.č. 107 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 107/2 o výměře 19 m2,  

v k.ú. Chotíkov u Kynšperka nad Ohří, formou kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti  

mezi Tomášem Farou, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx (jako prodávající na straně jedné)  

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

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

č. 330/4/7/2018 ze dne 28.06.2018 ve výši 3.515 Kč, a tím převést předmětnou nemovitou věc  

z vlastnictví Tomáše Fary do vlastnictví Karlovarského kraje 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  pověřit Mgr. Dalibora Blažka, náměstka 

hejtmanky, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15 ze dne 25.05.2015, podpisem předmětné kupní 

smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti 

 

- schvaluje bezplatné zřízení služebnosti stezky a cesty podle ustanovení § 1274 až § 1277 zákona 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu celého služebného pozemku 

p.p.č. 107/2 o výměře 19 m2, v k.ú. Chotíkov u Kynšperka nad Ohří, ve prospěch Tomáše Fary, bytem 

xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx, s tím, že Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválí úplatné nabytí 

pozemku p.p.č. 107/2, k.ú. Chotíkov u Kynšperka nad Ohří, do majetku Karlovarského kraje,  

dle návrhu kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti 

 

Termín kontroly: 29.04.2019 
 

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

 

 
41. Prodej souboru nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje - areál budovy s č.p. 605  

a k tomu přilehlých pozemků v ul. Kounice, obec Horní Slavkov, okres Sokolov, do majetku 

právnické osoby 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 79/01/19 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitého majetku: 

- pozemku st.parc. č. 851 o výměře 465 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

stavba občanského vybavení s č. p. 605, 

- pozemku st. parc. č. 1139 o výměře 187 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

stavba bez č.p./č.e, 

- pozemku parc. č. 1052/9 o výměře 1.149 m2, druh pozemku: ostatní plocha, 

- pozemku parc. č. 1052/15 o výměře 1.131 m2, druh pozemku: ostatní plocha; 

vše v k. ú. a obci Horní Slavkov, evidované na listu vlastnictví č. 1292 u Katastrálního úřadu  

pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov, konkrétnímu zájemci, a to formou kupní smlouvy 

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

zastoupeným Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace, 

IČO 49766929, se sídlem Jednoty 1620, 356 01 Sokolov, a společností Rauschert, k.s., IČO 25057600,  

se sídlem Kounice 603, 357 31 Horní Slavkov, za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena  

na základě nejvyšší nabídnuté kupní ceny dle nabídky, tj. 5.200.000,00 Kč, s tím, že kupující současně  

s kupní cenou uhradí ostatní náklady vzniklé se zpracováním znaleckého posudku č. 2171-54/18 

zpracovaným soudním znalcem Ing. Milanem Machovcem, ke stanovení ceny v místě a čase obvyklé,  

ve výši 9.900,00 Kč + DPH v platné zákonné výši 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Integrované střední škole technické 

a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Integrovanou střední školu 

technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 17.06.2019 
 

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

Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy technické  

a ekonomické Sokolov 
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42. Smlouva o zřízení věcného  břemene – služebnosti - umístění stavby zařízení distribuční soustavy 

- kabelové vedení NN a pilíř SR na pozemku parc. č. 162/1 v k.ú. Odrava, mezi Karlovarským 

krajem a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností Stav - elektro s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 80/01/19 
 

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

kabelové vedení NN a pilíř SR na pozemku parc. č. 162/1 v k.ú. Odrava, ve prospěch společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s., formou smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Karlovarským krajem,  

se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako strana povinná na straně jedné)  

a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou na základě plné moci společností Stav - elektro s.r.o.,  

se sídlem Vintířovská 1149, 357 35  Chodov, IČO 26355639 (jako strana oprávněná na straně druhé),  

za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč + DPH 

 

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

distribuční soustavy - kabelové vedení NN a pilíř SR na pozemku parc. č. 162/1 v k.ú. Odrava,  

ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 

06 Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako strana povinná na straně jedné) a společností ČEZ Distribuce, a.s., 

zastoupenou na základě plné moci společností Stav - elektro s.r.o., se sídlem Vintířovská 1149, 357 35 

Chodov, IČO 26355639 (jako strana oprávněná na straně druhé), za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč 

+ DPH 

 

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

25.05.2015, podpisem předmětné smlouvy 

 

Termín kontroly: 02.09.2019 
 

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 81/01/19 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2087, pozemek p.č. 227 v k.ú. Březová,  

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

s.r.o., dle geometrického plánu č. 439-3114/2017 ze dne 08.09.2017 (umístění inženýrských sítí – kabel 

NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy 

o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje  

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

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2194, pozemek p.p.č. 3124/1 v k.ú. Nejdek, 

ve prospěch města Nejdek dle geometrického plánu č. 1987-158/2018 ze dne 05.09.2018 (umístění 

inženýrských sítí – veřejné osvětlení), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH dle usnesení 

Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 605 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/22222, pozemek p.č. 28 v k.ú. Lesov  

a pozemek p.č. 190 v k.ú. Hájek u Ostrova, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené  

na základě plné moci společností MONTPROJEKT a.s., dle geometrických plánů č. 561-1998/2018  

ze dne 17.10.2018 a č. 684-1998/2018 ze dne 17.10.2018 (umístění inženýrských sítí –  kabel NN), a to  

za celkovou jednorázovou úhradu 1.000 Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy  
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o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje  

č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.630 Kč 

 

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

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

společností Stav - elektro s.r.o., dle geometrického plánu č. 1088-5183/2018 ze dne 14.08.2018 (umístění 

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

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

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

 

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

k uzavření předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

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

předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

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

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

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

povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smluv 

 

Termín kontroly: 17.06.2019 
 

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

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

příspěvková organizace 

 

 
44. Informace o smlouvách o zřízení věcného břemene a smlouvách o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě uzavřených Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, 

v období od 01.07.2018 do 31.12.2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 82/01/19 
 

- bere na vědomí informaci o smlouvách o zřízení věcného břemene a smlouvách o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě uzavřených Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou 

organizací, v období od 01.07.2018 do 31.12.2018 dle návrhu 

 

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

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

příspěvková organizace 

 

 
45. Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje, předaných  

k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, vzniklé 

na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje 

katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 83/01/19 
 

- bere na vědomí informaci o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje, předaných  

k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, vzniklé  
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na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru 

nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu, od 01.07.2018 do 31.12.2018 

dle návrhu 

 

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

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

příspěvková organizace 

 

 
46. Informace o uzavřených nájemních smlouvách, pachtovních smlouvách, smlouvách o výpůjčce  

a smlouvách o výprose za období od 01.07.2018 do 31.12.2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 84/01/19 
 

- bere na vědomí informace o uzavřených nájemních smlouvách, pachtovních smlouvách, smlouvách  

o výpůjčce a smlouvách o výprose za období od 01.07.2018 do 31.12.2018 na základě působnosti odboru 

investic a správa majetku dle předloženého návrhu 

 

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

 

 
47. Souhlas s pokácením 20 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 19/7 v k.ú. Dolní Dvory 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 85/01/19 
 

- souhlasí s pokácením 20 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 19/7 v k.ú. Dolní Dvory, ve vlastnictví 

Karlovarského kraje, z důvodu připravovaných rekultivačních prací na pozemku p.p.č. 19/7 a následného 

vybudování prostoru využívaného pro výuku žáků 

 

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty Školnímu statku a krajskému středisku ekologické výchovy Cheb, 

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

náhradní výsadbu 

 

- ukládá Školnímu statku a krajskému středisku ekologické výchovy Cheb, příspěvkové organizaci, 

požádat Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, o povolení kácení 

 

Termín kontroly: 16.09.2019 
 

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

Ing. Leoš Horčička, ředitel Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy 

Cheb, příspěvková organizace 

 

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

ve vlastnictví Karlovarského kraje, svěřeného do správy Střední škole logistické Dalovice, 

příspěvkové organizace   

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 86/01/19 
 

- souhlasí s ponecháním finančních prostředků v celkové výši 12.000,00 Kč příspěvkové organizaci 

Střední škole logistické Dalovice, příspěvkové organizaci, se sídlem Hlavní 114/29, 362 63 Dalovice,  
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IČO 00574384, DIČ CZ 00574384, které získala z prodeje nepotřebného movitého majetku, dle návrhu 

 

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

Mgr. Vlastimír Sunek, ředitel Střední školy logistické Dalovice, příspěvková organizace 

 

 
49. Akční plán koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského 

kraje pro rok 2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 87/01/19 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Akční plán Koncepce 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského kraje na rok 2019 dle přílohy  

č. 1 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  vzít na vědomí vyhodnocení plnění 

Akčního plánu Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského kraje 

za rok 2018 dle přílohy č. 2 

 

Termín kontroly: 16.09.2019 
 

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

 

 
50. Strategie ochrany před povodněmi pro území Karlovarského kraje (srpen 2003; aktualizace 

2018) 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 88/01/19 
 

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

před povodněmi pro území Karlovarského kraje (srpen 2003; aktualizace 2018) 

 

Termín kontroly: 16.09.2019 
 

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

 

 
51. Žádost o poskytnutí zálohy k úhradě nákladů souvisejících s opatřením k nápravě závadného 

stavu v Karlových Varech - Doubí ze zvláštního účtu kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 89/01/19 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí zálohy  

k úhradě nákladů souvisejících s opatřením k nápravě závadného stavu v Karlových Varech - Doubí  

ze zvláštního účtu kraje, přičemž úhradu nákladů bude Karlovarský kraj řešit až po ukončení sanačních 

prací a řádném proplacení nákladů ze strany žadatele 

 

Termín kontroly: 16.09.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
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52. Centrální nákup zemního plynu na období 1.1.2020 – 1.1.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 90/01/19 
 

- schvaluje realizaci centrálního nákupu zemního plynu pro Karlovarský kraj a organizace a společnosti 

zřízené nebo ovládané Karlovarským krajem - centrální nákup prostřednictvím komoditní burzy 

 

- schvaluje realizaci centrálního nákupu zemního plynu pro obce Karlovarského kraje a jejich organizace 

a společnosti zřízené nebo ovládané obcemi Karlovarského kraje - centrální nákup prostřednictvím 

komoditní burzy 

 

- schvaluje výjimku z předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 03/2018 v případě realizace centrálního 

nákupu zemního plynu 

 

- schvaluje realizaci veřejné zakázky na nákup zemního plynu na období od 1.1.2020 – 1.1.2022 formou 

aukčního nákupu na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., a to  

pro Karlovarský kraj a příspěvkové organizace Karlovarského kraje a společnosti ovládané Karlovarským 

krajem a dále obce Karlovarského kraje a jejich organizace a společnosti zřízené nebo ovládané obcemi 

Karlovarského kraje, které uzavřely smlouvu o společném postupu při centralizovaném zadávání veřejné 

zakázky na nákup zemního plynu 

 

- schvaluje text dodatku smlouvy "O vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu POWER 

EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., pro konečné zákazníky - odběratel" realizací centrálního nákupu 

zemního plynu na období 2020 - 2022 prostřednictvím komoditní burzy POWER EXCHANGE 

CENTRAL EUROPE, a.s., dle přílohy č. 2 

 

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

zemědělství a energetiky, podpisem dodatku smlouvy "O vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu 

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., pro konečné zákazníky - odběratel" realizací 

centrálního nákupu zemního plynu na období 2020 - 2022 prostřednictvím komoditní burzy POWER 

EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. 

 

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

zemědělství a energetiky, podpisem dopisu organizacím a společnostem zřízeným nebo ovládaným 

Karlovarským krajem a dále obcím Karlovarského kraje s nabídkou společného postupu  

při centralizovaném zadávání nákupu zemního plynu 

 

- schvaluje vzorovou smlouvu mezi Karlovarským krajem a organizacemi a společnostmi zřízenými nebo 

ovládanými Karlovarským krajem o společném postupu při centralizovaném zadávání nákupu zemního 

plynu dle přílohy č. 4 

 

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací, které jsou zřízeny Karlovarským krajem, poskytnout 

veškerou součinnost při realizaci centrálního nákupu zemního plynu a poskytnout požadované podklady  

a uzavřít smlouvu o společném postupu, a to v případě, že se jimi řízená organizace bude chtít 

centralizovaného nákupu zemního plynu účastnit 

 

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

zemědělství a energetiky, podpisem smluv s organizacemi a společnostmi, které jsou zřízeny nebo 

ovládány Karlovarským krajem o společném postupu při centralizovaném zadávání nákupu zemního 

plynu 

 

- souhlasí s uhrazením celé částky vyměřené burzou POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.,  

za provedení centrálního nákupu zemního plynu z rozpočtu Karlovarského kraje a nerozúčtování 

jednotlivým organizacím a společnostem, které jsou zřízeny nebo ovládány Karlovarským krajem 
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- schvaluje vzorovou smlouvu mezi Karlovarským krajem a obcemi Karlovarského kraje a jejich 

organizacemi a společnostmi zřízenými nebo ovládanými obcemi Karlovarského kraje o společném 

postupu při centralizovaném zadávání nákupu zemního plynu dle přílohy č. 6 

 

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

zemědělství a energetiky, podpisem smluv mezi Karlovarským krajem a obcemi Karlovarského kraje  

a jejich organizacemi a společnostmi zřízenými nebo ovládanými obcemi Karlovarského kraje  

o společném postupu při centralizovaném zadávání nákupu zemního plynu 

 

- souhlasí s uhrazením celé částky vyměřené burzou POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.,  

za provedení centrálního nákupu zemního plynu z rozpočtu Karlovarského kraje a rozúčtování 

jednotlivým obcím Karlovarského kraje a jejich organizacím a společnostem zřízeným nebo ovládaným 

obcemi Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 22.07.2019 
 

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

 

 
53. Schválení realizace zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky „ZZS Karlovarského kraje – 

Logistický speciál - 2018“ Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové 

organizace, financovaného v rámci programu 13508 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně 

technického vybavení pro řešení krizových situací 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 91/01/19 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení v podlimitním režimu dle zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku  

„ZZS Karlovarského kraje – Logistický speciál - 2018“ 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky s názvem „ZZS Karlovarského kraje – 

Logistický speciál - 2018“ ve znění přílohy č. 1 a č. 2 tohoto materiálu 

 

- schvaluje nejnižší nabídkovou cenu v Kč vč. DPH jako hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek  

na veřejnou zakázku „ZZS Karlovarského kraje – Logistický speciál - 2018“ 

 

- schvaluje maximální možnou a nepřekročitelnou výši nabídkové ceny na veřejnou zakázku s názvem 

„ZZS Karlovarského kraje – Logistický speciál - 2018“  3.200.000,00 Kč vč. DPH 

 

- schvaluje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise: 

- člen: Ing. Josef Janů, Bohuslava Hajská, Ing. Šárka Ištvánová, Ing. Antonín Zaschke 

- náhradník: Ing. Jan Bureš, Oľga Haláková, Mgr. Bc. Helena Hejnová, Hana Hozmanová,  

Ing. Erik Klimeš, Luboš Pokorný, Ing. Marcela Skalová, Ing. Jitka Hloušková 

 

Termín kontroly: 25.11.2019 
 

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

příspěvková organizace 
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54. Memorandum o spolupráci v rámci projektu „Krajské centrum sdílení dobré praxe“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 92/01/19 
 

- schvaluje uzavření Memoranda o spolupráci v rámci projektu "Krajské centrum sdílení dobré praxe",  

dle návrhu 

 

- pověřuje Martina Hurajčíka, náměstka hejtmanky Karlovarského kraje, podpisem Memoranda  

o spolupráci v rámci projektu "Krajské centrum sdílení dobré praxe" 

 

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

 

Termín kontroly: 03.06.2019 
 

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

 

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

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 93/01/19 
 

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

spočívající v přesunu finančních prostředků mezi kapitolami rozpočtu 

 

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

 

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

z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 11.03.2019 
 

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

 

 
56. Projekt „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková 

organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 94/01/19 
 

- bere na vědomí projektový záměr „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školy živnostenské 

Sokolov, příspěvková organizace, v rámci výzvy programu Erasmus+ a konstatuje, že záměr je v souladu  

s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

 

- jmenuje Mgr. Ilonu Medunovou, ředitelku Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, 

vedoucí projektu „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako žadatele o dotaci  

na projekt „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školu živnostenskou Sokolov, příspěvková 

organizace 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádosti o dotaci  

na projekt „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ ve výši 1.304.500 Kč, kdy financování projektu je řešeno 

ze 100 % z prostředků programu Erasmus+ 

 

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

výpomoci na předfinancování realizace projektu ve výši 260.900 Kč (20 % z celkových výdajů projektu)  

a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle návrhu za podmínky, že projektová žádost bude schválena 

 

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

připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury programu Erasmus+ prostřednictvím 

Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace 

 

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

 

Termín kontroly: 08.07.2019 
 

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

 

 
57. Projekt „Učíme se od Evropy“ Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, příspěvková 

organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 95/01/19 
 

- bere na vědomí projektový záměr „Učíme se od Evropy“ Prvního českého gymnázia v Karlových 

Varech, příspěvková organizace, v rámci výzvy programu Erasmus+ a konstatuje, že záměr je v souladu  

s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

 

- jmenuje RNDr. Zdeňka Papeže, ředitele Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, příspěvková 

organizace, vedoucím projektu „Učíme se od Evropy“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako žadatele o dotaci  

na projekt „Učíme se od Evropy“ První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádosti o dotaci  

na projekt „Učíme se od Evropy“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu „Učíme se od Evropy“ ve výši 894.950 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 %  

z prostředků programu Erasmus+ 

 

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

výpomoci na předfinancování realizace projektu ve výši 178.990 Kč (20 % z celkových výdajů projektu)  

a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle návrhu za podmínky, že projektová žádost bude schválena 

 

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

připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury programu Erasmus+ prostřednictvím 

Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, příspěvková organizace 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 
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Termín kontroly: 08.07.2019 
 

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

 

 
58. Změna usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 1491/12/18 ze dne 17.12.2018 - Poskytnutí 

odměny k životnímu výročí ředitelce Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace  

a ředitelce Pedagogicko-psychologické poradny Karlovy Vary, příspěvková organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 96/01/19 
 

- mění své usnesení č. RK 1491/12/18 ze dne 17.12.2018 - Poskytnutí odměny k životnímu výročí 

ředitelce Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace a ředitelce Pedagogicko-

psychologické poradny Karlovy Vary, příspěvková organizace, v tom smyslu, že nahrazuje přílohu 

materiálu přílohou ve znění dle návrhu 

 

Termín kontroly: 25.02.2019 
 

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

 

 
59. Změny zřizovacích listin Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková 

organizace a Základní školy a střední školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 97/01/19 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení s účinností od 1. března 

2019 změnu zřizovací listiny Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary, 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. března 

2019 změnu zřizovací listiny Základní školy a střední školy Karlovy Vary, příspěvková organizace, 

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

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

 

- souhlasí v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s vyjmutím nemovitých věcí z hospodaření 

(svěřený majetek) Střední škole stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace a s jeho 

předáním k hospodaření (svěřený majetek) Základní škole a střední škole Karlovy Vary, příspěvková 

organizace, dle návrhu v důvodové zprávě 

 

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

 

- ukládá odboru investic a správa majetku realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 11.03.2019 
 

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

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 
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60. Žádost LK Slovan Karlovy Vary o individuální dotaci z rozpočtu kraje na vybudování 

infrastruktury pro IX. zimní olympiádu dětí a mládeže ČR  

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
61. Žádost LK Slovan K. Vary o individuální dotaci z rozpočtu kraje na pořízení pracovního skútru 

pro IX. zimní olympiádu dětí a mládeže ČR 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
62. Závěrečná zpráva o naplnění podmínek udržitelnosti projektu „CROSS-DATA – Přeshraniční 

datový management pro územní plánování (Česko-saský informační systém územního plánování)“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 98/01/19 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závěrečnou zprávu  

o naplnění podmínek udržitelnosti projektu „CROSS-DATA – Přeshraniční datový management  

pro územní plánování (Česko-saský informační systém územního plánování)“ 

 

Termín kontroly: 25.03.2019 
 

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

 

 
63. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Nákup IT 2018 II" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 99/01/19 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

Rozpočtovou změnu č. 17/2019 

- Zapojení vázaných nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 7.731.900 Kč z přebytku hospodaření 

Karlovarského kraje za rok 2018 do rozpočtu odboru informatiky. Tyto finanční prostředky jsou určeny  

na financování veřejné zakázky „Nákup IT 2018 II“, která byla zahájena dne 26.11.2018 na základě 

usnesení č. RK 1367/11/18 ze dne 19.11.2018. Z toho částku ve výši 2.625.700 Kč tvoří běžné výdaje  

a částku ve výši 5.106.200 Kč kapitálové výdaje. 

 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky " Nákup IT 2018 II". Jako nejvýhodnější 

byla vyhodnocena nabídka účastníka pro část: 

 

Část A - nákup serverů - Microshop, s.r.o., Pod Marjánkou 4, 169 00 Praha 6, IČO 26165031,  

s nabídkovou cenou 2.565.200,00 Kč včetně DPH. 

 

Část B - nákup Firewall - ANECT a.s., Vídeňská 204/125, 619 00 Brno, IČO 25313029, s nabídkovou 

cenou 1.209.865,90 Kč včetně DPH, která je tvořena nabídkovou cenou za 2 ks Firewall v částce 

1.209.866,90 Kč a cenou za odkup 1 ks vysloužilého Firewall za cenu 1 Kč. 

 

Část C - upgrade zálohovacího serveru HP ProLiant DL380e Gen8 - Microshop, s.r.o., Pod Marjánkou 4, 

169 00 Praha 6, IČO 26165031, s nabídkovou cenou 302.500,00 Kč včetně DPH. 
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Část D - nákup a instalace produktů Software602 - Software602 a.s., Hornokrčská 15, 140 00 Praha 4, 

IČO 63078236, s nabídkovou cenou 857.890,00 Kč včetně DPH. 

 

Část E - nákup počítačů, terminálů, monitorů a jedné tiskárny - AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, 

702 00 Ostrava, IČO 04308697, s nabídkovou cenou 1.449.970,83 Kč včetně DPH. 

 

- schvaluje smlouvy na jednotlivé části veřejné zakázky "Nákup IT 2018 II" mezi Karlovarským krajem  

a vybranými dodavateli pro část: 

 

Část A - nákup serverů - Microshop, s.r.o., Pod Marjánkou 4, 169 00 Praha 6, IČO 26165031,  

s nabídkovou cenou 2.565.200,00 Kč včetně DPH. 

 

Část B - nákup Firewall - ANECT a.s., Vídeňská 204/125, 619 00 Brno, IČO 25313029, s nabídkovou 

cenou 1.209.866,90 Kč včetně DPH a odprodej vysloužilého Firewall - ANECT a.s., Vídeňská 204/125, 

619 00 Brno, IČO 25313029, s cenou 1 Kč včetně DPH. 

 

Část C - upgrade zálohovacího serveru HP ProLiant DL380e Gen8 - Microshop, s.r.o., Pod Marjánkou 4, 

169 00 Praha 6, IČO 26165031, s nabídkovou cenou 302.500,00 Kč včetně DPH. 

 

Část D - nákup a instalace produktů Software602 - Software602 a.s., Hornokrčská 15, 140 00 Praha 4, 

IČO 63078236, s nabídkovou cenou 857.890,00 Kč včetně DPH. 

 

Část E - nákup počítačů, terminálů, monitorů a jedné tiskárny - AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, 

702 00 Ostrava, IČO 04308697, s nabídkovou cenou 1.449.970,83 Kč včetně DPH. 

 

- schvaluje uzavření smluv na jednotlivé části veřejné zakázky "Nákup IT 2018 II", po marném uplynutí 

lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení, mezi Karlovarským krajem a vybranými dodavateli 

pro část:  

 

Část A - nákup serverů - Microshop, s.r.o., Pod Marjánkou 4, 169 00 Praha 6, IČO 26165031,  

s nabídkovou cenou 2.565.200,00 Kč včetně DPH. 

 

Část B - nákup Firewall - ANECT a.s., Vídeňská 204/125, 619 00 Brno, IČO 25313029, s nabídkovou 

cenou 1.209.866,90 Kč včetně DPH a odprodej vysloužilého Firewall - ANECT a.s., Vídeňská 204/125, 

619 00 Brno, IČO 25313029, s cenou 1 Kč včetně DPH. 

 

Část C - upgrade zálohovacího serveru HP ProLiant DL380e Gen8 - Microshop, s.r.o., Pod Marjánkou 4, 

169 00 Praha 6, IČO 26165031, s nabídkovou cenou 302.500,00 Kč včetně DPH. 

 

Část D - nákup a instalace produktů Software602 - Software602 a.s., Hornokrčská 15, 140 00 Praha 4, 

IČO 63078236, s nabídkovou cenou 857.890,00 Kč včetně DPH. 

 

Část E - nákup počítačů, terminálů, monitorů a jedné tiskárny - AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, 

702 00 Ostrava, IČO 04308697, s nabídkovou cenou 1.449.970,83 Kč včetně DPH. 

 

- ukládá vedoucímu odboru informatiky učinit úkony spojené s uzavřením smluv s vybranými dodavateli 

pro část: 

 

Část A - nákup serverů - Microshop, s.r.o., Pod Marjánkou 4, 169 00 Praha 6, IČO 26165031,  

s nabídkovou cenou 2.565.200,00 Kč včetně DPH. 

 

Část B - nákup Firewall - ANECT a.s., Vídeňská 204/125, 619 00 Brno, IČO 25313029, s nabídkovou 

cenou 1.209.866,90 Kč včetně DPH a odprodej vysloužilého Firewall - ANECT a.s., Vídeňská 204/125, 

619 00 Brno, IČO 25313029, s cenou 1 Kč včetně DPH. 
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Část C - upgrade zálohovacího serveru HP ProLiant DL380e Gen8 - Microshop, s.r.o., Pod Marjánkou 4, 

169 00 Praha 6, IČO 26165031, s nabídkovou cenou 302.500,00 Kč včetně DPH. 

 

Část D - nákup a instalace produktů Software602 - Software602 a.s., Hornokrčská 15, 140 00 Praha 4, 

IČO 63078236, s nabídkovou cenou 857.890,00 Kč včetně DPH. 

 

Část E - nákup počítačů, terminálů, monitorů a jedné tiskárny - AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, 

702 00 Ostrava, IČO 04308697, s nabídkovou cenou 1.449.970,83 Kč včetně DPH. 

 

- pověřuje Ing. Josefa Janů podpisem smluv s vybranými dodavateli pro část: 

 

Část A - nákup serverů - Microshop, s.r.o., Pod Marjánkou 4, 169 00 Praha 6, IČO 26165031,  

s nabídkovou cenou 2.565.200,00 Kč včetně DPH. 

 

Část B - nákup Firewall - ANECT a.s., Vídeňská 204/125, 619 00 Brno, IČO 25313029, s nabídkovou 

cenou 1.209.866,90 Kč včetně DPH a odprodej vysloužilého Firewall - ANECT a.s., Vídeňská 204/125, 

619 00 Brno, IČO 25313029, s cenou 1 Kč včetně DPH. 

 

Část C - upgrade zálohovacího serveru HP ProLiant DL380e Gen8 - Microshop, s.r.o., Pod Marjánkou 4, 

169 00 Praha 6, IČO 26165031, s nabídkovou cenou 302.500,00 Kč včetně DPH. 

 

Část D - nákup a instalace produktů Software602 - Software602 a.s., Hornokrčská 15, 140 00 Praha 4, 

IČO 63078236, s nabídkovou cenou 857.890,00 Kč včetně DPH. 

 

Část E - nákup počítačů, terminálů, monitorů a jedné tiskárny - AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, 

702 00 Ostrava, IČO 04308697, s nabídkovou cenou 1.449.970,83 Kč včetně DPH. 

 

Termín kontroly: 11.03.2019 
 

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

Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru informatiky 

 

 
64. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Pořízení nástrojů DTM  

pro Karlovarský kraj" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 100/01/19 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky "Pořízení nástrojů DTM  

pro Karlovarský kraj". Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka účastníka GEOREAL spol. s r.o., 

Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO 40527514, s nabídkovou cenou 3.064.200,00 Kč bez DPH  

(tj. 3.707.682,00 Kč včetně DPH). 

 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku "Pořízení nástrojů DTM pro Karlovarský kraj", dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku s vybraným dodavatelem GEOREAL spol. s r.o., 

Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO 40527514, s nabídkovou cenou 3.064.200,00 Kč bez DPH  

(tj. 3.707.682,00 Kč včetně 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., Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO 40527514 

 

- pověřuje Ing. Josefa Janů podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 

12, 301 00 Plzeň, IČO 40527514 
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Termín kontroly: 20.05.2019 
 

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

Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru informatiky 

 

 
65. Plán práce Komise pro otevřenou společnost a nové technologie na rok 2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 101/01/19 
 

- schvaluje plán práce Komise pro otevřenou společnost a nové technologie na rok 2019 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Michal Šťovíček, předseda Komise pro otevřenou společnost a nové technologie 

 

 
66. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Stavební úpravy a obnova 

technologického vybavení kuchyně v pavilonu D" 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
67. Soutěž „Youtuber“ pro žáky základních a středních škol v Karlovarském kraji – schválení 

výsledku soutěže a vrácení věcných darů dárcům 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 102/01/19 
 

- schvaluje jediného výherce soutěže „Youtuber“ v kategorii „Čím budu“, žákyni Hanu Pechmanovou, 

která zaslala do soutěže video s názvem „Jdu za svým snem“ 

 

- schvaluje předání věcné ceny žákyni Haně Pechmanové, předání Apple iPhone7, 32 GB, zlatá,  

v hodnotě 12.991 Kč (věcný dar od firmy ept connector, s.r.o., Úžlabí 868, 357 09 Habartov) 

 

- schvaluje vrácení věcného daru (mobilního telefonu v ceně nepřevyšující 10.000 Kč) firmám 

o SKF Lubrication Systems CZ, s.r.o., Vintířovská 1169, 357 35 Chodov 

o Imperial Karlovy Vary a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary  

o Thun 1794 a.s., Tovární 242, 362 25 Nová Role  

o Penta Hospitals CZ, s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město,110 00 Praha 1 

 

- schvaluje dohody o zrušení darovacích smluv, které řeší vrácení věcných darů dárcům (mobilních 

telefonů v ceně nepřevyšující 10.000 Kč) a uzavření dohod o zrušení darovacích smluv s firmami 

o SKF Lubrication Systems CZ, s.r.o., Vintířovská 1169, 357 35 Chodov 

o Imperial Karlovy Vary a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary  

o Thun 1794 a.s., Tovární 242, 362 25 Nová Role  

o Penta Hospitals CZ, s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město,110 00 Praha 1 

 

- pověřuje Ing. Josefa Janů, radního pro oblast regionálního rozvoje a informatiky, k podpisu dohod  

o zrušení darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: 29.04.2019 
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Zodpovídá: Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková 

organizace 

 

 
68. Schválení smluv o poskytnutí náborového příspěvku  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 103/01/19 
 

- bere na vědomí žádosti nemocnic o vyplacení náborového příspěvku pro konkrétního zaměstnance  

a žádosti o vyplacení první části náborového příspěvku konkrétním zaměstnancům dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní 

MUDr. Barborou Černou a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem 

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

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní 

MUDr. Luisou Fakanovou a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem 

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

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní 

MUDr. Lucií Grbalovou a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem 

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

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a panem 

MUDr. Radkem Johannesem a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem 

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

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní 

MUDr. Lucií Kasíkovou a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem 

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

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a panem 

MUDr. Michalem Polákem a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem 

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

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní 

MUDr. Denisou Šmrhovou a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem 

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

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní  

Bc. Nikolou Birčákovou a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem 

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

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní 

Monikou Dzurjovou a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem 

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

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a panem 

Mgr. Jakubem Gajdošem a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem 

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

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní  

Mgr. Hanou Chrástkovou a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem 

poskytování zdravotních služeb Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, PSČ 360 01 (nemocnice), dle návrhu 
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- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní  

Bc. Nikolou Imlingovou a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem 

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

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní 

Alexandrou Krupovou a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem 

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

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní 

Michaelou Kučovou a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem 

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

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní 

Zdeňkou Ličkovou, DiS. a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem 

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

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a panem  

Bc. Vítem Raclavským a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem 

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

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní 

Dagmar Sokolíkovou a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem 

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

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní 

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

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

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše podpisem výše uvedených smluv o poskytnutí náborového příspěvku  

za Karlovarský kraj 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
69. Prodloužení termínu splatnosti pro vrácení stipendia poskytnutého v rámci Stipendijního 

programu Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 104/01/19 
 

- bere na vědomí žádost Lucie Bartákové o prodloužení termínu splatnosti pro vrácení stipendia 

vyplaceného z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Stipendijního programu Karlovarského kraje, a to  

do 26.2.2019 

 

- schvaluje prodloužení termínu splatnosti pro vrácení stipendia vyplaceného Lucii Bartákové z rozpočtu 

Karlovarského kraje v rámci Stipendijního programu Karlovarského kraje, a to do 26.2.2019 

 

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

 

Termín kontroly: 08.04.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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70. Stanovení počtu zaměstnanců Karlovarského kraje zařazených do krajského úřadu - zajištění 

komplexní implementace programu RE:START a informace k veřejně prospěšným pracím 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 105/01/19 
 

- stanovuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném 

znění s účinností od 01.02.2019 počet zaměstnanců Karlovarského kraje zařazených do krajského úřadu 

na 382, z důvodu zřízení dvou pracovních míst na, jejichž financování budou využity prostředky  

z Operačního programu Technická pomoc, a to pro administraci programu RE:START vč. Regionální 

stálé konference (RSK) a zřízení pozice zástupce zmocněnce hejtmanky Karlovarského kraje 

 

- bere na vědomí další postup při obsazování pracovních míst v oblasti veřejně prospěšných prací 

 

Zodpovídá: Mgr. Martina Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 
71. Opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti na základě Varování NÚKIB ze dne 17.12.2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 106/01/19 
 

- bere na vědomí harmonogram realizace opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti 

 

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

 

 
72. Určení platu zástupci ředitele Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 107/01/19 
 

- určuje plat Ing. Zdeňku Perlingerovi, zástupci ředitele Integrované střední školy Cheb, příspěvková 

organizace, který ředitele v době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu práv a povinností,  

s účinností od 1. února 2019 dle návrhu 

 

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

z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 25.02.2019 
 

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

 

 
73. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti školství 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 108/01/19 
 

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

č. 1 

 

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

se subjektem uvedeným v příloze č. 1 ve výši 20.000 Kč, dle vzoru v návrhu č. 2 
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- schvaluje rozpočtovou změnu č. 57/2019 - přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 20.000 Kč 

z rezervy na individuální dotace Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly 

Příspěvky cizím subjektům Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 

k poskytnutí individuální neinvestiční dotace subjektu BIBLIO KARLOVY VARY, z.s. na částečnou 

úhradu nákladů spojených s pořadatelstvím akce „Den zdravého mozku a paměti“ – odborná konference 

 

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

a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

 

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

 

Termín kontroly: 11.03.2019 
 

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

 

 
74. Odvolání z pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Císařské lázně, příspěvková 

organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 109/01/19 
 

- odvolává z pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Císařské lázně, příspěvková organizace,  

se sídlem v Karlových Varech, Mariánskolázeňská 306, IČO 75153033, p. Drahoslava Stráského, a to 

dnem 31.1.2019 

 

- pověřuje náměstkyni hejtmanky Mgr. Danielu Seifertovou podpisem odvolání 

 

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

 

Termín kontroly: 11.03.2019 
 

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

 

 
75. Změna ve složení Komise pro sociální oblast 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 110/01/19 
 

- odvolává v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, (krajské 

zřízení) ve znění pozdějších změn a doplňků dnem 28. ledna 2019 Jakuba Kotala, Dis., z funkce člena 

Komise pro sociální oblast 

 

- jmenuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, (krajské 

zřízení) ve znění pozdějších změn a doplňků dnem 29. ledna 2019 paní Bc. Terezu Zykánovou, členkou 

Komise pro sociální oblast 

 

- ukládá vedoucímu odboru kancelář ředitelky úřadu zajistit plnění tohoto usnesení po technické stránce 

 

Termín kontroly: 11.03.2019 
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Zodpovídá: Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu 

Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
76. Akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" - smlouva s administrátorem 

zadávacího řízení  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 111/01/19 
 

- schvaluje smlouvu na administraci veřejné zakázky na zhotovitele stavby "Revitalizace objektu 

Císařských lázní, Karlovy Vary" v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"  

s vybraným poskytovatelem ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Na Pankráci 

1683/127, 140 00 Praha 4, IČO 28468414, v částce 508.200 Kč vč. DPH 

 

- ukládá odboru řízení projektů kontrolovat, schvalovat a proplácet služby poskytované dle odstavce 5.1 

písm. b) smlouvy na administraci veřejné zakázky na zhotovitele stavby "Revitalizace objektu Císařských 

lázní, Karlovy Vary" v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary", a to v maximálním 

rozsahu 45 hodin, za hodinovou sazbu 2.904 Kč vč. DPH 

 

- ukládá odboru řízení projektů objednání služeb poskytovaných dle odstavce 5.1, písm. b) smlouvy  

na administraci veřejné zakázky na zhotovitele stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy 

Vary" v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" nad rámec 45 hodin předkládat 

Radě Karlovarského kraje ke schválení 

 

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

na administraci veřejné zakázky na zhotovitele stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy 

Vary" v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" 

 

Termín kontroly: 29.04.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová v. r. 

hejtmanka  

Karlovarského kraje 

 Mgr. Petr Kubis v. r. 

 náměstek hejtmanky 

 

 

 


