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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 153. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 19. srpna 2019 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 12:05 do 16:23 hodin  

 
 

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

Ing. Jakobec, Ing. Bureš, Ing. Bradáč, Ing. Janů (celkem 8 radních) 

Jednání řídil:         Mgr. Mračková Vildumetzová  

Omluveni:  Mgr. Kubis 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Další zúčastnění: Ing. Jánská, Mgr. Novotný, Mgr. Pavlíková, Ing. Samáková  

Zapisovatelka:       Mgr. Jana Lukášová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice 

a.s. – smlouvy s cenou vyšší než 10 mil. Kč vč. DPH 

RK 964/08/19 

2. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice 

a.s. – účetní závěrka za rok 2018, schválení způsobu vypořádání hospodářského 

výsledku společnosti za rok 2018 

RK 965/08/19 

3. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 19.8.2019 RK 966/08/19 

4. Rozpočtové změny RK 967/08/19 

5. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitimní účetní závěrce Karlovarského 

kraje k 30.06.2019 

RK 968/08/19 

6. Informace o doručeném rozhodnutí ve sporu z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité 

plnění u projektu "Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní 

výuku", reg. č. CZ.1.09/1.3.00/68.01143 

RK 969/08/19 

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 970/08/19 

8. Poskytnutí finančního daru městu Sokolov jako kompenzaci za zajištění provozu 

Protialkoholní záchytné stanice ve městě Sokolov  

staženo 

9. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje RK 971/08/19 

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

Karlovarského kraje, a.s. 

 

 

RK 972/08/19 
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11. Nařízení Karlovarského kraje č. 1/2019, o vymezení úseků silnic III. třídy,  

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

odstraňováním sněhu a náledí 

RK 973/08/19 

12. Schválení stanoviska k závěrečnému vyhodnocení akce „Financování silnic  

II. a III. třídy – KSÚS Karlovarského kraje“ realizované v roce 2017 z příspěvku  

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 

RK 974/08/19 

13. „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního 

obvodu Karlovarského kraje pro rok 2020 – část veřejná linková doprava“ 

RK 975/08/19 

14. 5. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti 

územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2019“ 

RK 976/08/19 

15. Dodatky ke smlouvám o veřejných službách ve vztahu k 5. změně rozsahu 

dopravní obslužnosti roku 2019 

RK 977/08/19 

16. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Pomoc v nouzi, o.p.s.  staženo 

17. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Společnost Dolmen, z.ú. staženo 

18. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb  

za I. pololetí roku 2019 

RK 978/08/19 

19. Žádosti měst Rotava, Kynšperk nad Ohří a Skalná a obce Vojkovice o individuální 

dotace z rozpočtu kraje pro jednotky sboru dobrovolných hasičů  

RK 979/08/19 

20. Schválení účasti Karlovarského kraje v projektu „Využití ekonomického  

a společenského potenciálu kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích  

a turistických produktů na příkladu historických krovů“ Programu Technologické 

agentury ČR ÉTA - RESTART v roli finančního partnera 

RK 980/08/19 

21. Postup ve věci škodního případu souvisejícího s projektem „Česko-bavorský 

geopark - přírodní dědictví jako šance pro region“, reg. č. 215, realizovaným 

Muzeem Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje 

staženo 

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

v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III",  

1. průběžná výzva projektu - schválení 2. části dílčích projektů k financování 

RK 981/08/19 

23. Schválení rozšíření předmětu plnění a dodatku č. 1 stavební zakázky s názvem 

„Odstranění objektu bývalé patologie na st.p.č. 2713, k.ú. Karlovy Vary“  

RK 982/08/19 

24. Akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" – kupní smlouva  

na odkoupení NTL plynovodní přípojky v majetku spol. Innogy Česká republika 

a.s. 

RK 983/08/19 

25. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést 

stavbu zařízení distribuční soustavy na pozemcích p.č. 3311/1, 3258/1, 3258/3, 

3184/2, 2012/2, 2012/9, v k.ú. Sokolov, mezi Karlovarským krajem, 

Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 

a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností MARTIA a.s. 

RK 984/08/19 

26. Smlouvy o zřízení služebnosti - umístění a provozování komunikačního vedení 

veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 1792/1, 2422/5 a 1792/27  

v k.ú. Cheb, mezi Karlovarským krajem, Zdravotnickou záchrannou službou 

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací a společností Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. 

RK 985/08/19 

27. Smlouva o zřízení služebnosti opory cizí stavby k části pozemku p.č. 2016, jehož 

součástí je stavba – opěrná zeď v k.ú. Karlovy Vary, ve prospěch pozemku  

p.č. 2018, jehož součástí je budova č.p. 719, v majetku Karlovarského kraje,  

mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední zdravotnickou školou a vyšší 

odbornou školou zdravotnickou Karlovy Vary, příspěvkovou organizací  

a společností TRANSPOL spol. s r.o. 

RK 986/08/19 

28. Záměr kraje prodat nemovité věci z majetku Karlovarského kraje - soubor 

nemovitých věcí, vše v k.ú. Skalka u Hazlova, které tvoří areál Domova pro osoby 

se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvkové organizace 

RK 987/08/19 

29. Prodej části pozemku p.č. st. 31/2 v k.ú. Dolní Dvory, obec Cheb do majetku 

fyzické osoby 

 

RK 988/08/19 
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30. Prodej pozemku p.č. st. 7/2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., v k.ú. Dolní 

Dvory, obec Cheb do majetku fyzické osoby 

RK 989/08/19 

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

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje  

RK 990/08/19 

32. Souhlas s pokácením 3 ks dřevin rostoucích na pozemcích p.č. 4/2, 5/1 v k.ú. Dolní 

Pochlovice 

RK 991/08/19 

33. Přenos kompetencí dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 

předpisů, pro odbor správa majetku a další pověření k podepisování vyjádření  

za vlastníka z titulu vlastnického práva k nemovitým věcem a dodatků pojistných 

smluv 

RK 992/08/19 

34. Schválení aktualizace pravidel pro financování havarijních opatření  RK 993/08/19 

35. Změna č. 51 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci 

navrhovaného vybudování nové úpravny vody a vodojemu pro zásobení obce Stará 

Voda (z prameniště Dyleň) 

RK 994/08/19 

36. Změna č. 53 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci 

navrhovaného vybudování nové vodovodní sítě, gravitační kanalizace a čerpací 

stanice v místní části města Cheb - Střížov napojené novým kanalizačním 

výtlakem na kanalizaci a čistírnu odpadních vod města Chebu 

RK 995/08/19 

37. Změna č. 54 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci 

navrhovaného vybudování nové úpravny vody a rekonstrukce stávajícího 

vodojemu Kaplanka pro zásobení města Aš a přilehlých obcí pitnou vodou 

RK 996/08/19 

38. Změna č. 55 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci 

vybudování čerpací stanice a kanalizačního výtlaku k odvádění odpadních vod  

z místní části města Františkovy Lázně - Žírovice do kanalizačního systému  

a na čistírnu odpadních vod města Cheb 

RK 997/08/19 

39. Informace o výsledku realizace projektu „Modernizace rozšíření systému NIS“ 

financovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

RK 998/08/19 

40. Informace o výsledku realizace projektu „Přístrojové vybavení KKN – návazná 

péče, projekt II“ financovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu 

RK 999/08/19 

41. Informační povinnost společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o., vyplývající  

ze Společné dohody o úplném a konsolidovaném znění smluv uzavřených  

v souvislosti s provozováním nemocnice Sokolov a upřesnění některých práv  

a povinností z nich vyplývajících, ev. č. KK 01807/2018 

staženo 

42. Schválení smluv o poskytnutí náborového příspěvku RK 1000/08/19 

43. Program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními 

technologiemi v souvislosti s eReceptem – schválení poskytnutí dotace 

RK 1001/08/19 

44. Schválení výsledku průzkumu trhu s názvem „Spotřební elektronika  

pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech“  

RK 1002/08/19 

45. Výjimka z Podmínek pro poskytování náborových příspěvků pro zaměstnance 

vybraných oddělení nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou péči na území 

Karlovarského kraje 

RK 1003/08/19 

46. Odměny ředitelům příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti 

zdravotnictví za I. pololetí roku 2019 

RK 1004/08/19 

47. Sponzorská smlouva v rámci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 RK 1005/08/19 

48. Poskytnutí daru medailistům Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 RK 1006/08/19 

49. Investiční akce „Rekonstrukce sociálních zařízení, rozvodů vody a kanalizace 

včetně potrubí, odvětrání sociálního zařízení“ Střední lesnické školy Žlutice, 

příspěvková organizace - schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci 

stavby 

RK 1007/08/19 

50. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Pořízení ICT vybavení 

pro kompetenční centrum pro 3D" Gymnázia Ostrov, příspěvková organizace  

RK 1008/08/19 

51. Projekt „Šablony 2019-2021 - Krušnohorská 304" Základní školy Ostrov, 

příspěvková organizace 

 

RK 1009/08/19 
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52. Výjimka z nejnižšího průměrného počtu žáků ve třídě střední školy, jejíž činnost 

vykonává Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace 

RK 1010/08/19 

53. Změna platu ředitele Střední odborné školy stavební Karlovy Vary, příspěvková 

organizace 

RK 1011/08/19 

54. Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje - Fotbalový klub Baník Sokolov, z.s. 

RK 1012/08/19 

55. Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji 

2019/2020 

RK 1013/08/19 

56. Program obnovy venkova - změny v dotovaných akcích obcí Tatrovice a Horní 

Blatná 

RK 1014/08/19 

57. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Multifunkční zařízení 

pro KÚ KK" 

RK 1015/08/19 

58. Odměny ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního 

managementu Karlovarského kraje a ředitele příspěvkové organizace Karlovarská 

agentura rozvoje podnikání – 1. pololetí 2019  

RK 1016/08/19 

59. Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové 

organizace, za 2. čtvrtletí 2019 

RK 1017/08/19 

60. Pravidla soutěže pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií  

v Karlovarském kraji – „Kolonádní pohárek“ 

RK 1018/08/19 

61. Nominace člena Uhelné komise zastupujícího Karlovarský kraj RK 1019/08/19 

62. Návrh na jmenování vedoucího odboru správa majetku RK 1020/08/19 

63. Návrh na jmenování vedoucího odboru informatiky RK 1021/08/19 

64. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Modernizace učeben 

pro strojírenské obory - část č. 1 - Nové obráběcí stroje - Konvenční stroje" projekt 

"Modernizace učeben - strojní a elektrotechnické" Střední průmyslové školy 

Ostrov, příspěvková organizace 

RK 1022/08/19 

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

struktury obyvatelstva 

RK 1023/08/19 

66. Projekt "Opakovaná umělá obnova lesů poškozených suchem" Střední lesnické 

školy Žlutice, příspěvková organizace 

RK 1024/08/19 

67. Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – projektová příprava 

vybudování parkoviště pro návštěvníky 

RK 1025/08/19 

68. Senior Expres 2019 – návrh na rozdělení dotací RK 1026/08/19 

69. Částečné zrušení usnesení č. RK 1112/10/18 ze dne 01.10.2018 - "Úplatné nabytí 

nemovité věci - části pozemku p.č. 363/3 v k.ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary 

v rozvojovém území letiště z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví 

Karlovarského kraje" 

RK 1027/08/19 

70. Investiční akce „Rekonstrukce elektroinstalace budova Plesná“ Dětského domova 

Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace - schválení dodatku č. 1  

ke smlouvě o dílo na realizaci stavby 

RK 1028/08/19 

71. Projekt Karlovarského kraje „Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje 

sociálních služeb v Karlovarském kraji II“ – schválení Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace č. OPZ007-871-39/2019 

RK 1029/08/19 

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

péče, lázeňství a cestovního ruchu 

RK 1030/08/19 

73. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje městu Jáchymov  

na revitalizaci opěrné stěny za Starou mincovnou  

RK 1031/08/19 

74. Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace z Programu na obnovu a využití 

kulturních památek, památkově chráněných objektů a movitých věcí v roce 2019 

panu Tomášovi Leichtovi na projekt „Královské Poříčí, Dlouhá 7 – obnova 

střešního pláště a předprojektová příprava k rekonstrukci“  

RK 1032/08/19 

75. Schválení závazného finančního příslibu projektu „Žula a voda" RK 1033/08/19 

76. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky  

„II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy“  

RK 1034/08/19 

77. Návrh na státní vyznamenání pro pana Jiřího Ošeckého in memoriam RK 1035/08/19 
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78. Schválení udělení plné moci ředitelce Krajského úřadu Karlovarského kraje  

ke všem úkonům souvisejícím s realizací kontroly 

RK 1036/08/19 

79. Výjimka z předpisu rady kraje č. PR 06/2018 na projekt „Tvorba reprezentativní  

a profesionální fotobanky zapsaných či nominovaných statků na Seznamu 

světového dědictví UNESCO na území Karlovarského kraje“ 

RK 1037/08/19 

80. Úprava organizace školního roku 2019/2020 ve Střední lesnické škole Žlutice, 

příspěvková organizace  

RK 1038/08/19 

81. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu RK 1039/08/19 

82. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - město Mariánské Lázně RK 1040/08/19 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Ing. Jana Bureše 

- Martina Hurajčíka 
 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 
61. Nominace člena Uhelné komise zastupujícího Karlovarský kraj 

62. Návrh na jmenování vedoucího odboru správa majetku 

63. Návrh na jmenování vedoucího odboru informatiky 

64. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Modernizace učeben  

pro strojírenské obory - část č. 1 - Nové obráběcí stroje - Konvenční stroje" projekt 

"Modernizace učeben - strojní a elektrotechnické" Střední průmyslové školy Ostrov, 

příspěvková organizace 

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

obyvatelstva 

66. Projekt "Opakovaná umělá obnova lesů poškozených suchem" Střední lesnické školy 

Žlutice, příspěvková organizace 

67. Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – projektová příprava vybudování 

parkoviště pro návštěvníky 

68. Senior Expres 2019 – návrh na rozdělení dotací 

69. Částečné zrušení usnesení č. RK 1112/10/18 ze dne 01.10.2018 - "Úplatné nabytí nemovité 

věci - části pozemku p.č. 363/3 v k.ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary v rozvojovém území 

letiště z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje" 

70. Investiční akce „Rekonstrukce elektroinstalace budova Plesná“ Dětského domova Karlovy 

Vary a Ostrov, příspěvková organizace - schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo  

na realizaci stavby 

71. Projekt Karlovarského kraje „Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních 

služeb v Karlovarském kraji II“ – schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-

39/2019 

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

lázeňství a cestovního ruchu 

73. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje městu Jáchymov na revitalizaci opěrné 

stěny za Starou mincovnou  

74. Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace z Programu na obnovu a využití kulturních 

památek, památkově chráněných objektů a movitých věcí v roce 2019 panu Tomášovi 

Leichtovi na projekt „Královské Poříčí, Dlouhá 7 – obnova střešního pláště a předprojektová 

příprava k rekonstrukci“  

75. Schválení závazného finančního příslibu projektu „Žula a voda" 

76. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „II/210 Napojení 

Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy“  

77. Návrh na státní vyznamenání pro pana Jiřího Ošeckého in memoriam 

78. Schválení udělení plné moci ředitelce Krajského úřadu Karlovarského kraje ke všem 

úkonům souvisejícím s realizací kontroly 

79. Výjimka z předpisu rady kraje č. PR 06/2018 na projekt „Tvorba reprezentativní  

a profesionální fotobanky zapsaných či nominovaných statků na Seznamu světového 

dědictví UNESCO na území Karlovarského kraje“ 
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80. Úprava organizace školního roku 2019/2020 ve Střední lesnické škole Žlutice, příspěvková 

organizace  

81. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu 

82. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - město Mariánské Lázně 

  

Staženo z programu: 

 

8. Poskytnutí finančního daru městu Sokolov jako kompenzaci za zajištění provozu 

Protialkoholní záchytné stanice ve městě Sokolov  

16. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Pomoc v nouzi, o.p.s.  

17. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Společnost Dolmen, z.ú. 

21. Postup ve věci škodního případu souvisejícího s projektem „Česko-bavorský geopark - 

přírodní dědictví jako šance pro region“, reg. č. 215, realizovaným Muzeem Sokolov, 

příspěvková organizace Karlovarského kraje 

41. Informační povinnost společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o., vyplývající ze Společné 

dohody o úplném a konsolidovaném znění smluv uzavřených v souvislosti s provozováním 

nemocnice Sokolov a upřesnění některých práv a povinností z nich vyplývajících,  

ev. č. KK 01807/2018 

 

 
1. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – smlouvy  

s cenou vyšší než 10 mil. Kč vč. DPH 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 964/08/19 
 

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

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

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

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

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

Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205 

 

- bere na vědomí v souladu s čl. 9, písm. q) Stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s., následující 

smlouvy: 

1) Kupní smlouva mezi KKN a společností EDOMED a.s., na částku 25.289.000 Kč vč. DPH, ze dne 

11.02.2018; předmětem plnění je dodávka Angiolinky; 

2) Smlouva o energetických službách (Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných 

objektech KKN) mezi KKN a společností EVČ s.r.o., na částku 78.922.976 Kč vč. DPH (za provedení 

základních opatření), na částku 10.991.640 Kč vč. DPH (za provádění energetického managementu  

a ostatní služby za 10 let), na částku 9.238.217 Kč (nepodléhá DPH) za zajištění financování zakázky,  

ze dne 27.02.2018; 

3) Kupní smlouva mezi KKN a společností EDOMED a.s., na částku 16.141.400 Kč vč. DPH, ze dne 

16.04.2018; předmětem plnění je dodávka Gamakamery/SPECT CT; 

4) Smlouva o dílo mezi KKN a společností STAPRO s.r.o., na částku 13.821.876 Kč vč. DPH, ze dne 

07.08.2018; předmětem plnění je dodávka nemocničního informačního systému; 

5) Smlouva o dílo mezi KKN a společností AutoCont CZ a.s., na částku 28.093.428 Kč vč. DPH, ze dne 

28.08.2018; předmětem plnění jsou dodávky včetně služeb počítačové infrastruktury;  

6) Smlouva o zabezpečení podpory provozu mezi KKN a společností AutoCont CZ a.s., na částku 

10.937.371 Kč vč. DPH (5letá doba udržitelnosti), ze dne 28.08.2018; předmětem plnění je podpora 

provozu počítačové infrastruktury; 

7) Smlouva o zabezpečení podpory provozu mezi KKN a společností STAPRO s.r.o., na částku 

17.171.026 Kč vč. DPH (5letá doba udržitelnosti), ze dne 11.09.2018; předmětem plnění je zabezpečení 

podpory provozu nemocničního informačního systému 
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Zodpovídá: Ing. Jitka Samáková, předsedkyně představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

 

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

závěrka za rok 2018, schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 

2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 965/08/19 
 

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

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

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

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

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

Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205 

 

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

nemocnice, a.s., ze dne 27.6.2019 a z hlasování představenstva společnosti Karlovarská krajská nemocnice 

a.s., per rollam ze dne 26.6.2019, a to schválení řádné roční účetní závěrky společnosti Karlovarská 

krajská nemocnice a.s., za rok 2018 a schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 

 

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

řádnou účetní závěrku společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., za rok 2018 

 

- bere na vědomí předloženou Zprávu o auditu účetní závěrky společnosti Karlovarská krajská nemocnice 

a.s., za účetní období roku 2018 vyhotovenou společností EURO – Trend Audit, a.s., a Ing. Petrem 

Rynešem, ze dne 25.6.2019 

 

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

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

za rok 2018 ve výši dle předloženého návrhu z účtu 431 - výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  

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

 

- schvaluje střednědobý finanční plán Karlovarské krajské nemocnice a.s., pro rok 2019 až 2023 

 

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

jediného akcionáře 

 

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

akcionáře 

 

- ukládá Ing. Janu Burešovi, radnímu pro oblast zdravotnictví, jednou za čtvrtletí předložit přehled 

veškerých připravovaných i realizovaných veřejných zakázek a investic Karlovarské krajské nemocnice 

a.s. 

 

Termín kontroly: 07.10.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Jitka Samáková, předsedkyně představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 
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3. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 19.8.2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 966/08/19 
 

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

19.8.2019 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
4. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 967/08/19 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 384/2019 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 191.772 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové 

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

kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na výkon sociální práce v roce 2019  

s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí. 

 

Rozpočtovou změnu č. 385/2019 

- zapojení finančních prostředků ve výši 12.472.000 Kč do rozpočtu Odboru investic a správa majetku 

Krajského úřadu Karlovarského kraje na investiční akci Rekonstrukce lávky pro cyklostezku Ohře  

v Mostově, a to:   

• navýšením příjmů a výdajů o 7.472.000 Kč z titulu poskytnutí investičního příspěvku 

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 na základě uzavřené smlouvy  

KK 02250/2019 

• zapojením částky ve výši 5.000.000 Kč z volných finančních prostředků výsledku hospodaření 

Karlovarského kraje za rok 2018. Tuto alokaci volných finančních prostředků 

z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2018 schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje dne 

25.4.2019 usnesením č. ZK 86/04/19. 

 

Rozpočtovou změnu č. 386/2019 

- navýšení příjmů Karlovarského kraje a zároveň snížení financování Karlovarského kraje ve výši 

1.146.272,46 Kč (85 % EU, 10 % SR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky určené k financování projektu Krajský akční plán rozvoje 

vzdělávání Karlovarského kraje schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

Rozpočtovou změnu č. 387/2019 

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

v celkové výši 668.387 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky určené pro příspěvkovou organizaci zřizovanou Karlovarským krajem 

Střední školu živnostenskou Sokolovna financování projektu Učíme se vedle sebe realizovaného v rámci 

programu v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 

vzdělávání, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené 

vykazování nákladů 

 

Rozpočtovou změnu č. 388/2019 

- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ve výši 1.352.186,22 Kč (podíl SR 52.809,46 EUR) z titulu přijetí investiční účelové 

dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Finanční prostředky jsou určeny  
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pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje  

na realizaci projektu Obnova historického, přeshraničního silničního spojení Plesná - Bad Brambach (-Aš) 

realizovaného v rámci Programu spolupráce Svobodný stát Sasko-Česká republika 2014-2020, prioritní 

osa 2: Zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů. 

 

Rozpočtovou změnu č. 389/2019 

- navýšení příjmů Karlovarského kraje a zároveň snížení financování Karlovarského kraje  

o částku 32.854,96 Kč (1.286,16 EUR) z titulu přijetí podílu státního rozpočtu z Ministerstva pro místní 

rozvoj České republiky za realizaci projektu Technická pomoc Česká republika – Sasko 2014 - 2020 

financovaného v rámci operačního programu Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 

2014 – 2020. Finanční prostředky budou převedeny zpět do Fondu budoucnosti, odkud byl projekt 

předfinancován. 

 

Rozpočtovou změnu č. 390/2019 

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

kraje o částku 24.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky 

určené jako náhrada škod způsobených vlkem obecným na majetku (skotu), který obhospodařuje 

právnická osoba PG-Hazlov a.s. 

 

Rozpočtovou změnu č. 391/2019 

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

a to z rezervy na individuální dotace do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského 

kraje do kapitoly Příspěvky cizím subjektům tohoto odboru v celkové částce 

± 30.000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Diecézní 

charitě Plzeň na činnost a provoz Poskytování potravinové a materiální pomoci nejchudším osobám  

v Karlovarském kraji. 

 

Rozpočtovou změnu č. 395/2019 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 3.000.000 Kč z rozpočtu kapitoly Příspěvky cizím subjektům 

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

a zároveň změnu charakteru těchto prostředků z investičních na neinvestiční. Finanční prostředky jsou 

určeny na financování přípravy Her IX. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020. 

 

Termín kontroly: 07.10.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
5. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitimní účetní závěrce Karlovarského kraje  

k 30.06.2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 968/08/19 
 

- bere na vědomí informace o plnění a čerpání rozpočtu a o mezitimní účetní závěrce Karlovarského kraje 

k 30.06.2019 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informace o plnění a čerpání 

rozpočtu a o mezitimní účetní závěrce Karlovarského kraje k 30.06.2019 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 
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6. Informace o doručeném rozhodnutí ve sporu z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění  

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

CZ.1.09/1.3.00/68.01143 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 969/08/19 
 

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

o doručeném Rozhodnutí Ministerstva financí ČR, č. j. MF-2021/2019/1203-23, ze dne 31.7.2019, kterým 

Ministerstvo financí ČR zamítlo návrh Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace,  

na zaplacení krácené části dotace ve výši 129.679,66 Kč v rámci projektu „Modernizace strojů a zařízení 

školních dílen pro kvalitní výuku“, reg. č. CZ.1.09/1.3.00/68.0114“, financovaného z dotace z Regionální 

rady regionu soudržnosti Severozápad; 

 

Ministerstvo financí ČR dospělo k závěru, že Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace, při 

zadání veřejné zakázky „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku - dodávka 

vybavení na zakázku“ postupovala ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), čímž na sebe dobrovolně vztáhla režim tohoto zákona. Tím, 

že Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace, požadovala ve Výzvě k podání nabídky, aby 

uchazeči v rámci prokazování kvalifikace k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů 

předložili výpis z obchodního rejstříku a doklad k oprávnění k podnikání a k prokázání splnění 

technických kvalifikačních předpokladů katalogové listy k nabízeným výrobkům, porušila ustanovení  

§ 62 odst. 3 ZVZ, dle kterého se prokazuje splnění základních předpokladů předložením čestného 

prohlášení. 

 

- schvaluje nepodání správní žaloby proti Rozhodnutí Ministerstva financí ČR, č. j. MF-2021/2019/1203-

23, ze dne 31.7.2019, kterým Ministerstvo financí ČR zamítlo návrh Integrované střední školy Cheb, 

příspěvková organizace, na zaplacení krácené částky dotace ve výši 129.679,66 Kč 

 

- ukládá řediteli Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, vymáhat vzniklou škodu  

po externím administrátorovi 

 

Termín kontroly: 09.12.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

Ing. Jan Homolka, ředitel Integrované střední školy Cheb, 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 970/08/19 
 

- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 1.8.2019 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 
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8. Poskytnutí finančního daru městu Sokolov jako kompenzaci za zajištění provozu Protialkoholní 

záchytné stanice ve městě Sokolov  

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
9. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 971/08/19 
 

- bere na vědomí usnesení Komise Rady Karlovarského kraje ze dne 6.8.2019 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

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

Karlovarského kraje, a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 972/08/19 
 

- bere na vědomí zápis z kontrolního dne na Údržbě silnic Karlovarského kraje, a.s., k Závazku veřejné 

služby ze dne 18.06.2019 a měsíční vyúčtování za měsíc květen roku 2019 - skutečné náklady na výkon 

údržbových prací na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje dle Dodatku č. 8  

ev. č. 02650/2016/8 a následujících ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné 

služby ev. č. 01883/2014 – 00 

 

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

 

 
11. Nařízení Karlovarského kraje č. 1/2019, o vymezení úseků silnic III. třídy, na kterých  

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

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 973/08/19 
 

- schvaluje Nařízení Karlovarského kraje č. 1/2019, o vymezení úseků silnic III. třídy, na kterých  

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

 

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

Karlovarského kraje č. 1/2019 ve Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 11.11.2019 
 

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 
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12. Schválení stanoviska k závěrečnému vyhodnocení akce „Financování silnic II. a III. třídy – 

KSÚS Karlovarského kraje“ realizované v roce 2017 z příspěvku z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 974/08/19 
 

- schvaluje stanovisko k závěrečnému vyhodnocení jmenovité akce „Financování silnic II. a III. třídy – 

KSÚS Karlovarského kraje“ realizované v roce 2017 z příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury v předloženém znění 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky pana Martina Hurajčíka podpisem Závěrečného vyhodnocení akce 

„Financování silnic II. a III. třídy – KSÚS Karlovarského kraje“ realizované v roce 2017 z příspěvku  

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v předloženém znění 

 

Termín kontroly: 11.11.2019 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
13. „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu 

Karlovarského kraje pro rok 2020 – část veřejná linková doprava“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 975/08/19 
 

- schvaluje „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu 

Karlovarského kraje pro rok 2020 – část veřejná linková doprava“ dle návrhu 

 

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

dopravní obslužnost dle „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti 

územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2020 – část veřejná linková doprava“ 

 

Termín kontroly: leden 2020 
 

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

 

 
14. 5. 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 976/08/19 
 

- schvaluje 5. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního 

obvodu Karlovarského kraje pro rok 2019“ s účinností od 01.09.2019 dle návrhu 

 

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

5. 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 
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Termín kontroly: 11.11.2019 
 

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

 

 
15. Dodatky ke smlouvám o veřejných službách ve vztahu k 5. změně rozsahu dopravní obslužnosti 

roku 2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 977/08/19 
 

- souhlasí s uzavřením dodatků ke smlouvám o veřejných službách s dopravci Autobusy Karlovy Vary, 

a.s., a VV autobusy s.r.o., k zajištění realizace 5. změny Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených 

do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2019 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě ev.č. KK03123/2018 s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, 

a.s., a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě ev.č. KK03135/2018 s dopravcem VV autobusy s.r.o., dle návrhu 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky Martina Hurajčíka uzavřením a podpisem předmětných dodatků smluv 

 

Termín kontroly: 21.10.2019 
 

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

 

 
16. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Pomoc v nouzi, o.p.s.  

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
17. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Společnost Dolmen, z.ú. 

 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
18. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb za I. pololetí roku 2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 978/08/19 
 

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

organizací Karlovarského kraje za I. pololetí roku 2019 

 

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

2019 v částkách dle návrhu 

 

Termín kontroly: 11.11.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 
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19. Žádosti měst Rotava, Kynšperk nad Ohří a Skalná a obce Vojkovice o individuální dotace  

z rozpočtu kraje pro jednotky sboru dobrovolných hasičů 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 979/08/19 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 450.000 Kč městu Rotava na pořízení nového dopravního 

automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraj schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 450.000 Kč městu Rotava  

na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů a pověřit náměstka 

hejtmanky Mgr. Petra Kubise podpisem této smlouvy 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 500.000 Kč městu Rotava na rekonstrukci cisternové 

automobilové stříkačky pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 500.000 Kč městu Rotava  

na rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky pro jednotku sboru dobrovolných hasičů a pověřit 

náměstka hejtmanky Mgr. Petra Kubise podpisem této smlouvy 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 20.000 Kč městu Skalná na reprezentaci Karlovarského kraje  

na mistrovství ČR ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 20.000 Kč městu Skalná  

na reprezentaci Karlovarského kraje na mistrovství ČR ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných 

vozidel a pověřit náměstka hejtmanky Mgr. Petra Kubise podpisem této smlouvy 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit neposkytnutí individuální dotace 

z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 26.438 Kč obci Vojkovice na pořízení přívěsu pro člun a suchého 

obleku pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit neposkytnutí individuální dotace 

z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 120.000 Kč městu Kynšperk nad Ohří na pořízení termokamery 

pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 

 

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

 

 
20. Schválení účasti Karlovarského kraje v projektu „Využití ekonomického a společenského 

potenciálu kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů na příkladu 

historických krovů“ Programu Technologické agentury ČR ÉTA - RESTART v roli finančního 

partnera 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 980/08/19 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 
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- schvaluje účast Karlovarského kraje v projektu „Využití ekonomického a společenského potenciálu 

kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů na příkladu historických krovů“ 

v roli finančního partnera projektu 

 

- souhlasí se zařazením projektu „Využití ekonomického a společenského potenciálu kulturního dědictví 

prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů na příkladu historických krovů“ do Akčního plánu 

Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení na vlastní spolufinancování 

projektu vyčlenit finanční prostředky v max. výši 948.000 Kč, tzn. 50 % celkových uznatelných výdajů 

projektu Karlovarského kraje jako finančního partnera 

 

- pověřuje v případě schválení žádosti poskytovatelem a přistoupení Karlovarského kraje  

k žádosti/podepsáním smlouvy o finančním partnerství vedoucím projektu „Využití ekonomického  

a společenského potenciálu kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů  

na příkladu historických krovů“ Ing. Květu Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů 

 

Termín kontroly: 07.10.2019 
 

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

a cestovního ruchu 

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
21. Postup ve věci škodního případu souvisejícího s projektem „Česko-bavorský geopark - přírodní 

dědictví jako šance pro region“, reg. č. 215, realizovaným Muzeem Sokolov, příspěvková organizace 

Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

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

kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III", 1. průběžná výzva projektu - schválení  

2. části dílčích projektů k financování 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 981/08/19 
 

- schvaluje  

- k financování dílčí projekty podané v 1. průběžné výzvě projektu "Podpora výměny zdrojů tepla  

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

III", 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 

III", dle přílohy 2 

 

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

účelové investiční dotace schválených dílčích projektů 

 

Termín kontroly: 16.09.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 
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23. Schválení rozšíření předmětu plnění a dodatku č. 1 stavební zakázky s názvem „Odstranění 

objektu bývalé patologie na st.p.č. 2713, k.ú. Karlovy Vary“  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 982/08/19 
 

- schvaluje odstranění objektu kotelny na parcele číslo 2721 a 2711/11 v areálu nemocnice v Karlových 

Varech 

 

- schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s názvem „Odstranění objektu bývalé patologie na st.p.č. 2713, 

k.ú. Karlovy Vary“ mezi Karlovarským krajem a zhotovitelem, společností NEXTA s.r.o., K vápence 123, 

Teplice, Řetenice, IČO 27282597, ze dne 8.7.2019, kterým se rozšiřuje předmět plnění o odstranění 

nepoužívané budovy bývalé spalovny (kotelny), vše na p. p. č. 2721, která se nachází v těsné blízkosti 

demolovaného objektu a navyšuje cena za provedení prací 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem 

NEXTA s.r.o., K vápence 123, Teplice, Řetenice, IČO 27282597, s nabídkovou cenou 224.943,31 Kč  

bez DPH (272.181,41 Kč vč. DPH) 

 

- souhlasí s vystavením objednávky na projektovou změnu a autorský dozor, ve výši 32.000 Kč bez DPH 

(38.720 včetně DPH) 

 

- ukládá odboru investic a správa majetku zajištění vystavení objednávky na projektovou změnu  

a autorský dozor, ve výši 32.000 Kč bez DPH (38.720 včetně DPH) 

 

Termín kontroly: 21.10.2019 
 

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

 

 
24. Akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" – kupní smlouva na odkoupení NTL 

plynovodní přípojky v majetku spol. Innogy Česká republika a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 983/08/19 
 

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

plynovodní přípojky o délce 17 m k objektu Mariánskolázeňská 306/2 v Karlových Varech formou kupní 

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

(jako kupující) a společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem,  

IČO 27295567 (jako prodávající), za dohodnutou kupní cenu ve výši 100 Kč, a tím převést plynovodní 

přípojku z majetku společnosti Innogy Česká republika a.s., do majetku Karlovarského kraje 

 

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

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

smlouvy o odkoupení plynovodní přípojky v majetku Innogy Česká republika a.s. 

 

Termín kontroly: 25.11.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 
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25. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu 

zařízení distribuční soustavy na pozemcích p.č. 3311/1, 3258/1, 3258/3, 3184/2, 2012/2, 2012/9,  

v k.ú. Sokolov, mezi Karlovarským krajem, Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského 

kraje, příspěvkovou organizací a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností 

MARTIA a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 984/08/19 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést 

stavbu zařízení distribuční soustavy č. IE-12-0007424/VB/4, název stavby "Sokolov, Jednoty,  

SO_0530-SO_0161, kVN" na pozemku p.č. 3311/1 v k.ú. Sokolov, mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem 

Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary, IČO 00574660 (jako stranou budoucí povinnou) a společností 

ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou na základě plné moci společností MARTIA a.s., se sídlem Mezní 

2854/4, 400 11 Ústí nad Labem, IČO 25006754 (jako stranou budoucí oprávněnou) 

 

- ukládá Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést 

stavbu na pozemku p.č. 3311/1 

 

- zmocňuje Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, realizovat 

kroky k uzavření předmětné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu 

provést stavbu na pozemku p.č. 3311/1 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést 

stavbu zařízení distribuční soustavy č. IE-12-0007424/VB/5, název stavby "Sokolov, Jednoty,  

SO_0530-SO_0161, kVN" na pozemcích p.č. 3258/1, 3258/3, 3184/2, 2012/2, 2012/9 v k.ú. Sokolov, 

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

(jako stranou budoucí povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou na základě plné moci 

společností MARTIA a.s., se sídlem Mezní 2854/4, 400 11 Ústí nad Labem, IČO 25006754 (jako stranou 

budoucí oprávněnou) 

 

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

25.05.2015, podpisem předmětné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy  

o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 3258/1, 3258/3, 3184/2, 2012/2, 2012/9 

 

Termín kontroly: 21.10.2019 
 

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

MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 

příspěvková organizace 

 

 
26. Smlouvy o zřízení služebnosti - umístění a provozování komunikačního vedení veřejné 

komunikační sítě na pozemcích parc. č. 1792/1, 2422/5 a 1792/27 v k.ú. Cheb, mezi Karlovarským 

krajem, Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací  

a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 985/08/19 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení služebnosti - 

umístění a provozování komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 1792/27  

v k.ú. Cheb, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., formou smlouvy o zřízení 
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služebnosti mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského 

kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary, IČO 00574660  

(jako strana povinná na straně jedné) a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 

2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 04084063 (jako strana oprávněná na straně druhé), za jednorázovou 

úplatu ve výši 3.600 Kč + DPH 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti - umístění a provozování komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku  

parc. č. 1792/27 v k.ú. Cheb, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  

mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, 

příspěvkovou organizací, se sídlem Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary, IČO 00574660 (jako strana 

povinná na straně jedné) a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 

Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 04084063 (jako strana oprávněná na straně druhé), za jednorázovou úplatu 

ve výši 3.600 Kč + DPH 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  uložit Zdravotnické záchranné službě 

Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o zřízení 

služebnosti k pozemku parc. č. 1792/27 v k.ú. Cheb 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  zmocnit Zdravotnickou záchrannou 

službu Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, realizovat kroky k podpisu předmětné smlouvy  

o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 1792/27 v k.ú. Cheb 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení služebnosti - 

umístění a provozování komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 1792/1  

a 2422/5 v k.ú. Cheb, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., formou smlouvy 

o zřízení služebnosti mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary,  

IČO 70891168 (jako strana povinná na straně jedné) a společností Česká telekomunikační infrastruktura 

a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 04084063 (jako strana oprávněná na straně druhé),  

za jednorázovou úplatu ve výši 3.375 Kč + DPH 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti - umístění a provozování komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích  

parc. č. 1792/1 a 2422/5 v k.ú. Cheb, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 

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

povinná na straně jedné) a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 

Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 04084063 (jako strana oprávněná na straně druhé), za jednorázovou úplatu 

ve výši 3.375 Kč + DPH 

 

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

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

o zřízení služebnosti k pozemkům parc. č. 1792/1 a 2422/5 v k.ú. Cheb 

 

Termín kontroly: 25.11.2019 
 

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

příspěvková organizace 

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 
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27. Smlouva o zřízení služebnosti opory cizí stavby k části pozemku p. č. 2016, jehož součástí je 

stavba – opěrná zeď v k.ú. Karlovy Vary, ve prospěch pozemku p. č. 2018, jehož součástí je budova 

č. p. 719, v majetku Karlovarského kraje, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední 

zdravotnickou školou a vyšší odbornou školou zdravotnickou Karlovy Vary, příspěvkovou 

organizací a společností TRANSPOL spol. s r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 986/08/19 
 

- schvaluje zřízení služebnosti opory cizí stavby k části pozemku p. č. 2016 o výměře 14,3 m2, jehož 

součástí je stavba – opěrná zeď v k.ú. Karlovy Vary, ve prospěch pozemku p.č. 2018, jehož součástí je 

budova č.p. 719, v majetku Karlovarského kraje, formou smlouvy o zřízení služebnosti opory cizí stavby 

mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední zdravotnickou školou a vyšší odbornou školou 

zdravotnickou Karlovy Vary, příspěvkovou organizací, se sídlem Poděbradská 1247/2, 360 01 Karlovy 

Vary, IČO 00669709 (jako stranou oprávněnou) a společností TRANSPOL spol. s r.o., se sídlem Zahradní 

2125/7, 360 01 Karlovy Vary, IČO 25757806 (jako stranou povinnou) 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti opory cizí stavby k části pozemku p. č. 2016 o výměře 

14,3 m2, jehož součástí je stavba – opěrná zeď v k.ú. Karlovy Vary, ve prospěch pozemku p.č. 2018, jehož 

součástí je budova č.p. 719, v majetku Karlovarského kraje, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

Střední zdravotnickou školou a vyšší odbornou školou zdravotnickou Karlovy Vary, příspěvkovou 

organizací, se sídlem Poděbradská 1247/2, 360 01 Karlovy Vary, IČO 00669709 (jako stranou 

oprávněnou) a společností TRANSPOL spol. s r.o., se sídlem Zahradní 2125/7, 360 01 Karlovy Vary,  

IČO 25757806 (jako stranou povinnou) 

 

- ukládá Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole zdravotnické Karlovy Vary, příspěvkové 

organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o zřízení služebnosti opory cizí stavby 

 

- zmocňuje Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu zdravotnickou Karlovy Vary, 

příspěvkovou organizaci, podpisem předmětné smlouvy o zřízení služebnosti opory cizí stavby 

 

- bere na vědomí informaci, že náklady spojené s údržbou a opravami nosné zdi sloužící jako opora cizí 

stavby nese v plné výši strana oprávněná, tj. Karlovarský kraj 

 

- bere na vědomí informaci, že strana povinná souhlasí s tím, že strana oprávněná v rámci provádění 

nutných zabezpečovacích prací provede i související práce na předmětné nosné zdi (spočívající  

např. v jejím přikotvení k uvedené budově), a to na náklady oprávněného 

 

Termín kontroly: 07.10.2019 
 

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

Mgr. Hana Švejstilová, ředitelka příspěvkové organizace Střední zdravotnické školy  

a vyšší odborné školy zdravotnické Karlovy Vary 

 

 
28. Záměr kraje prodat nemovité věci z majetku Karlovarského kraje - soubor nemovitých věcí, vše 

v k.ú. Skalka u Hazlova, které tvoří areál Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA"  

v Hazlově, příspěvkové organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 987/08/19 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat níže uvedené nemovité věci: 
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- pozemek st.p.č. 46, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 84 m2 

- pozemek st.p.č. 52, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 227 m2, jehož součástí je stavba č.p. 46, 

občanská vybavenost 

- pozemek st.p.č. 64, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 61 m2 

- pozemek st.p.č. 65, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 350 m2 

- pozemek st.p.č. 66, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 350 m2 

- pozemek st.p.č. 67, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 70 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če,  

zem. stav. 

- pozemek st.p.č. 71, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1061 m2, jehož součástí je stavba č.p. 60, 

občanská vybavenost 

- pozemek st.p.č. 72, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 228 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, 

občanská vybavenost 

- pozemek st.p.č. 75, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 385 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná 

stavba 

- pozemek st.p.č. 76, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 170 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná 

stavba 

- pozemek p.p.č. 191/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2181 m2 

- pozemek p.p.č. 197/2, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 9535 m2 

- pozemek p.p.č. 201, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 918 m2 

- pozemek p.p.č. 210/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 782 m2 

- pozemek p.p.č. 210/3, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6319 m2 

- pozemek p.p.č. 210/6, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4631 m2 

- pozemek p.p.č. 214/1, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7565 m2 

- pozemek p.p.č. 214/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1208 m2 

vše v k.ú. Skalka u Hazlova, 

 

za podmínky úhrady minimální kupní ceny ve výši odpovídající ceně v místě a čase obvyklé stanovené 

znaleckým posudkem 

 

- ukládá odboru investic a správa majetku zadat znalecký posudek na stanovení ceny v místě a čase 

obvyklé souboru nemovitých věcí v k.ú. Skalka u Hazlova 

 

Termín kontroly: 25.11.2019 
 

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

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

v Hazlově, příspěvková organizace 

 

 
29. Prodej části pozemku p.č. st. 31/2 v k.ú. Dolní Dvory, obec Cheb, do majetku fyzické osoby 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 988/08/19 
 

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

p. č. st. 31/2 v k.ú. Dolní Dvory, obec Cheb, o výměře 1.364 m2, která byla oddělena geometrickým 

plánem č. 256-2591/2019 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p. č. 386, konkrétnímu 

zájemci, a to formou kupní smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, IČO 70891168, se sídlem 

Závodní 353/88, 360 06  Karlovy Vary (jako prodávající na straně jedné) a panem Radkem Makarem, 

trvale bytem xxxxxxxxxxx xxxxxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 

ceny v místě a čase obvyklé stanovené na základě znaleckého posudku č. 359/3/6/2019, tj. ve výši 

409.200,00 Kč bez DPH + 21 % DPH, celkem 495.132,00 Kč vč. DPH, a to za předpokladu, že do 

skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední 

desce před jednáním zastupitelstva, které má tento prodej projednat, nepředloží jiný zájemce svou 
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nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje  

do majetku fyzické osoby pana Radka Makara 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení pověřit náměstka hejtmanky 

Mgr. Dalibora Blažka v souladu s usnesením č. RK 534/05/15 ze dne 25.05.2015 podpisem kupní 

smlouvy dle návrhu 

 

Termín kontroly: 09.12.2019 
 

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

 

 
30. Prodej pozemku p.č. st. 7/2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., v k.ú. Dolní Dvory, obec Cheb, 

do majetku fyzické osoby 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 989/08/19 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemku p.č. st. 7/2, 

jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., v k.ú. Dolní Dvory, obec Cheb, konkrétnímu zájemci, a to formou 

kupní smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, IČO 70891168, se sídlem Závodní 353/88, 360 06  

Karlovy Vary (jako prodávající na straně jedné) a panem Petrem Desortem, trvale bytem xxxxxx xxxx 

(jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výší ceny v místě a čase obvyklé stanovené 

na základě znaleckého posudku č. 3417-81/2018, tj. ve výši 1.200.000,00 Kč s tím, že kupující  

se současně s úhradou kupní ceny zaváže uhradit ostatní náklady vzniklé v souvislosti  

se zpracováním znaleckého posudku ve výši 9.075,00 Kč vč. DPH, tj. 1.209.075,00 Kč celkem, a to  

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

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

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

do majetku fyzické osoby pana Petra Desorta 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení pověřit náměstka hejtmanky 

Mgr. Dalibora Blažka v souladu s usnesením č. RK 534/05/15 ze dne 25.05.2015 podpisem kupní 

smlouvy dle návrhu 

 

Termín kontroly: 09.12.2019 
 

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

 

 
31. 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 990/08/19 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/209, pozemky p.p.č. 543/1 a 679 v k.ú. Údolí 

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

ELEKTROPLAN s.r.o., dle geometrického plánu č. 145-1609/2019 ze dne 13.05.2019 (umístění 

inženýrských sítí – vzdušné vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 1.000 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 3.630 Kč 
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- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21234, pozemek p.č. 24/1 v k.ú. Lítov,  

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

ELEKTROPLAN s.r.o., dle geometrického plánu č. 175-1602/2019 ze dne 03.05.2019 (umístění 

inženýrských sítí – umístění součásti distribuční soustavy, kNN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 

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

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

3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2123, pozemek p.č. 757/1 v k.ú. Kynšperk 

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

MONTPROJEKT a.s., dle geometrického plánu č. 1507-6031/2019 ze dne 18.06.2019 (umístění 

inženýrských sítí – umístění součásti distribuční soustavy, kNN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 

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

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

3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/606, pozemek p.č. 261 v k.ú. Zlatá  

u Kynšperka nad Ohří, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci 

společností MONTPROJEKT a.s., dle geometrického plánu č. 196-2948/2019 ze dne 24.04.2019 

(umístění inženýrských sítí – umístění součásti distribuční soustavy, kNN), a to za celkovou jednorázovou 

úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši  

2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014,  

tj. celkem 3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2224, pozemek p.č. 273 v k.ú. Mírová,  

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

s.r.o., dle geometrického plánu č. 464-2610/2019 ze dne 18.04.2019 (umístění inženýrských sítí – 

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

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

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

 

Termín kontroly: leden 2020 
 

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

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

příspěvková organizace 

 

 
32. Souhlas s pokácením 3 ks dřevin rostoucích na pozemcích p.č. 4/2, 5/1 v k.ú. Dolní Pochlovice 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 991/08/19 
 

- souhlasí s pokácením 3 ks dřevin rostoucích na pozemcích p.č. 4/2, 5/1 v k.ú. Dolní Pochlovice,  

ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu zajištění bezpečnosti osob pohybujících se v okolí dřevin  

a zamezení škod na majetku ve správě příspěvkové organizace 

 

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty Sociálním službám v Kynšperku nad Ohří, příspěvkové organizaci, 

jako protihodnoty za vynaložené náklady na kácení a případnou uloženou náhradní výsadbu 
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- ukládá Sociálním službám v Kynšperku nad Ohří, příspěvkové organizaci, požádat Městský úřad 

Kynšperk nad Ohří, majetkový odbor, o povolení kácení 

 

Termín kontroly: 25.11.2019 
 

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

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

příspěvková organizace 

 

 
33. Přenos kompetencí dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,  

pro odbor správa majetku a další pověření k podepisování vyjádření za vlastníka z titulu 

vlastnického práva k nemovitým věcem a dodatků pojistných smluv 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 992/08/19 
 

- ruší - usnesení č. RK 1085/09/16 ze dne 12.09.2016 ve znění: 

 „Svěřuje odboru investic a správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje působnost rozhodovat  

o uzavírání nájemních smluv, smluv o výpůjčce, smluv o výprose, pachtovních smluv, a to na základě  

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

legislativy v příslušné oblasti a v souladu s metodickými pokyny vydanými Krajským úřadem 

Karlovarského kraje s výjimkou uzavírání krátkodobých nájemních smluv, resp. smluv o výpůjčce 

zasedacích místností či zastupitelského sálu v areálu krajského úřadu“ 

 „Ukládá odboru investic a správa majetku pololetně informovat Radu Karlovarského kraje o uzavřených 

nájemních smlouvách, smlouvách o výpůjčce, smlouvách o výprose a pachtovních smlouvách vždy  

v termínech k 30.06. a k 31.12. běžného roku s výjimkou uzavírání krátkodobých nájemních smluv,  

resp. smluv o výpůjčce zasedacích místností či zastupitelského sálu v areálu krajského úřadu“ 

„Pověřuje vedoucí odboru investic a správa majetku k podpisu veškerých dohod, prohlášení a stanovisek, 

které Karlovarský kraj uzavírá či vydává z titulu vlastnického práva zejména k nemovitým věcem vyjma 

dokumentů, z nichž bude plynout pro Karlovarský kraj finanční závazek“ 

„Pověřuje vedoucí odboru investic a správa majetku k podpisu dodatků pojistných smluv, jejichž uzavření 

bude vyplývat z pojistných smluv č. 0012342351 „Pojištění majetku a odpovědnosti za škody 

Karlovarského kraje a jím zřizovaných organizací“, č. 0020614438 „Právní ochrana členů zastupitelstva 

kraje, zaměstnanců krajského úřadu a zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných krajem“  

a č. 0020622210 „Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zaměstnancem krajského úřadu  

a příspěvkové organizace zřizované krajem zaměstnavateli při výkonu povolání“ 

 

- svěřuje s účinností dnem 1. září 2019 Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje 

působnost rozhodovat o uzavírání nájemních smluv, smluv o výpůjčce, smluv o výprose, pachtovních 

smluv, a to na základě ust. § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, 

při respektování platné legislativy v příslušné oblasti a v souladu s metodickými pokyny vydanými 

Krajským úřadem Karlovarského kraje s výjimkou uzavírání krátkodobých nájemních smluv, resp. smluv 

o výpůjčce zasedacích místností či zastupitelského sálu v areálu krajského úřadu 

 

- ukládá odboru správa majetku pololetně informovat Radu Karlovarského kraje o uzavřených nájemních 

smlouvách, smlouvách o výpůjčce, smlouvách o výprose a pachtovních smlouvách vždy v termínech  

k 30.06. a k 31.12. běžného roku s výjimkou uzavírání krátkodobých nájemních smluv, resp. smluv  

o výpůjčce zasedacích místností či zastupitelského sálu v areálu krajského úřadu 

 

- pověřuje vedoucí odboru správa majetku k podpisu veškerých dohod, prohlášení a stanovisek, které 

Karlovarský kraj uzavírá či vydává z titulu vlastnického práva zejména k nemovitým věcem vyjma 

dokumentů, z nichž bude plynout pro Karlovarský kraj finanční závazek 
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- pověřuje vedoucí odboru správa majetku k podpisu dodatků pojistných smluv, jejichž uzavření bude 

vyplývat z pojistných smluv č. 0012342351 „Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Karlovarského 

kraje a jím zřizovaných organizací“, č. 0020614438 „Právní ochrana členů zastupitelstva kraje, 

zaměstnanců krajského úřadu a zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných krajem“  

a č. 0020622210 „Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zaměstnancem krajského úřadu  

a příspěvkové organizace zřizované krajem zaměstnavateli při výkonu povolání“ 

 

- ukládá vedoucí odboru správa majetku zpracovat a předložit Radě Karlovarského kraje rozbor 

svěřených kompetencí v rámci agend dle funkční náplně odboru 

 

Termín kontroly: 25.11.2019 
 

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

 

 
34. Schválení aktualizace pravidel pro financování havarijních opatření  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 993/08/19 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Pravidla Zastupitelstva 

Karlovarského kraje pro financování havarijních opatření dle § 42 odst. 4 vodního zákona, a to s platností 

od 1.10.2019, s připomínkou uvedenou v zápise 

 

Termín kontroly: 21.10.2019 
 

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

 

 
35. Změna č. 51 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci navrhovaného 

vybudování nové úpravny vody a vodojemu pro zásobení obce Stará Voda (z prameniště Dyleň) 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 994/08/19 
 

- projednala žádost obce Stará Voda o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje 

ve věci navrhovaného způsobu zásobení obyvatel pitnou vodou z prameniště Dyleň 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje předloženou změnu č. 51 Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ke schválení 

 

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

 

 
36. Změna č. 53 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci navrhovaného 

vybudování nové vodovodní sítě, gravitační kanalizace a čerpací stanice v místní části města Cheb - 

Střížov napojené novým kanalizačním výtlakem na kanalizaci a čistírnu odpadních vod města 

Chebu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 995/08/19 
 

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

ve věci navrhovaného způsobu zásobení obyvatel pitnou vodou a způsobu odkanalizování místní části 
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města Cheb - Střížov 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje předloženou změnu č. 53 Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ke schválení 

 

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

 

 
37. Změna č. 54 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci navrhovaného 

vybudování nové úpravny vody a rekonstrukce stávajícího vodojemu Kaplanka pro zásobení města 

Aš a přilehlých obcí pitnou vodou 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 996/08/19 
 

- projednala žádost města Aš o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci 

navrhovaného způsobu zásobení obyvatel Aše a přilehlých obcí pitnou vodou 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje předloženou změnu č. 54 Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ke schválení 

 

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

 

 
38. Změna č. 55 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci vybudování 

čerpací stanice a kanalizačního výtlaku k odvádění odpadních vod z místní části města Františkovy 

Lázně - Žírovice do kanalizačního systému a na čistírnu odpadních vod města Cheb 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 997/08/19 
 

- projednala žádost města Františkovy Lázně o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 

Karlovarského kraje ve věci navrhovaného způsobu odkanalizování místní části města Františkovy Lázně 

- Žírovice 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  předloženou změnu č. 55 Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ke schválení 

 

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

 

 
39. Informace o výsledku realizace projektu „Modernizace rozšíření systému NIS“ financovaného  

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 998/08/19 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Informaci o výsledku 

realizace projektu „Modernizace a rozšíření systému NIS“ financovaného v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 
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40. Informace o výsledku realizace projektu „Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt II“ 

financovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 999/08/19 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Informaci o výsledku 

realizace projektu „Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt II“ financovaného v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
41. Informační povinnost společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o., vyplývající ze Společné dohody  

o úplném a konsolidovaném znění smluv uzavřených v souvislosti s provozováním nemocnice 

Sokolov a upřesnění některých práv a povinností z nich vyplývajících, ev. č. KK 01807/2018 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
42. Schválení smluv o poskytnutí náborového příspěvku 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1000/08/19 
 

- bere na vědomí žádosti nemocnic o vyplacení náborového příspěvku pro zaměstnance Karlovarské 

krajské nemocnice - nemocnice Karlovy Vary a NEMOS SOKOLOV s.r.o. - nemocnice Sokolov,  

dle návrhu 

 

- bere na vědomí , že paní Alexandra Krupová, jejíž smlouvu odsouhlasila Rada Karlovarského kraje dne 

28.1.2019 usnesením č. RK 103/01/19, od smlouvy odstoupila a nepodepsala ji 

 

- bere na vědomí , že paní Anna Květoňová, jejíž smlouvu odsouhlasila Rada Karlovarského kraje dne 

25.3.2019 usnesením č. RK 323/03/19, od smlouvy odstoupila a nepodepsala ji 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní Julií 

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

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

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní 

Hanou Kučerovou 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 

Janou Vítovou a NEMOS SOKOLOV s.r.o., IČO 24747246, se sídlem Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00 

Praha 1, místo poskytování zdravotních služeb: Sokolov, Slovenská 545, PSČ 356 01 (nemocnice),  

dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní 

Barborou Vančovou, 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 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše podpisem výše uvedených smluv o poskytnutí náborového příspěvku  

za Karlovarský kraj 
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Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
43. Program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi  

v souvislosti s eReceptem – schválení poskytnutí dotace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1001/08/19 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

- poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu na podporu vybavení ordinace 

praktického lékaře informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem obci Dalovice, dle přílohy 1 

- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle vzorové 

smlouvy v příloze 2 s obcí Dalovice 

 

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

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

kraje s obcí Dalovice 

 

Termín kontroly: 11.11.2019 
 

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

 

 
44. Schválení výsledku průzkumu trhu s názvem „Spotřební elektronika pro gynekologicko-

porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech“  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1002/08/19 
 

- schvaluje výsledek průzkumu trhu na dodavatele s názvem „Spotřební elektronika pro gynekologicko-

porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech“ a vybraného dodavatele Martin Pastor, se sídlem 

nám. V. Řezáče 647/14, 360 01 Karlovy Vary, IČO 73442194, s nabídkovou cenou 154.100,00 Kč  

bez DPH (186.461,00 Kč vč. DPH) 

 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku „Spotřební elektronika pro gynekologicko-porodnické oddělení 

nemocnice v Karlových Varech“, dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku s vybraným dodavatelem Martin Pastor, se sídlem 

nám. V. Řezáče 647/14, 360 01 Karlovy Vary, IČO 73442194 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše podpisem kupní smlouvy s vybraným dodavatelem Martin Pastor, se sídlem 

nám. V. Řezáče 647/14, 360 01 Karlovy Vary, IČO 73442194, s nabídkovou cenou 154.100,00 Kč bez 

DPH (186.461,00 Kč vč. DPH) 

 

Termín kontroly: leden 2020 
 

Zodpovídá: Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 
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45. Výjimka z Podmínek pro poskytování náborových příspěvků pro zaměstnance vybraných 

oddělení nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1003/08/19 
 

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

Onkologické ambulance s.r.o., o výjimku z Podmínek pro poskytování náborových příspěvků  

pro zaměstnance vybraných oddělení nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou péči na území 

Karlovarského kraje, pro MUDr. Víta Martina Matějku - lékaře onkologa 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení udělení výjimky z Podmínek 

pro poskytování náborových příspěvků pro zaměstnance vybraných oddělení nemocnic, poskytujících 

akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje, pro MUDr. Víta Martina Matějku 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy  

o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a MUDr. Vítem Martinem Matějkou  

a Onkologickou ambulancí s.r.o., IČO 2506281, se sídlem Libušina 994/24, 360 01 Karlovy Vary, místo 

poskytování zdravotních služeb: Karlovy Vary, Libušina 994/24, PSČ 360 01 (ambulance), dle návrhu 

 

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

uvedené smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku za Karlovarský kraj 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
46. Odměny ředitelům příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví  

za I. pololetí roku 2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1004/08/19 
 

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

2019 v částkách dle návrhu 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
47. Sponzorská smlouva v rámci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1005/08/19 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o reklamě mezi Karlovarským krajem a Sitour Česká republika s.r.o.,  

v rámci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020, dle návrhu 

 

- pověřuje Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou, hejtmanku Karlovarského kraje, podpisem uvedené 

smlouvy 

 

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

 

Termín kontroly: 21.10.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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48. Poskytnutí daru medailistům Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1006/08/19 
 

- schvaluje poskytnutí finančních darů medailistům Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019  

dle návrhu č. 1 v celkové výši 45.000 Kč s připomínkou uvedenou v zápise 

 

- schvaluje poskytnutí finančních darů trenérům medailistů Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 

2019 dle návrhu č. 2 v celkové výši 20.000 Kč s připomínkou uvedenou v zápise 

 

- schvaluje uzavření darovacích smluv s medailisty a trenéry dle vzoru v návrzích č. 3 a č. 4 

 

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

 

Termín kontroly: 11.11.2019 
 

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

 

 
49. Investiční akce „Rekonstrukce sociálních zařízení, rozvodů vody a kanalizace včetně potrubí, 

odvětrání sociálního zařízení“ Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace - schválení 

dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1007/08/19 
 

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

zařízení, rozvodů vody a kanalizace včetně potrubí, odvětrání sociálního zařízení“ Střední lesnické školy 

Žlutice, příspěvková organizace 

 

- schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce sociálních zařízení, rozvodů 

vody a kanalizace včetně potrubí, odvětrání sociálního zařízení“ 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce sociálních zařízení, 

rozvodů vody a kanalizace včetně potrubí, odvětrání sociálního zařízení“ 

 

- pověřuje Ing. Bc. Radku Stolarikovou, Ph.D., ředitelku Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková 

organizace, podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce sociálních 

zařízení, rozvodů vody a kanalizace včetně potrubí, odvětrání sociálního zařízení“ 

 

- schvaluje převod částky 71.038,12 Kč z rezervního fondu organizace do fondu investic a použití fondu 

investic ve stejné výši na dofinancování akce „Rekonstrukce sociálních zařízení, rozvodů vody  

a kanalizace včetně potrubí, odvětrání sociálního zařízení“ 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitelku příspěvkové organizace o tomto 

usnesení 

 

Termín kontroly: 07.10.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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50. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Pořízení ICT vybavení  

pro kompetenční centrum pro 3D" Gymnázia Ostrov, příspěvková organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1008/08/19 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky "Pořízení ICT vybavení  

pro kompetenční centrum pro 3D" Gymnázia Ostrov, příspěvková organizace. Jako nejvhodnější nabídka 

byla vyhodnocena nabídka účastníka č. 2 - ELSO s.r.o., Politických vězňů 911/8, 110 00 Praha 1,  

IČO 60487721, s nabídkovou cenou 2.528.642 Kč bez DPH (tj. 3.059.656,82 Kč vč. DPH). 

 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku "Pořízení ICT vybavení pro kompetenční centrum pro 3D",  

dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Pořízení ICT vybavení pro kompetenční centrum  

pro 3D" po marném uplynutí lhůty pro podání námitek k průběhu zadávacího řízení s vybraným 

dodavatelem ELSO s.r.o., Politických vězňů 911/8, 110 00 Praha 1, IČO 60487721, s nabídkovou cenou 

2.528.642 Kč bez DPH (tj. 3.059.656,82 Kč vč. DPH) 

 

- ukládá řediteli Gymnázia Ostrov, příspěvková organizace, činit úkony spojené s uzavřením smlouvy  

s vybraným dodavatelem ELSO s.r.o., Politických vězňů 911/8, 110 00 Praha 1, IČO 60487721,  

s nabídkovou cenou 2.528.642 Kč bez DPH (tj. 3.059.656,82 Kč vč. DPH) 

 

- pověřuje Mgr. Jaroslava Šafránka, ředitele Gymnázia Ostrov, příspěvková organizace, podpisem 

smlouvy s vybraným dodavatelem ELSO s.r.o., Politických vězňů 911/8, 110 00 Praha 1, IČO 60487721 

 

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

usnesení 

 

Termín kontroly: 07.10.2019 
 

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

 

 
51. Projekt „Šablony 2019-2021 - Krušnohorská 304" Základní školy Ostrov, příspěvková 

organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1009/08/19 
 

- souhlasí se zařazením projektu „Šablony 2019-2021 - Krušnohorská 304" Základní školy Ostrov, 

příspěvková organizace, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- jmenuje Mgr. Pavlínu Zapletalovou, ředitelku Základní školy Ostrov, příspěvková organizace, vedoucí 

projektu „Šablony 2019-2021 - Krušnohorská 304" 

 

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

na projekt „Šablony 2019-2021 - Krušnohorská 304" Základní školu Ostrov, příspěvková organizace 

 

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

na projekt „Šablony 2019-2021 - Krušnohorská 304" 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu „Šablony 2019-2021 - Krušnohorská 304" ve výši 431.464 Kč, kdy financování projektu je 

řešeno ze 100 % z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
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- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) na základě 

připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Výzkum, vývoj  

a vzdělávání prostřednictvím Základní školy Ostrov, příspěvková organizace 

 

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

 

Termín kontroly: 07.10.2019 
 

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

 

 
52. Výjimka z nejnižšího průměrného počtu žáků ve třídě střední školy, jejíž činnost vykonává 

Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1010/08/19 
 

- schvaluje výjimku z nejnižšího průměrného počtu 17 žáků ve třídě střední školy, jejíž činnost vykonává 

Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace, na školní rok 2019/2020 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat uvedenou ředitelku příspěvkové organizace 

o tomto usnesení 

 

Termín kontroly: 21.10.2019 
 

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

 

 
53. Změna platu ředitele Střední odborné školy stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1011/08/19 
 

- schvaluje změnu platu ředitele Střední odborné školy stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace, 

spočívající v odejmutí zvláštního příplatku, dle návrhu platového výměru 

 

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

 

Termín kontroly: 16.09.2019 
 

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

 

 
54. Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - 

Fotbalový klub Baník Sokolov, z.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1012/08/19 
 

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

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje,  

ev. č. KK01223/2019, mezi Karlovarským krajem a Fotbalovým klubem Baník Sokolov, z.s.  

(IČO 69967059), dle návrhu č. 1 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření Dodatku č. 1  

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, ev. č. KK02020/2019,  

mezi Karlovarským krajem a Fotbalovým klubem Baník Sokolov, z.s. (IČO 69967059), dle návrhu č. 2 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Jaroslava Bradáče, člena 

Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy, podpisem dodatků  

k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

 

Termín kontroly: 16.09.2019 
 

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

 

 
55. Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji 2019/2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1013/08/19 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotací  

v pokrácené výši z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Podpora budování  

a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji" v celkové výši 1.120.000 Kč dle přílohy č. 1  

a uzavření veřejnoprávních smluv dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení pověřit Ing. Josefa Janů, 

člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, projektového řízení a informatiky, 

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

programu "Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji" 

 

Termín kontroly: 21.10.2019 
 

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

 

 
56. Program obnovy venkova - změny v dotovaných akcích obcí Tatrovice a Horní Blatná 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1014/08/19 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

- změnu účelu dotace poskytnuté obci Tatrovice v rámci Programu obnovy venkova na akci „Oprava 

střešní krytiny budovy obecního úřadu a oprava zpěvněné plochy sběrného dvora", nový účel dotace 

„Oprava střešní krytiny budovy obecního úřadu“, změnu rozsahu akce a uzavření dodatku č. 1  

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, ev. č. KK01860/2019 

- změnu rozsahu akce realizované obcí Horní Blatná „Rekonstrukce VO v ulicích Purkyňova, část 

Vančurova, část II. odboje, část Komenského, část ulice Hamerská a celé nám. Sv. Vavřince“, na kterou 

byla poskytnuta dotace v rámci Programu obnovy venkova a uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí dotace, ev. č. KK 01522/2019 

 

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

dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, ev. č. KK01860/2019 a KK 01522/2019 

 



Usnesení ze 153. jednání RKK dne 19.08.2019 

 

19.08.2019  Strana 34 (celkem 47) 

 

Termín kontroly: 07.10.2019 
 

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

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
57. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Multifunkční zařízení pro KÚ KK" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1015/08/19 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona  

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

„Multifunkční zařízení pro KÚ KK“ a připouští dle § 102 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, variantní řešení 

 

- schvaluje hodnotící kritérium „nejnižší nabídková cena včetně DPH“ pro hodnocení nabídek  

na veřejnou zakázku „Multifunkční zařízení pro KÚ KK“, a to pro každou variantu samostatně 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Multifunkční zařízení pro KÚ KK“ 

 

- schvaluje seznam dodavatelů k oslovení výzvou na veřejnou zakázku „Multifunkční zařízení  

pro KÚ KK“ 

 

• Techniservis s.r.o., Na Dlouhých 1055/51, 312 00 Plzeň, IČO 26347849 

• Print Smart s.r.o., Studentská 78/25, 360 07 Karlovy Vary, IČO 26389568 

• VUJO s.r.o., Křížová 116, 356 01 Sokolov, IČO 64830713 

• AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČO 04308697 

• INVEKO spol. s r. o., Plzeňská 1445/11, 360 01 Karlovy Vary, IČO 45349282 

 

- schvaluje členy hodnotící komise: 

Ing. Josef Janů 

Mgr. Jiří Klsák 

Ing. Jiří Heliks 

Monika Drobilová 

 

náhradníky hodnotící komise:  

Mgr. Dalibor Blažek 

Mgr. Jaroslav Borka 

Ing. Jaroslav Bradáč 

Ing. Jan Bureš 

Martin Hurajčík 

Mgr. Bc. Helena Hejnová 

Ing. Karel Jakobec  

Mgr. Petr Kubis 

Ing. Petr Kulhánek 

MUDr. Věra Procházková 

Mgr. Daniela Seifertová 

Michal Šťovíček 

Ing. Markéta Wernerová 

Bc. Bedřich Kořínek  

Mgr. Kateřina Miosgová 

 

Termín kontroly: 11.11.2019 
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Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

 

 
58. Odměny ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu 

Karlovarského kraje a ředitele příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání – 

1. pololetí 2019  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1016/08/19 
 

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

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

Ing. Vlastimila Veselého, ve výši uvedené v důvodové zprávě 

 

Termín kontroly: 07.10.2019 
 

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

Lenka Fratričová,  

 

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

za 2. čtvrtletí 2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1017/08/19 
 

- bere na vědomí zprávu o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o., za 2. čtvrtletí 2019 

 

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

organizace 

 

 
60. Pravidla soutěže pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií v Karlovarském 

kraji – „Kolonádní pohárek“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1018/08/19 
 

- schvaluje pravidla výtvarné soutěže „Kolonádní pohárek“ pro žáky základních škol a nižších ročníků 

víceletých gymnázií v Karlovarském kraji dle níže uvedených specifik v důvodové zprávě 

 

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

soutěže „Kolonádní pohárek“ 

 

Termín kontroly: 09.12.2019 
 

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

organizace 

 

 
61. Nominace člena Uhelné komise zastupujícího Karlovarský kraj 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1019/08/19 
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- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje nominaci Mgr. Jany Mračkové Vildumetzové, hejtmanky Karlovarského kraje, členem Uhelné 

komise zastupující Karlovarský kraj 

 

- schvaluje sdělení o nominaci člena Uhelné komise zastupující Karlovarský kraj, podle návrhu 

 

- pověřuje Martina Hurajčíka, náměstka hejtmanky Karlovarského kraje, podpisem sdělení o nominaci 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
62. Návrh na jmenování vedoucího odboru správa majetku 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1020/08/19 
 

- jmenuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Bc. Olgu Vokáčovou do funkce vedoucí odboru správa majetku  

s účinností od 1.9.2019 

 

- ukládá odboru kancelář ředitelky úřadu zabezpečení úkolů spojených se jmenováním 

 

Termín kontroly: 07.10.2019 
 

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

 

 
63. Návrh na jmenování vedoucího odboru informatiky 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1021/08/19 
 

- jmenuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Ing. Jiřího Helikse do funkce vedoucího odboru informatiky  

s účinností od 1.9.2019 

 

- ukládá odboru kancelář ředitelky úřadu zabezpečení úkolů spojených se jmenováním 

 

Termín kontroly: 07.10.2019 
 

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

 

 
64. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Modernizace učeben  

pro strojírenské obory - část č. 1 - Nové obráběcí stroje - Konvenční stroje" projekt "Modernizace 

učeben - strojní a elektrotechnické" Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1022/08/19 
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- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky "Modernizace učeben  

pro strojírenské obory – část č. 1 – Nové obráběcí stroje – Konvenční stroje". Jako nejvýhodnější nabídka 

byla vyhodnocena nabídka účastníka Habilis Steel spol. s r.o., Kurčatovova 324, 109 00 Praha - Petrovice, 

IČO 24732061, s nabídkovou cenou 1.023.231,66 Kč včetně DPH (845.646,00 Kč bez DPH). 

 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku "Modernizace učeben pro strojírenské obory – část č. 1 – Nové 

obráběcí stroje – Konvenční stroje" dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Modernizace učeben pro strojírenské obory – část  

č. 1 – Nové obráběcí stroje – Konvenční stroje" po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu 

zadávacího řízení s vybraným dodavatelem Habilis Steel spol. s r.o., Kurčatovova 324, 109 00 Praha - 

Petrovice, IČO 24732061, s nabídkovou cenou 1.023.231,66 Kč včetně DPH (845.646,00 Kč bez DPH) 

 

- ukládá řediteli Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvková organizace, činit úkony spojené  

s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem Habilis Steel spol. s r.o., Kurčatovova 324, 109 00 Praha - 

Petrovice, IČO 24732061 

 

- pověřuje Ing. Pavla Žemličku, ředitele Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvková organizace, 

podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem Habilis Steel spol. s r.o., Kurčatovova 324, 109 00 Praha - 

Petrovice, IČO 24732061 

 

- schvaluje použití fondu investic příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Ostrov  

na dofinancování projektu ve výši 680.419 Kč 

 

Termín kontroly: 16.09.2019 
 

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

Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Ostrov 

 

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

obyvatelstva 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1023/08/19 
 

- schvaluje dokument Vyhlášení Stipendijního (dotačního) programu Karlovarského kraje ke zlepšení 

vzdělanostní struktury obyvatelstva dle návrhu 

 

- vyhlašuje Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury 

obyvatelstva 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnit na úřední desce a portálu Karlovarského kraje 

Vyhlášení Stipendijního (dotačního) programu ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva 

 

Termín kontroly: 07.10.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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66. Projekt "Opakovaná umělá obnova lesů poškozených suchem" Střední lesnické školy Žlutice, 

příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1024/08/19 
 

- bere na vědomí projektový záměr "Opakovaná umělá obnova lesů poškozených suchem" Střední 

lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace, v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

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

oplocenkami a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

 

- souhlasí s poskytnutím dotace Střední lesnické škole Žlutice, příspěvková organizace, na projekt 

"Obnova lesů poškozených suchem a jejich ochrana před hmyzími škůdci" z Programu pro poskytování 

dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem  

a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami 

 

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu "Opakovaná umělá obnova lesů poškozených suchem"  

ve výši max. 45.060 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z dotačního programu 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitelku příspěvkové organizace o tomto 

usnesení 

 

Termín kontroly: 07.10.2019 
 

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

 

 
67. Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – projektová příprava vybudování parkoviště 

pro návštěvníky 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1025/08/19 
 

- schvaluje realizaci záměru vybudování parkoviště pro návštěvníky Pietního místa zajateckého tábora  

v Jindřichovicích 

 

- ukládá odboru regionálního rozvoje zajistit projektovou přípravu záměru, tj. zajistit zpracování 

projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení včetně stavebního povolení a dokumentaci 

pro provádění stavby 

 

Termín kontroly: 09.12.2019 
 

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

 

 
68. Senior Expres 2019 – návrh na rozdělení dotací 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1026/08/19 
 

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

Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Senior Expres" v celkové výši 1.000.000 Kč dle přílohy 

č. 1 a uzavření veřejnoprávních smluv dle návrhu 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  pověřit Ing. Josefa Janů, člena Rady 

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

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

"Senior Expres" 

 

Termín kontroly: 11.11.2019 
 

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

 

 
69. Částečné zrušení usnesení č. RK 1112/10/18 ze dne 01.10.2018 - "Úplatné nabytí nemovité věci - 

části pozemku p.č. 363/3 v k.ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary v rozvojovém území letiště  

z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1027/08/19 
 

- ruší část přijatého usnesení č. RK 1112/10/18 ze dne 01.10.2018 ve znění: 

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

p.č. 363/3 o výměře 2.562 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1011-123/2018 z původního 

pozemku p.č. 363/3 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 363/8 o výměře 2.562 m2,  

v k.ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary, kupní smlouvou v předloženém znění mezi panem Ludvíkem 

Krhounkem, trvale bytem xxxxxxx xxxxxxxxxx a Tomášem Krhounkem, trvale bytem xxxxxxxxxx xxxxxxx 

(jako prodávajícími na straně jedné) a Karlovarským krajem, IČO 70891168, se sídlem Závodní 353/88, 

360 06 Karlovy Vary (jako kupující na straně druhé), kdy kupující se zavazuje uhradit každému  

z prodávajících 1/2 kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené na základě znaleckého 

posudku č. 332/3/7/2018 zpracovaným soudním znalcem Ing. Danielem Balínem ze dne 04.07.2018, 

kterým byla cena v místě a čase obvyklá za předmětnou část pozemku stanovena ve výši 486.780,00 Kč,  

a tím převést vlastnictví spoluvlastnických podílů na části pozemku p.č. 363/3 o výměře 2.562 m2,  

v k.ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary, z podílového spoluvlastnictví Ludvíka Krhounka a Tomáše 

Krhounka do vlastnictví Karlovarského kraje, 

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

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

smlouvy. 

Zbývající část usn. č. RK 1112/10/18 ze dne 01.10.2018 zůstává v platnosti. 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zrušit přijaté usnesení  

č. ZK 400/12/18 ze dne 13.12.2018 v celém znění 

 

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

p.č. 363/3 o výměře 2.562 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1011-123/2018 z původního 

pozemku p.č. 363/3 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 363/8 o výměře 2.562 m2,  

v k.ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary, z vlastnictví Ludvíka Krhounka, trvale bytem xxxxxxxx xxxxxxx 

a Tomáše Krhounka, trvale bytem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, do vlastnictví Karlovarského kraje, ve formě 

úplatného nabytí předmětné nemovité věci:  

 

Var. 1) dle rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu, kdy bude stanovena náhrada vyvlastňovaným Ludvíkovi 

Krhounkovi a Tomášovi Krhounkovi za úplatný převod na základě znaleckého posudku zpracovaného  

v rámci probíhajícího vyvlastňovacího řízení, 

 

Var. 2)  dle kupní smlouvy v předloženém znění uzavřené mezi panem Ludvíkem Krhounkem, trvale 

bytem xxxxxxxxxx xxxxxxxx a Tomášem Krhounkem, trvale bytem xxxxxxx xxxxxxx  

(jako prodávajícími na straně jedné) a Karlovarským krajem, IČO 70891168, se sídlem Závodní 353/88, 

360 06  Karlovy Vary (jako kupující na straně druhé), a to za předpokladu, že vyvlastňovací řízení bude 
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zastaveno ze strany vyvlastňovaných a následně bude uzavřena dohoda formou kupní smlouvy s 

podmínkami, že kupující se zaváže uhradit každému z prodávajících 1/2 kupní ceny ve výši, která bude v 

porovnání ceny zjištěné a ceny v místě a čase obvyklé ta vyšší, stanovené na základě znaleckého posudku 

zpracovaného v rámci vedeného vyvlastňovacího řízení, a tím převést vlastnictví spoluvlastnických podílů 

na části pozemku p.č. 363/3 o výměře 2.562 m2, v k.ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary, z podílového 

spoluvlastnictví Ludvíka Krhounka a Tomáše Krhounka do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

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

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

smlouvy dle návrhu 

 

- ruší dnem 31.08.2019 část přijatého usnesení č. RK 738/06/19 ze dne 10.06.2019, ve znění: 

- zmocňuje vedoucího odboru investic a správa majetku Ing. Tomáše Brtka k jednání ve vyvlastňovacím 

řízení, jehož předmětem bude vyvlastnění části pozemku p.č. 363/3 v k.ú. Olšová Vrata, obec Karlovy 

Vary, za účelem rozvoje Letiště Karlovy Vary 

 

- zmocňuje s účinností dnem 01.09.2019 vedoucí odboru správa majetku Bc. Olgu Vokáčovou ke všem 

jednáním týkajícím se vyvlastňovacího řízení, jehož předmětem bude vyvlastnění části pozemku  

p.č. 363/3 v k.ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary, za účelem rozvoje Letiště Karlovy Vary 

 

Termín kontroly: 09.12.2019 
 

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

 

 
70. Investiční akce „Rekonstrukce elektroinstalace budova Plesná“ Dětského domova Karlovy Vary 

a Ostrov, příspěvková organizace - schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1028/08/19 
 

- bere na vědomí informaci o změnovém listu v rámci realizace stavby „Rekonstrukce elektroinstalace 

budova Plesná“ Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace 

 

- schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby "Rekonstrukce elektroinstalace budova 

Plesná" 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby "Rekonstrukce elektroinstalace 

budova Plesná" 

 

- pověřuje PhDr. Milana Molce, ředitele Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková 

organizace, podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce elektroinstalace 

budova Plesná“ 

 

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 153.670 Kč 

Dětskému domovu Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace, a jejich použití na dofinancování akce 

"Rekonstrukce elektroinstalace budova Plesná" 

 

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

usnesení 

 

Termín kontroly: 07.10.2019 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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71. Projekt Karlovarského kraje „Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních 

služeb v Karlovarském kraji II“ – schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-39/2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1029/08/19 
 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí , že Ministerstvo 

práce a sociálních věcí vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-39/2019 v rámci 

Operačního programu zaměstnanost na projekt Karlovarského kraje „Podpora procesu střednědobého 

plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji II“ 

 

- deklaruje , že jako orgán příjemce dotace byla Rada seznámena s Rozhodnutím o poskytnutí dotace  

č. OPZ007-871-39/2019 vydaným Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu 

zaměstnanost na projekt Karlovarského kraje „Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje 

sociálních služeb v Karlovarském kraji II“ reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0012368 

 

- souhlasí s poskytnutím dotace za podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPZ007-

871-39/2019 v rámci Operačního programu zaměstnanost na projekt Karlovarského kraje reg. č. 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0012368 

 

- ukládá odboru řízení projektů a odboru sociálních věcí plnit podmínky stanovené Rozhodnutím  

o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-39/2019  vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci 

Operačního programu zaměstnanost na projekt Karlovarského kraje „Podpora procesu střednědobého 

plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji II“ reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0012368 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

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

a cestovního ruchu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1030/08/19 
 

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

 

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

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 

2019 v rámci individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje Mgr. Danielu Seifertovou, náměstkyni hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče, 

podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, v případě schválení 

poskytnutí žádostí o individuální dotace, dle přílohy č. 1 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje neposkytnutí individuální dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 2 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje dle přílohy č. 2 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uzavření veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2019 dle přílohy č. 2 



Usnesení ze 153. jednání RKK dne 19.08.2019 

 

19.08.2019  Strana 42 (celkem 47) 

 

 

- doporučuje pověřit Mgr. Danielu Seifertovou, náměstkyni hejtmanky pro oblast kultury a památkové 

péče, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, v případě 

schválení Zastupitelstvem Karlovarského kraje poskytnutí žádosti o individuální dotaci, dle přílohy č. 2 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu  

- v případě schválení neposkytnutí individuálních žádostí - informovat žadatele o rozhodnutí Rady 

Karlovarského kraje 

- v případě schválení poskytnutí individuálních žádostí - předložit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Mgr. Daniele Seifertové, náměstkyni hejtmanky pro oblast kultury, 

k podpisu a zajistit veškeré úkony ze smluv vyplývající 

- v případě schválení doporučení Zastupitelstvu Karlovarského kraje zpracovat materiál do Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 02.12.2019 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
73. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje městu Jáchymov na revitalizaci opěrné 

stěny za Starou mincovnou  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1031/08/19 
 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 393/2019 - zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku 

hospodaření Karlovarského kraje za rok 2018 ve výši 5.465.984 Kč do kapitoly Příspěvky cizím 

subjektům Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského 

kraje jako investiční dotaci pro město Jáchymov na akci Revitalizace opěrné zdi v Jáchymově  

nad Mincovnou 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Jáchymov, ve výši 5.456.984 Kč, na akci "Oprava 

opěrné stěny stará mincovna" dle přílohy č. 1 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení veřejnoprávní smlouvu  

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2019, dle návrhu, který je přílohou 

č. 1 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Mgr. Danielu Seifertovou, 

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

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, jejíž vzorové znění je přílohou č. 2 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení smlouvu o bezúplatném 

převodu projektové dokumentace a postoupení práv k projektové dokumentaci na revitalizaci opěrné zdi 

za starou mincovnou v Jáchymově městu Jáchymov, která je přílohou č. 4 

 

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

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

o bezúplatném převodu projektové dokumentace a postoupení práv, která je přílohou č. 4 

 

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

do Zastupitelstva Karlovarského kraje 
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Termín kontroly: 16.09.2019 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
74. Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace z Programu na obnovu a využití kulturních památek, 

památkově chráněných objektů a movitých věcí v roce 2019 panu Tomášovi Leichtovi na projekt 

„Královské Poříčí, Dlouhá 7 – obnova střešního pláště a předprojektová příprava k rekonstrukci“  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1032/08/19 
 

- schvaluje změnu účelu dotace poskytnuté z Programu na obnovu a využití kulturních památek, 

památkově chráněných objektů a movitých věcí v roce 2019 panu Tomáši Leichtovi na obnovu objektu 

Královské Poříčí, Dlouhá 7, změnu účelu dotace u subjektu Tomáš Leicht, Královské Poříčí, Dlouhá 7,  

a to z původního účelu „Obnova střešního pláště a předprojektová příprava k rekonstrukci“ na nový účel  

s názvem "Obnova střešního pláště a kompletní archivní rešerše" 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje ev. č. KK00630/2019, dle návrhu č. 2 

 

- pověřuje Mgr. Danielu Seifertovou, náměstkyni hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast kultury  

a památkové péče, podpisem dodatku č. 1 

 

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

administrativních úkonů spojených se změnou účelu dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 21.10.2019 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
75. Schválení závazného finančního příslibu projektu „Žula a voda" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1033/08/19 
 

- schvaluje změnu účelu přidělených finančních prostředků Muzeu Sokolov ve výši 200.000 Kč  

z původně určených  na financování DPH u projektu “Náprava škod způsobených dobýváním cínu  

na ložisku Čistá 2. etapa“ na nový účel, a to na přípravné práce k projektu „Žula a Voda“ (zpracování 

žádosti o dotaci, aktualizace rozpočtů a projektové dokumentace na zpřístupnění dalších prostor dolu 

Jeroným) 

 

- souhlasí  

a) se zařazením projektu „Žula a voda“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

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

projektu „Žula a voda“ ve výši max. 15.000.000 Kč, tzn. 100 % celkových uznatelných výdajů projektu  

c) s vlastním spolufinancováním projektu „Žula a voda“ ve výši max. 1.500.000 Kč, tzn. 10 % celkových 

uznatelných výdajů projektu 

 

- pověřuje Ing. Michaela Runda, ředitele Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, 

podpisem žádosti o dotaci pro projekt „Žula a voda“ podávaného do operačního programu - Program 
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přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, prioritní osa č. 2 

Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů 

 

- jmenuje vedoucím projektu "Žula a voda" Ing. Michaela Runda, ředitele Muzea Sokolov, příspěvkové 

organizace Karlovarského kraje 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

a) závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu 

„Žula a voda“ ve výši max. 15.000.000 Kč, tzn. 100 % celkových uznatelných nákladů projektu, který má 

v plánu realizovat Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje z operačního programu 

– Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, 

prioritní osa č. 2 Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů 

b) vlastní spolufinancování projektu „Žula a voda“ ve výši max. 1.500.000 Kč, tzn. 10 % celkových 

uznatelných výdajů projektu  

c) pověření Ing. Michaela Runda, ředitele Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, 

podpisem žádosti o dotaci pro projekt „Žula a voda“ podávaného do operačního programu - Program 

přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, prioritní osa č. 2 

Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Muzeu Sokolov, příspěvkové organizaci 

Karlovarského kraje, administrovat potřebné kroky k podání žádosti do výše uvedeného Programu 

 

Termín kontroly: 07.10.2019 
 

Zodpovídá: Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvková organizace 

 

 
76. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „II/210 Napojení 

Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy“  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1034/08/19 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky „II/210 Napojení Podkrušnohorské 

výsypky v k.ú. Horní Nivy“. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka účastníka 

Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60838744, s nabídkovou cenou 60.947.385,74 Kč 

bez DPH. Na druhém pořadí se umístila nabídka účastníka společnosti RF + KS – Podkrušnohorská 

výsypka se správcem společnosti Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice, IČO 28714989, 

a společníkem Komunikace Sokolov s.r.o., Dolní 98, Všeborovice, 362 63 Dalovice, IČO 28036166,  

s nabídkovou cenou 73.643.877,66 Kč bez DPH a na třetím místě se umístila nabídka účastníka 

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 514 01 Teplice,  

IČO 40233308, s nabídkovou cenou 74.418.002,38 Kč bez DPH. 

 

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

smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na dodavatele zakázky „II/210 Napojení Podkrušnohorské 

výsypky v k.ú. Horní Nivy“ společností Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60838744,  

s nabídkovou cenou 60.947.385,74 Kč bez DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu 

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

pozdějších předpisů 

 

Termín kontroly: 07.10.2019 
 

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

příspěvková organizace 
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77. Návrh na státní vyznamenání pro pana Jiřího Ošeckého in memoriam 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1035/08/19 
 

- souhlasí s podáním návrhu na státní vyznamenání pro pana Jiřího Ošeckého in memoriam 

 

Termín kontroly: 25.11.2019 
 

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

 

 
78. Schválení udělení plné moci ředitelce Krajského úřadu Karlovarského kraje ke všem úkonům 

souvisejícím s realizací kontroly 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1036/08/19 
 

- schvaluje udělení plné moci ředitelce Krajského úřadu Karlovarského kraje, Mgr. Martině Vránové,  

ke všem úkonům souvisejícím s realizací kontroly na místě v souladu s ustanovením § 8 zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a v režimu téhož zákona, projektu s názvem Predikce trhu práce 

(Kompas), reg. č. projektu CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006097, to vše dle návrhu a 

 

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje, Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou, podpisem plné moci 

 

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

 
79. Výjimka z předpisu rady kraje č. PR 06/2018 na projekt „Tvorba reprezentativní  

a profesionální fotobanky zapsaných či nominovaných statků na Seznamu světového dědictví 

UNESCO na území Karlovarského kraje“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1037/08/19 
 

- schvaluje výjimku z předpisu rady kraje č. PR 06/2018 "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi"(čl. IX). Poptávkové řízení na projekt „Tvorba 

reprezentativní a profesionální fotobanky nominovaných či zapsaných statků na Seznamu světového 

dědictví UNESCO na území Karlovarského kraje“ bude zadáno vybraným fotografům s kritériem nejnižší 

nabídkové ceny. 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit realizaci poptávkového 

řízení na fotografa v rámci projektu „Tvorba reprezentativní a profesionální fotobanky nominovaných či 

zapsaných statků na Seznamu světového dědictví UNESCO na území Karlovarského kraje“ a zajistit 

kroky plynoucí z realizace usnesení 

 

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

a cestovního ruchu 
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80. Úprava organizace školního roku 2019/2020 ve Střední lesnické škole Žlutice, příspěvková 

organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1038/08/19 
 

- bere na vědomí žádost Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace, o povolení změny 

organizace školního roku 2019/2020, která spočívá v posunutí začátku školního vyučování o jeden týden, 

tj. 9. září 2019, z důvodu realizace investiční akce "Rekonstrukce sociálního zařízení, rozvodů vody  

a kanalizace včetně potrubí, odvětrání sociálního zařízení" 

 

- souhlasí s uvedenou změnou v organizaci školního roku 2019/2020 

 

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

z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 21.10.2019 
 

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

 

 
81. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1039/08/19 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v celkové výši 15.000 Kč  

dle přílohy č. 1 

 

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

v celkové výši 15.000 Kč se subjektem uvedeným v příloze č. 1 dle vzoru v návrhu č. 2 

 

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

a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

 

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

 

Termín kontroly: 07.10.2019 
 

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

 

 
82. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - město Mariánské Lázně 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1040/08/19 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální 

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

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v celkové výši 300.000 Kč se subjektem 

uvedeným v příloze č. 1 dle vzoru v návrhu č. 2 

 



Usnesení ze 153. jednání RKK dne 19.08.2019 

 

19.08.2019  Strana 47 (celkem 47) 

 

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

 

Termín kontroly: 07.10.2019 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová v. r. 

hejtmanka  

Karlovarského kraje 

 Ing. Jan Bureš v. r. 

 ověřovatel 

 

 


