Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění
(označeno „xxxxxxxxx“).

Karlovarský kraj
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06

USNESENÍ
ze 155. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 2. září 2019 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje
v době od 10:55 do 17:00 hodin

Přítomni:
Jednání řídil:
Omluveni:
Přizvaní:
Další zúčastnění:

Zapisovatelka:

Mgr. Mračková Vildumetzová, p. Hurajčík (od 11:02 hod.), Mgr. Kubis,
Mgr. Seifertová (do 15:56 hod.), Mgr. Blažek (do 15:56 hod.), Ing. Jakobec,
Ing. Bureš (do 13:47 hod.), Ing. Janů (celkem 8 radních)
Mgr. Mračková Vildumetzová
Ing. Bradáč
Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Ing. Hryszová, Ing. Jánská, Ing. Klíček, Ing. Leichter, MBA,
Ing. Lichtneger, Mgr. Novotný, Mgr. Pavlíková, Ing. Raška,
PhDr. Mgr. Smoleja, Ing. Stráská, Ing. Veselý
Lenka Burešová

Usnesení č.
A. Volba ověřovatelů zápisu
B. Schválení programu jednání
1. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje,
a.s. – volba člena dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí
rady
2. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 02.09.2019
3. Rozpočtové změny
4. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.06.2019
a dofinancování ztrátových příspěvkových organizací pro rok 2019
5. Upuštění od vymáhání pohledávky za povinným M. D. T. Trans s.r.o.
6. Zpráva o peticích, stížnostech a dalších podáních za rok 2018
7. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje
8. Žádost obce Třebeň o prominutí jednorázové finanční náhrady za omezení
vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Vybudování chodníků – III. etapa,
Třebeň“ v silničních pozemcích v majetku Karlovarského kraje
9. Informace o zpracování akčního plánu protihlukových opatření pro hlavní pozemní
komunikace ve vlastnictví Karlovarského kraje
10. Pravidla pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určených
pro pracovníky v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem
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11. Pravidla pro poskytování zápůjčky z Fondu na udržení provozu sociálních služeb
v Karlovarském kraji v roce 2020
12. Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském
kraji v roce 2019 - navýšení neinvestiční dotace 1 v rámci mimořádného kola
dotačního řízení, dofinancování sociálních služeb
13. Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb
v roce 2020
14. 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
15. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 227
v k.ú. Březová ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., a smlouva o zajištění
přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících
16. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění a provozování
plynovodní přípojky na pozemku st.p.č. 405 v k.ú. Toužim mezi Karlovarským
krajem, zastoupeným Střední lesnickou školou Žlutice, příspěvkovou organizací
a paní Alenou Hejnovou
17. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
18. Schválení smlouvy o výpůjčce kanceláře č. 209 v budově „B“ Krajského úřadu
Karlovarského kraje pro Institut lázeňství a balneologie, v.v.i.
19. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného k hospodaření
příspěvkovým organizacím
20. Oprava komunikace před pavilonem "B" v nemocnici v Chebu
21. Schválení Příkazní smlouvy mezi Krajskou správou a údržbou silnic
Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací a Karlovarským krajem
v souvislosti s realizací akce stavby „Rekonstrukce lávky pro cyklostezku Ohře
v Mostově“
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 3. části dílčích projektů k financování
23. Dotace na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených
povodněmi - Aktualizace Digitálního povodňového plánu města Bečov nad Teplou
24. Poskytnutí dotací na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem
a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami z rozpočtu Karlovarského kraje
25. Informace o vyplacených náborových příspěvcích v oblasti zdravotnictví a návrh
dalšího postupu
26. Schválení výsledku zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem
„Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů pro ZZS KVK“
Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
27. Pověření Ing. Jaroslava Bradáče v rámci dotačního programu Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy "Podpora mládeže na krajské úrovni"
28. Určení výše požadované náhrady škody způsobené ředitelkou Dětského domova
Mariánské lázně a Aš, příspěvková organizace
29. Projekt "Změna klimatu a ochrana životního prostředí v evropském kontextu"
Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy
s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace
30. Projekt "Snižování početních stavů prasete divokého" Střední lesnické školy
Žlutice, příspěvková organizace, z dotačního programu Ministerstva zemědělství
31. Dodatky č. 1 ke smlouvám o finančním partnerství v projektu Karlovarského kraje
„Obědy do škol v Karlovarském kraji 2018/2019“
32. Zřízení školního klubu u Základní školy a mateřské školy při zdravotnických
zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace
33. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji - žádost o změnu
charakteru dotace od města Skalná
02.09.2019
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34. Vytvoření motivačních videí pro podporu dalších oborů v Karlovarském kraji
- informace
35. Plán veřejnosprávních kontrol na období od 01.01.2019 do 31.12.2019
- aktualizace č. 2
36. Informace o doručené Výzvě k úhradě prostředků dotčených pochybením
u projektu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech
v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II." reg. č.
CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005152
37. Žádost o udělení výjimky z předpisu Rady kraje č. PR 03/2018 „pravidla
pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými
organizacemi“ – Den Železnice 2019
38. Program Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji - žádost
města Hroznětín o prodloužení termínu vyúčtování poskytnuté dotace
39. Sponzorské smlouvy v rámci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020
40. Informace o ukončení veřejné zakázky "Císařské lázně – Karlovy Vary, bourání
omítek v 1. PP“
41. Akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" - Registrace akce, plná
moc, průběžná informace k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace
objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"
42. Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách - informace o aktuálním stavu
43. Schválení přijetí daru RDG angiografického systému Azurion 7 C 20
od společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., do vlastnictví Karlovarského
kraje a schválení znění dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 11.03.2013
mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.
44. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního ruchu - alokované - Dobrovolný svazek obcí
České lázně - salony Evropy
45. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. – projekt "Skryté bohatství nevyužívaných
zdrojů minerálních vod Karlovarského Kraje"
46. Schválení smlouvy o výpůjčce ve věci předání hudebních nástrojů ve vlastnictví
Karlovarského kraje, Muzeu Cheb, příspěvkové organizaci
47. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního ruchu
48. Žádosti o individuální dotaci Léčebných lázní Lázně Kynžvart, Lázeňská 295,
354 91 Lázně Kynžvart, IČO 00883573 a České lékařské společnosti
Jana Evangelisty Purkyně, z.s., Sokolská 490/31, Nové Město, 120 00 Praha,
IČO 00444359
49. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nákup vybavení nově
vybudovaných prostor 3. NP v DpS v Hranicích v rámci investiční akce
„Rekonstrukce střechy objektu domova včetně půdní vestavby“ - Domov
pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace“
50. Změna platu zástupkyně ředitele Gymnázia a střední odborné školy Chodov,
příspěvková organizace
51. Poskytnutí finančního daru na organizaci Národní konference Venkov ČR 2019
52. Složení hodnotící komise pro vyhodnocení zadávacího řízení na veřejnou zakázku
„Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“ v rámci akce
„KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“
53. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. – aktuální informace, memorandum
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A. Volba ověřovatelů zápisu
Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:
- Mgr. Petra Kubise
- Ing. Josefa Janů

B. Schválení programu jednání
Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.
Rozšíření programu o:
35. Plán veřejnosprávních kontrol na období od 01.01.2019 do 31.12.2019
- aktualizace č. 2
36. Informace o doručené Výzvě k úhradě prostředků dotčených pochybením u projektu
"Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji
v
rámci
OP
ŽP
2014-2020
Kotlíkové
dotace
II."
reg.
č.
CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005152
37. Žádost o udělení výjimky z předpisu Rady kraje č. PR 03/2018 „pravidla pro zadávání
veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ – Den
Železnice 2019
38. Program Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji - žádost města
Hroznětín o prodloužení termínu vyúčtování poskytnuté dotace
39. Sponzorské smlouvy v rámci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020
40. Informace o ukončení veřejné zakázky "Císařské lázně – Karlovy Vary, bourání omítek
v 1. PP“
41. Akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" - Registrace akce, plná moc,
průběžná informace k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace objektu
Císařských lázní, Karlovy Vary"
42. Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách - informace o aktuálním stavu
43. Schválení přijetí daru RDG angiografického systému Azurion 7 C 20 od společnosti
Karlovarská krajská nemocnice a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje a schválení znění
dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 11.03.2013 mezi Karlovarským krajem
a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.
44. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče,
lázeňství a cestovního ruchu - alokované - Dobrovolný svazek obcí České lázně - salony
Evropy
45. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. – projekt "Skryté bohatství nevyužívaných zdrojů
minerálních vod Karlovarského Kraje"
46. Schválení smlouvy o výpůjčce ve věci předání hudebních nástrojů ve vlastnictví
Karlovarského kraje, Muzeu Cheb, příspěvkové organizaci
47. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče,
lázeňství a cestovního ruchu
48. Žádosti o individuální dotaci Léčebných lázní Lázně Kynžvart, Lázeňská 295, 354 91 Lázně
Kynžvart, IČO 00883573 a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z.s.,
Sokolská 490/31, Nové Město, 120 00 Praha, IČO 00444359
49. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nákup vybavení nově
vybudovaných prostor 3. NP v DpS v Hranicích v rámci investiční akce „Rekonstrukce
střechy objektu domova včetně půdní vestavby“ - Domov pro seniory v Hranicích,
příspěvková organizace“
50. Změna platu zástupkyně ředitele Gymnázia a střední odborné školy Chodov, příspěvková
organizace
51. Poskytnutí finančního daru na organizaci Národní konference Venkov ČR 2019
02.09.2019
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52. Složení hodnotící komise pro vyhodnocení zadávacího řízení na veřejnou zakázku
„Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“ v rámci akce „KK – Revitalizace
Císařských lázní Karlovy Vary“
53. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. – aktuální informace, memorandum
o spolupráci se statutárním městem Karlovy Vary
Staženo z programu:
32. Zřízení školního klubu u Základní školy a mateřské školy při zdravotnických zařízeních
Karlovy Vary, příspěvková organizace
34. Vytvoření motivačních videí pro podporu dalších oborů v Karlovarském kraji
- informace
1. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. – volba
člena dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1043/09/19
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, ve znění pozdějších předpisů, ve věcech kraje jako jediný společník obchodní
společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČO 26402068, se sídlem Na Vlečce 177,
360 01 Otovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B,
vložka 1197
- bere na vědomí uplynutí funkčního období člena dozorčí rady Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s.,
Ing. Josefa Bulky, rok narození xxxx, bytem xxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxx xxx xx, a to dnem 04.08.2019,
ke kterému nastal zánik jeho členství v dozorčí radě společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
- volí v souladu s ustanovením § 421 odstavec 2 písmeno f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a článku 10 odstavec 2 písmeno e) stanov
společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Ing. Josefa Bulku, rok narození xxxx, bytem xxxxxxx,
xxxxx xxxx, xxx xxx xx, členem dozorčí rady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.,
a to s účinností ode dne 02.09.2019, od kterého vzniká jeho funkce člena dozorčí rady
- schvaluje v souladu s ustanovením § 59 odstavec 2 a § 12 odstavec 1 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů a § 59 odstavec 1 písmeno j)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o výkonu
funkce člena dozorčí rady mezi společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., a Ing. Josefem
Bulkou, jako člena dozorčí rady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., dle předloženého
znění, a to včetně jejího ujednání o výši a složkách odměny za výkon funkce člena dozorčí rady
- bere na vědomí předloženou Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku
společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., za období 1-6/2019
- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje, Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou, podpisem zápisu
o rozhodnutí za jediného společníka ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů
- ukládá představenstvu společnosti zabezpečit změny související s volbou člena dozorčí rady
v obchodním rejstříku

02.09.2019
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Termín kontroly: 21.10.2019
Zodpovídá:

Ing. Martin Leichter, MBA, předseda představenstva
Ing. Zdeněk Brázda, místopředseda představenstva
Ing. Pavel Raška, člen představenstva
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

2. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 02.09.2019
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1044/09/19
- bere na vědomí informaci o splnění nebo průběžném plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu
02.09.2019 dle návrhu č. 1 a č. 2
Zodpovídá:

Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

3. Rozpočtové změny
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1045/09/19
- schvaluje
Rozpočtovou změnu č. 405/2019
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 2.333.880,56 Kč z rezervy kapitálových výdajů Odboru
bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje do fondu investic příspěvkové
organizace Karlovarského kraje Střední odborná škola stavební Karlovy Vary na realizaci krajského
projektu Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji – kamerové systémy
Rozpočtovou změnu č. 406/2019
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 5.384.539 Kč z titulu přidělení neinvestiční
účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na rozvojový program
Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských
škol; č. j. MSMT-11413/2019-1. Finanční prostředky jsou určeny do rozpočtu Odboru školství, mládeže
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje, a budou poskytnuty školám a školským zařízením
zřizovaným obcemi Karlovarského kraje (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou
důvodové zprávy).
Rozpočtovou změnu č. 407/2019
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje
ve výši ± 93.660 Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou
organizaci Karlovarského kraje Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské na poskytnutí
náborového příspěvku dvěma novým zaměstnankyním v sociálních službách v přímé obslužné péči, které
splnily podmínky pro přiznání náborového příspěvku dle pravidel schválených Zastupitelstvem
Karlovarského kraje usnesením č. ZK 249/06/18 ze dne 21. 6. 2018.
Rozpočtovou změnu č. 408/2019
- navýšení příjmů Karlovarského kraje a zároveň snížení financování Karlovarského kraje o částku
427.884,85 Kč (16.720,13 EUR) z titulu přijetí evropského podílu ze Saského státního ministerstva
životního prostředí a zemědělství za realizaci projektu Technická pomoc Česká republika – Sasko 2014 2020 financovaného v rámci operačního programu Program spolupráce Svobodný stát Sasko
– Česká republika 2014 – 2020
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Rozpočtovou změnu č. 409/2019
- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu
Karlovarského kraje o částku 4.158.132,30 Kč (podíl EU 85 % a podíl SR 15 %) z titulu přijetí
neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Finanční prostředky
jsou určeny na financování projektu Karlovarského kraje s názvem Obědy do škol v Karlovarském kraji
2019/2020 realizovaného v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, Specifický cíl I.
Finanční prostředky budou poskytnuty základním a mateřským školám zřizovaným obcemi
a Karlovarským krajem, které se na tomto projektu podílejí na základě uzavřených smluv o partnerství
s finančním příspěvkem.
Rozpočtovou změnu č. 410/2019
- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši
6.310.190 Kč (podíly: 85 % EU, 10 % SR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce
a sociálních věcí České republiky určené na financování projektu Podpora procesu střednědobého
plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji II. (OPZ III.), financovaného v rámci
Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
- přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 332.115,27 Kč do Odboru řízení projektů Krajského
úřadu Karlovarského kraje, z toho částka 240.000 Kč ze schváleného rozpočtu Odboru sociálních věcí
Krajského úřadu Karlovarského kraje na základě pověření Ing. Květy Hryszové vedoucím projektu
a částka 92.115,27 Kč z rezervy na projekty spolufinancované z EU Odboru finančního Krajského úřadu
Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na financování povinného 5 % podílu
spolufinancování Karlovarského kraje k obdržené dotaci určené na realizaci projektu Podpora procesu
střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji II. (OPZ III.), financovaného
v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou.
Rozpočtovou změnu č. 411/2019
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje
v celkové výši ± 4.499.000 Kč, a to částka 50.000 Kč do Odboru finančního Krajského úřadu
Karlovarského kraje ke krytí cestovních výdajů a částka 4.449.000 Kč do Odboru kancelář ředitelky úřadu
Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů na mzdy a zákonné odvody. Jedná se o výdaje přímo
související s realizací projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START
v Karlovarském kraji, schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Technická
pomoc 2014-2020.
Rozpočtovou změnu č. 412/2019
- přesun finančních prostředků ve výši ± 5.000.000 Kč z rozpočtu dosavadního Odboru investic a správa
majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu nového Odboru správa majetku Krajského
úřadu Karlovarského kraje, z toho částka ve výši 2.778.996,30 Kč je neinvestiční a částka ve výši
2.221.003,70 Kč investiční. Finanční prostředky se převádí v souvislosti s organizační změnou, vznikem
nového Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje od data 1. 9. 2019.
Rozpočtovou změnu č. 413/2019
- navýšení příjmů a výdajů Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského
úřadu Karlovarského kraje ve výši 200.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva
kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Karlovy Vary
na realizaci projektu Hory oheň plivající, aneb sopky našeho kraje
Rozpočtovou změnu č. 414/2019
- snížení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu
Karlovarského kraje pro rok 2019 o částku 46 Kč z titulu vrácení finančních prostředků Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky
z neinvestiční účelové dotace určené jako prostředky v rámci rozvojového programu Částečné vyrovnání
mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol,
konzervatoří a školních družin v roce 2019; č. j. MSMT-33424/2018-1, které byly vráceny na účet
Karlovarského kraje od škol a školských zařízení zřizovaných obcemi Karlovarského kraje,
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a to od příspěvkové organizace Základní škola Šance Horní Slavkov.
Rozpočtovou změnu č. 415/2019
- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu
Karlovarského kraje o částku 40.553 Kč z titulu vrácení finančních prostředků z předchozích let
s účelovým znakem 33353 (přímé výdaje na vzdělávání) došlých na účet Karlovarského kraje
od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Gymnázium Cheb. Finanční prostředky budou poukázány
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
Rozpočtovou změnu č. 416/2019
- navýšení rozpočtu neinvestičních výdajů Odboru legislativního a právního a krajský živnostenský úřad
Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 400.000 Kč, a to přesunem neinvestičních prostředků
ve výši 200.000 Kč z rozpočtu Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje
a neinvestičních prostředků ve výši 200.000 Kč z rozpočtu Odboru investic Krajského úřadu
Karlovarského kraje
Termín kontroly: 21.10.2019
Zodpovídá:

Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu

4. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.06.2019 a dofinancování
ztrátových příspěvkových organizací pro rok 2019
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1046/09/19
- bere na vědomí hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.06.2019:







3 příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví hospodařily se ziskem,
1 příspěvková organizace v oblasti regionálního rozvoje hospodařila se ziskem, 1 organizace vykázala
ztrátu
3 příspěvkové organizace v oblasti sociální hospodařily se ziskem, 9 organizací vykázalo ztrátu
5 příspěvkových organizací v oblasti kultury hospodařilo se ziskem, 3 organizace vykázaly ztrátu
1 příspěvková organizace v oblasti dopravy hospodařila se ziskem, 1 organizace vykázala ztrátu
28 příspěvkových organizací v oblasti školství hospodařilo se ziskem, 5 organizací vykázalo ztrátu

- bere na vědomí mezitímní účetní závěrky příspěvkových organizací sestavené k datu 30.06.2019
- ukládá ředitelům/ředitelkám příspěvkových organizací, jejichž výsledek hospodaření neodpovídá
plánovaným ukazatelům, učinit taková opatření, aby výsledek hospodaření k 31.12.2019 nebyl záporný:
 Základní škola a střední škola Karlovy Vary, p. o.
 Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, p. o.
 Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, p. o.
 Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, p. o.
 Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, p. o.
 Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.
- schvaluje navýšení neinvestičních příspěvků - příspěvků na provoz do konce roku 2019 v celkové výši
61.894.997 Kč příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje (dle návrhu uvedeného v důvodové
zprávě)
- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 401/2019 - přesun rozpočtových prostředků ve výši 685.117 Kč
z Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to z neinvestiční rezervy do rozpočtu
02.09.2019
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Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje na navýšení provozního příspěvku
na dofinancování ztrát příspěvkové organizace Karlovarského kraje Krajský dětský domov pro děti
do 3 let
- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 402/2019 - přesun rozpočtových prostředků ve výši 2.135.000 Kč
z Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to z neinvestiční rezervy do rozpočtu
Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje
na navýšení provozního příspěvku na dofinancování ztrát příspěvkových organizací Karlovarského kraje:
Galerie umění Karlovy Vary ve výši 191.000 Kč, Krajská knihovna Karlovy Vary ve výši 1.594.000 Kč
a Muzeum Karlovy Vary ve výši 350.000 Kč
- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 403/2019 - přesun rozpočtových prostředků v celkové výši
59.074.880 Kč z Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to z neinvestiční rezervy
do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje na navýšení provozního
příspěvku na dofinancování ztrát příspěvkových organizací Karlovarského kraje působící v oblasti sociální
(seznam jednotlivých příspěvkových organizací je uveden v důvodové zprávě)
- ukládá vedoucí odboru finančního zajistit snížení provozního příspěvku a vrácení finančních prostředků
v případě dofinancování příspěvkových organizací z Ministerstva práce a sociálních věcí
Termín kontroly: 07.10.2019
Zodpovídá:

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního
ředitelé příspěvkových organizací,

5. Upuštění od vymáhání pohledávky za povinným M. D. T. Trans s.r.o.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1047/09/19
- souhlasí s upuštěním od vymáhání nevymahatelné pohledávky ve výši 6.000 Kč za povinným
M. D. T. Trans s.r.o., se sídlem Horská 289, 541 02 Trutnov, IČO 28977751, z evidence pohledávek
z důvodu zrušení konkurzu pro nedostatek majetku a vymazání dlužníka z obchodního rejstříku
Zodpovídá:

PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního
a právního

6. Zpráva o peticích, stížnostech a dalších podáních za rok 2018
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1048/09/19
- bere na vědomí zprávu o peticích, stížnostech a dalších podáních za rok 2018
Zodpovídá:

PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního
a právního a krajského živnostenského úřadu

7. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1049/09/19
02.09.2019
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- bere na vědomí usnesení Komise Rady Karlovarského kraje ze dne 14.08.2019 dle návrhu
Zodpovídá:

Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

8. Žádost obce Třebeň o prominutí jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv
v souvislosti se stavbou „Vybudování chodníků – III. etapa, Třebeň“ v silničních pozemcích
v majetku Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1050/09/19
- souhlasí se snížením obci Třebeň jednorázové finanční náhrady za užívání částí pozemků
p. č. 395/2 a 345/1 v k. ú. Třebeň na jednu polovinu, tj. 67.425 Kč + DPH z důvodu veřejné prospěšnosti
stavby
Termín kontroly: 25.11.2019
Zodpovídá:

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

9. Informace o zpracování akčního plánu protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace
ve vlastnictví Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1051/09/19
- bere na vědomí akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví
Karlovarského kraje
Termín kontroly: 11.11.2019
Zodpovídá:

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

10. Pravidla pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem
pro pracovníky v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem

určených

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1052/09/19
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení "Pravidla pro poskytování
náborových příspěvků Karlovarským krajem určených pro pracovníky v zařízeních sociálních služeb
zřizovaných Karlovarským krajem" dle návrhu
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení doplněný vzor "Smlouvy
o poskytnutí náborového příspěvku" pro pracovníky v zařízeních sociálních služeb zřizovaných
Karlovarským krajem, dle návrhu
- ukládá příspěvkovým organizacím v sociální oblasti zřizovaným Karlovarským krajem, za podmínky
schválení "Pravidel pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určených
02.09.2019
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pro pracovníky v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem" Zastupitelstvem
Karlovarského kraje, povinnost řídit se schválenými "Pravidly pro poskytování náborových příspěvků
Karlovarským krajem určených pro pracovníky v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Karlovarským
krajem"
Termín kontroly: 25.11.2019
Zodpovídá:

Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního
JUDr. Bc. Zuzana Blažková, ředitelka Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ"
v Nejdku, příspěvková organizace
Mgr. Petra Sekáčová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“
v Sokolově, příspěvková organizace
Mgr. Lenka Antolová, MPA., ředitelka Sociálních služeb v Kynšperku nad Ohří,
příspěvková organizace
Daniel Lindenberg, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA"
v Hazlově, příspěvková organizace
Mgr. Alena Samuelová, ředitelka Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková
organizace
Bc. Alfréd Hlušek, ředitel Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace
Ing. Pavel Novák, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské,
příspěvková organizace
Marie Pařížská, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově,
příspěvková organizace
Ing. Libor Syrovátka, ředitel Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace
Ing. Monika Šumová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“
v Mnichově, příspěvková organizace
Ing. Lenka Wohlrabová, ředitelka Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková
organizace
Mgr. Simona Hechtová, ředitelka Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu,
příspěvková organizace

11. Pravidla pro poskytování zápůjčky z Fondu na udržení provozu sociálních služeb
v Karlovarském kraji v roce 2020
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1053/09/19
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Pravidla pro poskytování
zápůjčky z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2020
Termín kontroly: 09.12.2019
Zodpovídá:

Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

12. Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2019
- navýšení neinvestiční dotace 1 v rámci mimořádného kola dotačního řízení, dofinancování
sociálních služeb
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1054/09/19
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení výjimku z Programu
pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2019 pro organizaci Joker z.s.,
IČO 26656892, která se týká bezdlužnosti organizace
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí dotace
z rozpočtu Karlovarského kraje (navýšení neinvestiční dotace 1) v rámci mimořádného kola dotačního
řízení subjektu Dům klidného stáří spol. s r.o., IČO 26369427, na zajištění sociálních služeb
poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (ID 5245061), z důvodu nesplnění podmínky
dle Čl. IV odst. 2 Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb
v roce 2019
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení rozdělení finančních
prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2019 v celkové výši 61.277.800 Kč,
z toho navýšení neinvestiční dotace 1 v rámci mimořádného kola dotačního řízení na základě Programu
pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2019 ve výši 34.000.000 Kč
(z toho pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje 13.538.200 Kč) a dofinancování sociálních služeb
ve výši 27.277.800 Kč (z toho pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje 11.461.900 Kč),
dle přílohy č. 2
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření dodatků
k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních
služeb v roce 2019 dle návrhu se subjekty dle přílohy č. 2
- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 400/2019 - navýšení příjmů a výdajů Odboru sociálních věcí
Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 34.000.000 Kč z titulu poskytnutí neinvestiční účelové
dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na plnění
povinnosti kraje dle ustanovení § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, tj. na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů
a forem sociálních služeb v rozsahu základních činností.
Termín kontroly: 25.11.2019
Zodpovídá:

Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

13. Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2020
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1055/09/19
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Program pro poskytování
finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2020
Termín kontroly: 09.12.2019
Zodpovídá:

Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

14. 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
usnesením č. RK 1056/09/19
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- bere na vědomí informaci o projednání škodního případu vzniklého v souvislosti s projektem „Českobavorský geopark - přírodní dědictví jako šance pro region“, reg. č. 215, realizovaným Muzeem Sokolov,
příspěvkovou organizací Karlovarského kraje a o závěrech škodní komise, které jsou uvedeny v Protokolu
o jednání škodní komise ze dne 9. 5. 2019
- určuje v souladu s ustanovením § 257 odst. 2 a § 262 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, výši náhrady škody za škodu způsobenou Muzeu Sokolov, příspěvková organizace
Karlovarského kraje, ředitelem této příspěvkové organizace v souvislosti s realizací projektu „Českobavorský geopark - přírodní dědictví jako šance pro region“, reg. č. 215 dle doporučení škodní komise,
tedy škodu v plné výši nevymáhat
- ukládá odboru finančnímu v souladu s § 263 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, projednat výši náhrady škody s ředitelem Muzea Sokolov, příspěvková organizace
Karlovarského kraje, a písemně mu ji oznámit
Zodpovídá:

Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství
a cestovního ruchu

15. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 227 v k.ú. Březová
ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., a smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení
a úhradě nákladů s ní souvisejících
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1057/09/19
- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby: "III/2087
Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.", jejímž předmětem je závazek k provedení přeložky
plynárenského zařízení - části STL plynovodu ID 554839 včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných
a vytyčovacích bodů na budoucím služebném pozemku p.č. 227 v k.ú. Březová a závazek k uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat na budoucím služebném
pozemku plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebný pozemek v souvislosti
se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení
ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., formou smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje,
příspěvkovou organizací (jako budoucí povinný na straně jedné) a společností GasNet, s.r.o., se sídlem
Klíšská 940/96, Klíše, PSČ 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, zastoupenou na základě plné moci
společností GridServices, s.r.o. (jako budoucí oprávněný na straně druhé)
- schvaluje znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle návrhu
- schvaluje uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů
s ní souvisejících v rámci stavby: "III/2087 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.", jejímž předmětem
je úprava práv a povinností spojených s provedením přeložky plynárenského zařízení či jeho části
STL PE d 90 distribuční plynovod, ID 554839, v obci Březová, ul. Cínová, pozemek p.č. 227
v k.ú. Březová, které je v majetku vlastníka plynárenského zařízení, dále podmínky její realizace a nabytí
vlastnictví ke zrušené části plynárenského zařízení stavebníkem formou smlouvy o zajištění přeložky
plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi Karlovarským krajem, zastoupeným
Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako stavebník na straně
jedné) a společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, PSČ 400 01 Ústí nad Labem,
IČO 27295567, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. (jako vlastník
plynárenského zařízení na straně druhé)
- schvaluje znění smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících
dle návrhu
02.09.2019
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- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky
k uzavření předmětné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
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

16. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění a provozování plynovodní přípojky
na pozemku st.p.č. 405 v k.ú. Toužim mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední lesnickou
školou Žlutice, příspěvkovou organizací a paní Alenou Hejnovou
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1058/09/19
- schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění, provozování, oprav a údržby stavby
plynovodní přípojky na pozemku st.p.č. 405 v k.ú. Toužim, ve prospěch paní Aleny Hejnové, formou
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední
lesnickou školou Žlutice, příspěvkovou organizací, se sídlem Žižkov 345, 364 52 Žlutice, IČO 49754050
(jako strana povinná na straně jedné) a paní Alenou Hejnovou, trvale bytem xxxxxxxx xxx,
xxx xx xxxxxx (jako strana oprávněná na straně druhé), za jednorázovou úplatu ve výši 3.000 Kč + DPH
- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění, provozování, oprav
a údržby stavby plynovodní přípojky na pozemku st.p.č. 405 v k.ú. Toužim, ve prospěch paní Aleny
Hejnové, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední lesnickou školou Žlutice, příspěvkovou
organizací, se sídlem Žižkov 345, 364 52 Žlutice, IČO 49754050 (jako strana povinná na straně jedné)
a paní Alenou Hejnovou, trvale bytem xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx (jako strana oprávněná na straně
druhé), za jednorázovou úplatu ve výši 3.000 Kč + DPH
- ukládá Střední lesnické škole Žlutice, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku st.p.č. 405 v k.ú. Toužim
- zmocňuje Střední lesnickou školu Žlutice, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné smlouvy
o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku st.p.č. 405 v k.ú. Toužim
Termín kontroly: 09.12.2019
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Ing. Radka Stolariková, Ph.D., ředitelka Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková
organizace

17. 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 1059/09/19
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- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21210, pozemek p.p.č. 333 v k.ú. Lipoltov,
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností
OMEXOM GA Energo s.r.o., dle geometrického plánu č. 225-3209/2019 ze dne 15.05.2019 (umístění
inženýrských sítí – zemní kabelové vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH
+ administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení
Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč
- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21222, pozemek p.č. 155 v k.ú. Milhostov,
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností Senergos, a.s.,
dle geometrického plánu č. 211-3353/2019 ze dne 27.06.2019 (umístění inženýrských sítí – kabel NN),
a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy
o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje
č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč
- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/22222, pozemek p.č. 190 v k.ú. Hájek
u Ostrova, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností
Stav - elektro s.r.o., dle geometrického plánu č. 698-3248/2019 ze dne 17.05.2019 (umístění inženýrských
sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady
na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva
Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč
- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2088, pozemek p.p.č. 1642/20
v k.ú. Stanovice, ve prospěch společnosti Povodí Ohře, státní podnik, dle geometrického plánu
č. 593-73/2019 ze dne 18.03.2019 (umístění inženýrských sítí – kanalizační potrubí, venkovní kanalizace
k domku hrázného), 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

18. Schválení smlouvy o výpůjčce kanceláře č. 209 v budově „B“ Krajského úřadu Karlovarského
kraje pro Institut lázeňství a balneologie, v.v.i.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1060/09/19
- schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce s Institutem lázeňství a balneologie, v.v.i., se sídlem
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO 08122539, na výpůjčku nebytového prostoru,
dle předloženého návrhu
- pověřuje Ing. Tomáše Brtka, vedoucího odboru investic a správa majetku Krajského úřadu
Karlovarského kraje, podpisem předmětné smlouvy
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Termín kontroly: 07.10.2019
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku

19. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného k hospodaření příspěvkovým
organizacím
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1061/09/19
- souhlasí s úplnou fyzickou likvidací movitého majetku v pořizovacích hodnotách nad 100 tis. Kč,
svěřených k hospodaření příspěvkovým organizacím:
1. Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace, rok pořízení 1992, 129.000 Kč;
2. Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje, rok pořízení 2001,
159.720 Kč;
3. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace, rok pořízení 1994
a 2003, celkem 1.004.233 Kč;
4. Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, roky pořízení 2001 2006, 5.791.676,50 Kč;
5. Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace, rok pořízení 1996,
837.550 Kč, dle návrhu.
- ukládá ředitelům příspěvkových organizací - Ing. Bc. Radce Stolarikové, Ph.D., ředitelce Střední
lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace, Mgr. Marcelovi Fišerovi, Ph.D., řediteli Galerie
výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace, Mgr. Pavlu Janusovi, řediteli Integrované střední
školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace, MUDr. Jiřímu Smetanovi, řediteli
Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace a JUDr. Bc. Zuzaně
Blažkové, ředitelce Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace, zajistit
provedení úplné fyzické ekologické likvidace, dle návrhu
Termín kontroly: 09.12.2019
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Ing. Radka Stolariková, Ph.D., ředitelka Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková
organizace
Mgr. Marcel Fišer, Ph.D., ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková
organizace
Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy technické
a ekonomické Sokolov
MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje
příspěvková organizace
JUDr. Bc. Zuzana Blažková, ředitelka Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ"
v Nejdku, příspěvková organizace

20. Oprava komunikace před pavilonem "B" v nemocnici v Chebu
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1062/09/19
- schvaluje výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho
příspěvkovými organizacemi, která spočívá v přímém oslovení zhotovitele opravy komunikace
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před pavilonem "B" v nemocnici v Chebu
- souhlasí s vystavením objednávky pro Údržbu silnic Karlovarského kraje, a.s., na realizaci opravy
komunikace před pavilonem "B" v nemocnici v Chebu, ve výši 110.010 Kč bez DPH (133.112,10 Kč
včetně DPH), dle nabídkového rozpočtu (příloha č. 1)
- ukládá odboru investic a správa majetku zajištění vystavení objednávky na opravu komunikace
před pavilonem "B" v nemocnici v Chebu, ve výši 110.010 Kč bez DPH (133.112,10 Kč včetně DPH)
Termín kontroly: 25.11.2019
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku

21. Schválení Příkazní smlouvy mezi Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje,
příspěvkovou organizací a Karlovarským krajem v souvislosti s realizací akce stavby
„Rekonstrukce lávky pro cyklostezku Ohře v Mostově“
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1063/09/19
- schvaluje návrh příkazní smlouvy mezi Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje,
příspěvkovou organizací a Karlovarským krajem v souvislosti s realizací akce stavby „Rekonstrukce lávky
pro cyklostezku Ohře v Mostově“
- schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje,
příspěvkovou organizací a Karlovarským krajem v souvislosti s realizací akce stavby „Rekonstrukce lávky
pro cyklostezku Ohře v Mostově“
- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmanky Karlovarského kraje, k podpisu příkazní smlouvy
mezi Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací a Karlovarským
krajem v souvislosti s realizací akce stavby „Rekonstrukce lávky pro cyklostezku Ohře v Mostově“
Termín kontroly: 02.12.2019
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku

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
3. části dílčích projektů k financování
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1064/09/19
- 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
- k financování a zařazení do zásobníku dílčích projektů dílčí projekty podané v 1. průběžné výzvě
projektu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji
v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III", dle přílohy 2

02.09.2019
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- 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 3
- pověřuje náměstka hejtmanky Karlovarského kraje Mgr. Dalibora Blažka podpisem Smluv o poskytnutí
účelové investiční dotace schválených dílčích projektů dle přílohy 1, a za předpokladu, že se v rámci
výzvy uvolní finanční prostředky k financování dílčích projektů dle přílohy 2, podpisem smluv
dle přílohy 2
Termín kontroly: 21.10.2019
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku

23. Dotace na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi Aktualizace Digitálního povodňového plánu města Bečov nad Teplou
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1065/09/19
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu
Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi
městu Bečov nad Teplou, IČO 00254410, ve výši 37.752 Kč včetně DPH
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu
pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi
v územích ohrožených povodněmi s městem Bečov nad Teplou, IČO 00254410, ve výši 37.752 Kč
včetně DPH
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Karla Jakobce, člena Rady
Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu na realizaci
opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi
- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 383/2019 - změna charakteru finančních prostředků ve výši 37.752 Kč
vč. DPH v rámci Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly
příspěvky cizím subjektům, z investičních na neinvestiční z důvodu poskytnutí neinvestiční dotace městu
Bečov nad Teplou na „Aktualizaci Digitálního povodňového plánu města Bečov nad Teplou“
Termín kontroly: 02.12.2019
Zodpovídá:

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

24. Poskytnutí dotací na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa
proti zvěři oplocenkami z rozpočtu Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1066/09/19
- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci programu pro poskytování dotací
z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa
proti zvěři oplocenkami v celkové výši 1.384.140 Kč dle návrhu č. 1
02.09.2019
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- schvaluje změnu vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami
dle návrhu č. 3
- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci
programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů
poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami dle návrhu č. 1
- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí,
zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského
kraje v rámci programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou
obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami dle návrhu č. 1
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotací z rozpočtu
Karlovarského kraje v rámci programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje
na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami
v celkové výši 3.571.728 Kč dle návrhu č. 2
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávních
smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci programu pro poskytování dotací
z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa
proti zvěři oplocenkami dle návrhu č. 2
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Karla Jakobce, člena Rady
Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávních
smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci programu pro poskytování dotací
z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa
proti zvěři oplocenkami dle návrhu č. 2
Termín kontroly: 09.12.2019
Zodpovídá:

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

25. Informace o vyplacených náborových příspěvcích v oblasti zdravotnictví a návrh dalšího
postupu
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1067/09/19
- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci
o vyplacených náborových příspěvcích a s tím spojenými finančními prostředky z rozpočtu Karlovarského
kraje v oblasti zdravotnictví určené pro zaměstnance nemocnic
- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci,
že v rozpočtu Karlovarského kraje 2019 na náborové příspěvky zbývá částka 165.238 Kč
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení pozastavení vyplácení náborových
příspěvků pro rok 2019 z důvodu vyčerpání alokovaných prostředků. Odbor zdravotnictví bude nárokovat
v rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2020 finanční prostředky ve výši 7 mil. Kč na pokračování
vyplácení nových náborových příspěvků pro zaměstnance vybraných klíčových oddělení nemocnic,
jejichž výčet schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje dne 25.04.2019.
Zodpovídá:
02.09.2019

Ing. Jan Bureš, člen rady
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26. Schválení výsledku zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka
transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů pro ZZS KVK“ Zdravotnické záchranné služby
Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1068/09/19
- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Dodávka transportních
defibrilátorů a plicních ventilátorů pro ZZS KVK“. Jako nejvhodnější byla vyhodnocena pro:
část A. Dodávka transportních monitorů/defibrilátorů nabídka účastníka Medsol s.r.o., se sídlem
Lužná 591/4, 160 00 Praha 6 - Vokovice, IČO 24201596, s nabídkovou cenou 2.128.000 Kč bez DPH
(2.574.880 Kč vč. DPH),
část B. Dodávka plicních ventilátorů nabídka účastníka MEDIPRAX CB s.r.o., se sídlem
Husova tř. 1858/43, 370 05 České Budějovice, IČO 63886731, s nabídkovou cenou 1.912.000 Kč
bez DPH (2 313 520,00 Kč vč. DPH).
- schvaluje smlouvy na veřejnou zakázku „Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů
pro ZZS KVK“ dle návrhu
- schvaluje uzavření smluv na veřejnou zakázku „Dodávka transportních defibrilátorů a plicních
ventilátorů pro ZZS KVK“ po marném uplynutí lhůt pro podání námitek k průběhu zadávacího řízení pro:
část A. Dodávka transportních monitorů/defibrilátorů s vybraným dodavatelem Medsol s.r.o., se sídlem
Lužná 591/4, 160 00 Praha 6 - Vokovice, IČO 24201596, s nabídkovou cenou 2.128.000 Kč bez DPH
(2.574.880 Kč vč. DPH),
část B. Dodávka plicních ventilátorů s vybraným dodavatelem MEDIPRAX CB s.r.o., se sídlem Husova
tř. 1858/43, 370 05 České Budějovice, IČO 63886731, s nabídkovou cenou 1.912.000 Kč bez DPH
(2.313.5200 Kč vč. DPH).
- pověřuje MUDr. Jiřího Smetanu, ředitele příspěvkové organizace, podpisem kupní smlouvy pro:
část A. Dodávka transportních monitorů/defibrilátorů s vybraným dodavatelem Medsol s.r.o., se sídlem
Lužná 591/4, 160 00 Praha 6 - Vokovice, IČO 24201596, s nabídkovou cenou 2.128.000 Kč bez DPH
(2.574.880 Kč vč. DPH),
část B. Dodávka plicních ventilátorů s vybraným dodavatelem MEDIPRAX CB s.r.o., se sídlem Husova
tř. 1858/43, 370 05 České Budějovice, IČO 63886731, s nabídkovou cenou 1.912.000 Kč bez DPH
(2.313.520 Kč vč. DPH).
Termín kontroly: únor 2020
Zodpovídá:

MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje
příspěvková organizace

27. Pověření Ing. Jaroslava Bradáče v rámci dotačního programu Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy "Podpora mládeže na krajské úrovni"
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1069/09/19
- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže
a tělovýchovy, k podpisu žádosti o změnu rozhodnutí a všem dalším úkonům spojeným se zastupováním
Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Podpora mládeže na krajské úrovni"
Zodpovídá:

02.09.2019

Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
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28. Určení výše požadované náhrady škody
Mariánské lázně a Aš, příspěvková organizace

způsobené

ředitelkou

Dětského

domova

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1070/09/19
- určuje výši náhrady škody Mgr. Ivaně Dudarcové, ředitelce Dětského domova Mariánské Lázně a Aš,
příspěvková organizace, vzniklé v souvislosti s porušením rozpočtové kázně příspěvkovou organizací,
a to ve výši 3.765 Kč s tím, že škodu uhradí nejpozději do 31. prosince 2019 na účet uvedené příspěvkové
organizace
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy výši požadované náhrady škody s Mgr. Ivanou
Dudarcovou projednat a písemně ji informovat o tomto usnesení
- ukládá ředitelce Dětského domova Mariánské Lázně a Aš, příspěvková organizace, řešit zbývající část
škody ve výši 3.750 Kč a o výsledku písemně informovat odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Termín kontroly: leden 2020
Zodpovídá:

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

29. Projekt "Změna klimatu a ochrana životního prostředí v evropském kontextu" Obchodní
akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
Karlovy Vary, příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1071/09/19
- bere na vědomí projektový záměr "Změna klimatu a ochrana životního prostředí v evropském kontextu"
Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy s právem státní jazykové
zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace, v rámci výzvy programu Erasmus+ a konstatuje,
že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje
- jmenuje Mgr. Pavla Bartoše, ředitele Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu
a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace, vedoucím
projektu "Změna klimatu a ochrana životního prostředí v evropském kontextu"
- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí jako žadatele
o dotaci na projekt "Změna klimatu a ochrana životního prostředí v evropském kontextu" Obchodní
akademii, vyšší odbornou školu cestovního ruchu a jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky
Karlovy Vary, příspěvková organizace
- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí podání žádosti
o dotaci na projekt "Změna klimatu a ochrana životního prostředí v evropském kontextu"
- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí předpokládané
výdaje projektu "Změna klimatu a ochrana životního prostředí v evropském kontextu" ve výši 510.000 Kč,
kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků programu Erasmus+
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: 21.10.2019
Zodpovídá:
02.09.2019

Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
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30. Projekt "Snižování početních stavů prasete divokého" Střední lesnické školy Žlutice,
příspěvková organizace, z dotačního programu Ministerstva zemědělství
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1072/09/19
- bere na vědomí projektový záměr "Snižování početních stavů prasete divokého" Střední lesnické školy
Žlutice, příspěvková organizace, v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství
- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu "Snižování početních stavů prasete divokého" ve výši
maximálně 50.000 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z dotačního programu Ministerstva
zemědělství
- souhlasí s přijetím dotace Střední lesnickou školou Žlutice, příspěvková organizace, ve výši 50.000 Kč
na projekt "Snižování početních stavů prasete divokého" v rámci dotačního programu Ministerstva
zemědělství
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitelku příspěvkové organizace o tomto
usnesení
Termín kontroly: 25.11.2019
Zodpovídá:

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

31. Dodatky č. 1 ke smlouvám o finančním partnerství v projektu Karlovarského kraje „Obědy
do škol v Karlovarském kraji 2018/2019“
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1073/09/19
- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy
č. 30_18_008 pro projekt "Obědy do škol v Karlovarském kraji 2018/2019" mezi Karlovarským krajem
a Základní školou Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace, dle návrhu
- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy
č. 30_18_008 pro projekt "Obědy do škol v Karlovarském kraji 2018/2019" mezi Karlovarským krajem
a Základní školou Ostrov, příspěvková organizace, dle návrhu
- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže
a tělovýchovy, podpisem uvedených dodatků
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: 07.10.2019
Zodpovídá:

02.09.2019

Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
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32. Zřízení školního klubu u Základní školy a mateřské školy při zdravotnických zařízeních
Karlovy Vary, příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.

33. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji - žádost o změnu charakteru
dotace od města Skalná
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1074/09/19
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu charakteru dotace
poskytnuté městu Skalná v rámci dotačního programu Karlovarského kraje "Podpora rozvoje cyklistické
infrastruktury v Karlovarském kraji" na akci "Cyklotrasa Skalná – Starý Rybník" a uzavření Dodatku č. 1
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, ev. č. KK 02496/2019
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit člena rady, Ing. Josefa Janů, podpisem
Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, ev. č. KK 02496/2019
- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 404/2019 - přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru
regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly Příspěvky cizím subjektům,
v celkové částce ± 35.000 Kč z neinvestičních na investiční prostředky. Jedná se o změnu charakteru
dotace z neinvestiční na investiční poskytnuté městu Skalná v rámci dotačního programu Podpora rozvoje
cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji.
Termín kontroly: 21.10.2019
Zodpovídá:

Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

34. Vytvoření motivačních videí pro podporu dalších oborů v Karlovarském kraji - informace
Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.

35. Plán veřejnosprávních kontrol na období od 01.01.2019 do 31.12.2019 - aktualizace č. 2
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1075/09/19
- schvaluje Plán veřejnosprávních kontrol na období od 01.01.2019 do 31.12.2019 - aktualizace č. 2
Termín kontroly: 09.12.2019
Zodpovídá:

02.09.2019

Ing. Věra Janouchová, vedoucí odboru interního auditu a kontroly
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36. Informace o doručené Výzvě k úhradě prostředků dotčených pochybením u projektu "Podpora
výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP
2014-2020 - Kotlíkové dotace II." reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005152
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1076/09/19
- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci
o doručené Výzvě k úhradě prostředků dotčených pochybením č. j. ENV/2019/84841,
MZP/2019/330/1778 ze dne 6. 8. 2019 z Ministerstva životního prostředí ve výši 103.407,00 Kč do Fondu
soudržnosti Ministerstva životního prostředí k projektu s názvem "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná
paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II" reg. č.
CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005152.
Na základě veřejnosprávní kontroly č. 001816-2018/OPZP ze Státního fondu životního prostředí vystavilo
Ministerstvo životního prostředí Výzvu k úhradě prostředků dotčených pochybením za zjištění:
- u mzdy pracovnice osobní číslo 1761 došlo k hotovostnímu vyplacení části mzdy. Uvedená mzda, včetně
ostatních zákonných odvodů byla vykázaná jako způsobilé výdaje projektu v ŽoP č. 5. V rámci
vypořádání námitek byl původní dopad zjištění, z důvodu doložení části úhrady mzdy vyplacené
bezhotovostně, snížen na konečnou částku 103.407,00 Kč. K uplatnění nezpůsobilých výdajů došlo
v Žádosti o platbu č. 5 (vyúčtované dne 26. 1. 2018) v 100% výši, která odpovídá částce 103.407,00 Kč.
Došlo k porušení části I, čl. 1 a části II, č. 3, bodu 3.1 Přílohy č. 1 "Podmínky poskytnutí dotace" k RoPD.
ŘO OPŽP stanovil za porušení rozpočtové kázně finanční dopad ve výši 103.407,00 Kč, a to dle Přílohy
č. 1 "Podmínky poskytnutí dotace" k RoPD, části IV, čl. 2, bodu 2.1.
- schvaluje uhrazení Výzvy k úhradě prostředků dotčených pochybením č. j.: ENV/2019/84841,
MZP/2019/330/1778 ze dne 6. 8. 2019 ve výši 103.407,00 Kč na účet určený Finančním úřadem
pro Karlovarský kraj den po stanovené lhůtě, tj. 6. 9. 2019 s výhradou a následným podáním žádosti
o vratku vratitelného přeplatku dle § 154 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění,
po zahájení daňového řízení dle citovaného právního předpisu či o vydání deklaratorního platebního
výměru, proti kterému by se bylo možno odvolat
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci o uhrazení Výzvy k úhradě
prostředků dotčených pochybením č. j.: ENV/2019/84841, MZP/2019/330/1778 ze dne 6. 8. 2019 ve výši
103.407,00 Kč na účet určený Finančním úřadem pro Karlovarský kraj den po stanovené lhůtě,
tj. 6. 9. 2019 s výhradou a následným podáním žádosti o vratku vratitelného přeplatku dle § 154
a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, po zahájení daňového řízení dle citovaného
právního předpisu či o vydání deklaratorního platebního výměru, proti kterému by se bylo možno odvolat
- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje, Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou, podpisem dopisu
obsahujícího výhradu k zaplacení Výzvy k úhradě prostředků dotčených pochybením
č. j.: ENV/2019/84841, MZP/2019/330/1778 ze dne 6. 8. 2019 a podpisem žádosti o vratku vratitelného
přeplatku dle § 154 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
- ukládá odboru finančnímu řešit sankci za stanovené zjištění po ukončení procesu právní obrany jako
škodní případ v souladu s platnou právní úpravou
Termín kontroly: 25.11.2019
Zodpovídá:

02.09.2019

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního
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37. Žádost o udělení výjimky z předpisu Rady kraje č. PR 03/2018 „pravidla pro zadávání
veřejných
zakázek
Karlovarským
krajem
a
jeho
příspěvkovými
organizacemi“
– Den Železnice 2019
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1077/09/19
- souhlasí s udělením výjimky z předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 03/2018 „pravidla pro zadávání
veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ čl. VIII,
jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 tis. Kč bez DPH a následným uzavřením smlouvy
o poskytování služeb spočívajících v zajištění jízdy a provedení čtyř zvláštních historických vlaků
dodavatelem v rámci Regionálního dne železnice 2019 spolupořádaného Českými dráhami, a.s.,
a Karlovarským krajem na území Karlovarského kraje, a to mezi Karlovarským krajem zastoupeným
Mgr. Vladimírem Malým, vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství a Českými dráhami, a.s..,
zastoupenými Ing. Vladimírem Omelkou, ředitelem ROC Karlovy Vary, na základě plné moci, v celkové
ceně 200.000 Kč včetně DPH, dle návrhu
Termín kontroly: 07.10.2019
Zodpovídá:

Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

38. Program Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji - žádost města
Hroznětín o prodloužení termínu vyúčtování poskytnuté dotace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1078/09/19
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu termínu vyčerpání
a vyúčtování dotace poskytnuté městu Hroznětín v rámci programu Podpora rozvoje cyklistické
infrastruktury v Karlovarském kraji na akci Cyklostezka Hroznětín - Velký Rybník 1. etapa a uzavření
dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, ev. č. KK02334/2019
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit člena rady, Ing. Josefa Janů, podpisem
dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, ev. č. KK02334/2019
Termín kontroly: 11.11.2019
Zodpovídá:

Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje

39. Sponzorské smlouvy v rámci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1079/09/19
- schvaluje uzavření smlouvy o reklamě mezi Karlovarským krajem a Thun 1794 a.s., v rámci Her
IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020, dle návrhu
- schvaluje uzavření smlouvy o reklamě mezi Karlovarským krajem a Sedlecký kaolin a.s., v rámci Her
IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020, dle návrhu
- schvaluje uzavření smlouvy o reklamě mezi Karlovarským krajem a Janou Sloukovou, se sídlem Dolní
Kamenná 1035/12, 360 05 Karlovy Vary (IČO 40486516), v rámci Her IX. zimní olympiády dětí

02.09.2019
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a mládeže ČR 2020, dle návrhu
- schvaluje uzavření smlouvy o reklamě mezi Karlovarským krajem a Liasem Vintířov, lehký stavební
materiál k.s., v rámci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020, dle návrhu
- pověřuje Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou, hejtmanku Karlovarského kraje, podpisem uvedených
smluv
- 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

40. Informace o ukončení veřejné zakázky "Císařské lázně – Karlovy Vary, bourání omítek v 1. PP“
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1080/09/19
- bere na vědomí informaci o ukončení veřejné zakázky "Císařské lázně – Karlovy Vary, bourání omítek
v 1. PP“
Zodpovídá:

Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství
a cestovního ruchu

41. Akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" - Registrace akce, plná moc, průběžná
informace k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace objektu Císařských lázní,
Karlovy Vary"
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1081/09/19
- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informace týkající
se průběhu realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace objektu Císařských lázní,
Karlovy Vary", realizované v rámci akce „KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"
- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí doručené
"Oznámení o Registraci akce a vydání souhlasu MF se zadáním akce", které zaslalo Ministerstvo kultury
ČR, včetně příloh
- schvaluje zplnomocnění pro Ing. Květu Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů, v rámci akce
s názvem "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary", dle návrhu
- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou podpisem plné moci,
dle návrhu
Termín kontroly: 21.10.2019
Zodpovídá:

02.09.2019

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů
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42. Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách - informace o aktuálním stavu
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1082/09/19
- bere na vědomí informaci o stavu projektu "Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách"
Zodpovídá:

Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku

43. Schválení přijetí daru RDG angiografického systému Azurion 7 C 20 od společnosti Karlovarská
krajská nemocnice a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje a schválení znění dodatku č. 2
ke smlouvě o výpůjčce ze dne 11.03.2013 mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou
nemocnicí a.s.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1083/09/19
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení přijetí daru RDG
angiografického systému Azurion 7 C 20 Herno systém, rok pořízení 2019, celková pořizovací hodnota
uvedeného přístroje činí 18.435.560 Kč, formou darovací smlouvy mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí
a.s. (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem (jako obdarovanou na straně druhé), a tím převést
vlastnické právo, dle předloženého návrhu
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Mgr. Dalibora Blažka, náměstka
hejtmanky Karlovarského kraje, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15 ze dne 25.05.2015, podpisem
darovací smlouvy, dle návrhu
- schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 11.03.2013 s Karlovarskou krajskou
nemocnicí a.s., se sídlem Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary, IČO 26365804, dle předloženého návrhu
- pověřuje Bc. Olgu Vokáčovou, vedoucí Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje,
k podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 11.03.2013, dle předloženého návrhu
Termín kontroly: 25.11.2019
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Ing. Jitka Samáková, předsedkyně představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví

44. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství
a cestovního ruchu - alokované - Dobrovolný svazek obcí České lázně - salony Evropy
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1084/09/19
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Dobrovolnému svazku obcí České lázně - salony Evropy,
(IČO 01171071), na podporu projektu "Zajištění správy a příprava nominace potencionálního světového
statku Významné lázně Evropy“, ve výši 500 tis. Kč

02.09.2019

Strana 27 (celkem 33)

Usnesení ze 155. jednání RKK dne 02.09.2019

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. arch. Vojtěcha Frantu
podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Dobrovolnému
svazku obcí České lázně - salony Evropy
- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu v případě schválení doporučení
připravit materiál pro jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje
Termín kontroly: 21.10.2019
Zodpovídá:

Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství
a cestovního ruchu

45. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. – projekt "Skryté bohatství nevyužívaných zdrojů
minerálních vod Karlovarského Kraje"
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1085/09/19
- souhlasí se zařazením projektu "Skryté bohatství nevyužívaných zdrojů minerálních vod Karlovarského
kraje" do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení
a) projekt "Skryté bohatství nevyužívaných zdrojů minerálních vod Karlovarského kraje", který bude
podávat Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., do programu Prostředí pro život, Technologická agentura
České republiky
b) roli Karlovarského kraje jako aplikačního garanta bez finanční účasti projektu "Skryté bohatství
nevyužívaných zdrojů minerálních vod Karlovarského kraje"
- pověřuje Mgr. Veroniku Vodičkovou, osobu pověřenou řízením Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i.,
podpisem žádosti o dotaci pro projekt "Skryté bohatství nevyužívaných zdrojů minerálních vod
Karlovarského kraje" v rámci programu Prostředí pro život, Technologická agentura České republiky
- pověřuje Ing. arch. Vojtěcha Frantu, uvolněného člena Zastupitelstva Karlovarského kraje, podpisem
relevantních dokumentů vztahujících se k výše zmíněnému projektu a roli kraje jako aplikačního garanta
- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě
- ukládá Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., administrovat veškeré kroky vedoucí k podání žádosti
do výše uvedeného programu
Termín kontroly: 21.10.2019
Zodpovídá:

Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství
a cestovního ruchu

46. Schválení smlouvy o výpůjčce ve věci předání hudebních nástrojů ve vlastnictví Karlovarského
kraje, Muzeu Cheb, příspěvkové organizaci
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1086/09/19

02.09.2019
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- schvaluje uzavření smlouvy na výpůjčku muzejní sbírky hudebních nástrojů mezi Karlovarským krajem
a Muzeem Cheb, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, se sídlem Náměstí Krále Jiřího
z Poděbrad 493, 350 11 Cheb, IČO 00074276, dle předloženého návrhu
- pověřuje Bc. Olgu Vokáčovou, vedoucí Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje
k podpisu předmětné smlouvy
Termín kontroly: 21.10.2019
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku

47. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství
a cestovního ruchu
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1087/09/19
- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu s připomínkou uvedenou v zápise
- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 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 předloženého materiálu
- pověřuje Mgr. Danielu Seifertovou, náměstkyni hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče,
podpisem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, v případě schválení
poskytnutí individuální dotace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
- v případě schválení neposkytnutí individuální žádosti - informovat žadatele o rozhodnutí Rady
Karlovarského kraje
- v případě schválení poskytnutí individuální žádosti - předložit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Mgr. Daniele Seifertové, náměstkyni hejtmanky pro oblast kultury,
k podpisu a zajistit veškeré úkony ze smlouvy vyplývající
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávní
smlouvy 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. 2 předloženého materiálu
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje 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 poskytnutí individuální dotace dle přílohy č. 2
- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu v případě schválení doporučení
Zastupitelstvu Karlovarského kraje zpracovat materiál do Zastupitelstva Karlovarského kraje
Termín kontroly: 02.12.2019
Zodpovídá:

02.09.2019

Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství
a cestovního ruchu
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48. Žádosti o individuální dotaci Léčebných lázní Lázně Kynžvart, Lázeňská 295, 354 91 Lázně
Kynžvart, IČO 00883573 a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z.s.,
Sokolská 490/31, Nové Město, 120 00 Praha, IČO 00444359
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1088/09/19
- bere na vědomí Žádost o individuální dotaci Léčebných lázní Lázně Kynžvart, Lázeňská 295,
354 91 Lázně Kynžvart, IČO 00883573, ve výši 35.000 Kč
- bere na vědomí Žádost o individuální dotaci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z.s.,
Sokolská 490/31, Nové Město, 120 00 Praha, IČO 00444359, ve výši 70.000 Kč
- schvaluje poskytnutí individuální dotace Léčebným lázním Lázně Kynžvart, Lázeňská 295,
354 91 Lázně Kynžvart, IČO 00883573, na krytí výdajů lékařského semináře „Dermatologická
onemocnění a lázeňská léčba“ ve výši 35.000 Kč
- schvaluje poskytnutí individuální dotace České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z.s.,
Sokolská 490/31, Nové Město, 120 00 Praha, IČO 00444359, na krytí výdajů 34. kongresu pracovního
lékařství pod mottem „Nové výzvy vyžadují nové přístupy a společná řešení“ ve výši 15.000 Kč
- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského
kraje dle návrhu se společností Léčebné lázně Lázně Kynžvart
- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského
kraje dle návrhu se společností Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávních smluv
o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje
- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 417/2019 - přesun rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu Odboru
zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 50.000 Kč z položky běžných výdajů
určenou na činnosti nehrazené ze zdravotního pojištění do kapitoly Příspěvky cizím subjektům tohoto
odboru. Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí neinvestiční individuální dotace, a to ve výši
35.000 Kč pro Léčebné lázně Lázně Kynžvart a ve výši 15.000 Kč pro Českou lékařskou společnost Jana
Evangelisty Purkyně, z.s.
Zodpovídá:

Ing. Jan Bureš, člen rady

49. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nákup vybavení nově
vybudovaných prostor 3. NP v DpS v Hranicích v rámci investiční akce „Rekonstrukce střechy
objektu domova včetně půdní vestavby“ - Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace“
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1089/09/19
- 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
„Nákup vybavení nově vybudovaných prostor 3. NP v DpS v Hranicích v rámci investiční akce
„Rekonstrukce střechy objektu domova včetně půdní vestavby“ - Domov pro seniory v Hranicích,
příspěvková organizace“
- schvaluje hodnotící kritérium "nejnižší nabídková cena bez DPH" pro hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku „Nákup vybavení nově vybudovaných prostor 3. NP v DpS v Hranicích v rámci investiční akce
02.09.2019
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„Rekonstrukce střechy objektu domova včetně půdní vestavby“ - Domov pro seniory v Hranicích,
příspěvková organizace“
- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Nákup vybavení nově vybudovaných prostor
3. NP v DpS v Hranicích v rámci investiční akce „Rekonstrukce střechy objektu domova včetně půdní
vestavby“ - Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace“
- schvaluje maximální možnou a nepřekročitelnou nabídkovou cenu jednotlivých částí veřejné zakázky:
Část č. 1 – „Vybavení pokojů klientů“
725.300 Kč bez DPH
Část č. 2 – „Dodávka zdravotnických pomůcek“
844.700 Kč bez DPH
Část č. 3 – „Dodávka vybavení prádelny“
1.190.000 Kč bez DPH
- schvaluje seznam dodavatelů k oslovení výzvou na veřejnou zakázku „Nákup vybavení nově
vybudovaných prostor 3. NP v DpS v Hranicích v rámci investiční akce „Rekonstrukce střechy objektu
domova včetně půdní vestavby“ - Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace“:
•
ODEHNAL – STAVO s.r.o., Podhradí 42, 352 01 PODHRADÍ, IČO 25246208;
•
Alliance Laundry CE s.r.o., Místecká 1116, 742 58 PŘÍBOR, IČO 29451914;
•
Stamed s.r.o., Toužimská 1705/25, 323 00 PLZEŇ - Bolevec, IČO 29161941;
•
Pro CleanLife s.r.o., Rybná 716/24, Staré město, 110 00 PRAHA 1, IČO 04303342;
•
MEDISUN profi s.r.o., Modřická 249/82, 619 00 BRNO, IČO 02401045
- schvaluje členy hodnotící komise:
Mgr. Petr Kubis
Bc. Jan Picka
Kateřina Mairingerová, DiS.
Ing. Libor Syrovátka
Ing. Andrea Černá
náhradníky hodnotící komise:
Ing. Jaroslav Bradáč
Mgr. Jaroslav Borka
Mgr. Jiří Klsák
Ing. arch. Vojtěch Franta
Ing. Jan Horník
Ing. Pavel Hojda
Mgr. Zdeněk Hrkal
Martin Hurajčík
Ing. Karel Jakobec
Luboš Pokorný
Helga Němcová
Dagmar Čejková
Bc. Barbora Horová
Bc. Dagmar Kerulová
Mgr. Kateřina Miosgová
- schvaluje rozdělení finančních prostředků ve výši 2.760.000 Kč (včetně DPH) schválených radou kraje
usnesením č. RK 788/07/18 ze dne 9. 7. 2018, na investiční prostředky ve výši 1.371.845 Kč (včetně
DPH) a na neinvestiční prostředky ve výši 1.388.155 Kč (včetně DPH) na akci „Nákup vybavení nově
vybudovaných prostor 3. NP v DpS v Hranicích v rámci investiční akce „Rekonstrukce střechy objektu
domova včetně půdní vestavby“ - Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace“
Termín kontroly: 11.11.2019
Zodpovídá:

02.09.2019

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic
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50. Změna platu zástupkyně ředitele Gymnázia a střední odborné školy Chodov, příspěvková
organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1090/09/19
- schvaluje poskytnutí zvláštního příplatku Mgr. Petře Rumlenové, zástupkyni ředitele Gymnázia a střední
odborné školy Chodov, příspěvková organizace, dle návrhu platového výměru
- 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

51. Poskytnutí finančního daru na organizaci Národní konference Venkov ČR 2019
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1091/09/19
- souhlasí s poskytnutím finančního daru na organizaci Národní konference Venkov subjektu Spolek
pro obnovu venkova z.s., ve výši 50.000 Kč
Termín kontroly: 11.11.2019
Zodpovídá:

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

52. Složení hodnotící komise pro vyhodnocení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace
objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“ v rámci akce „KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy
Vary“
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1092/09/19
- schvaluje návrh složení hodnotící komise pro vyhodnocení zadávacího řízení na veřejnou zakázku
„Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“
Termín kontroly: 02.12.2019
Zodpovídá:

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů

53. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. – aktuální informace, memorandum o spolupráci
se statutárním městem Karlovy Vary
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1093/09/19
- bere na vědomí informace o činnostech Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., uvedené v důvodové
zprávě informace o stavu nástupu zaměstnanců Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., uvedené
v důvodové zprávě

02.09.2019
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení memorandum o spolupráci
v rámci Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., se statutárním městem Karlovy Vary
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Mgr. Janu Mračkovou
Vildumetzovou, hejtmanku Karlovarského kraje, podpisem memoranda o spolupráci se statutárním
městem Karlovy Vary
- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit materiál pro jednání
Zastupitelstva Karlovarského kraje
Termín kontroly: 21.10.2019
Zodpovídá:

Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství
a cestovního ruchu

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová v. r.
hejtmanka
Karlovarského kraje

02.09.2019

Mgr. Petr Kubis v. r.
náměstek hejtmanky
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