
 
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“). 

 

 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 178. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 13. ledna 2020 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 8:38 do 11:40 hodin  

 
 

Přítomni:               Mgr. Kubis, p. Hurajčík, Mgr. Blažek, Ing. Jakobec, Ing. Bradáč,  

Ing. Janů, p. Váňa (celkem 7 radních) 

Jednání řídil:         Mgr. Kubis  

Omluveni:  Mgr. Mračková Vildumetzová, Ing. Bureš 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Další zúčastnění: Mgr. Matějů, Ph.D., Mgr. Novotný, Mgr. Pavlíková, Mgr. Saxová 

Zapisovatelka:       Mgr. Jana Lukášová        

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 13.1.2020 RK 01/01/20 

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

záchranného sboru Karlovarského kraje na rok 2020 

RK 02/01/20 

3. Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje Asociaci 

Záchranný kruh, z.s., na rok 2020 na projekt "Praktické vzdělávání ve Světě 

záchranářů“ a projekt "Podpora činnosti Asociace v roce 2020 v rámci 

Integrovaného projektu Záchranný kruh"  

RK 03/01/20 

4. Zimní údržba komunikací, zastávek MHD, chodníků a parkovacích ploch v areálu 

Krajského úřadu Karlovarského kraje - výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných 

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi   

staženo 

5. Přehled uzavřených nájemních smluv a smluv o výpůjčce zasedacích místností  

a zastupitelského sálu Krajského úřadu Karlovarského kraje 

RK 04/01/20 

6. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje RK 05/01/20 

7. Senior Pas 2020 RK 06/01/20 

8. Žádost o příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně právní 

ochrany dětí) formou dotace ze státního rozpočtu pro rok 2020 

RK 07/01/20 

9. Rozpočtové změny 2019 RK 08/01/20 

10. Rozpočtové změny RK 09/01/20 

11. Informace o doručeném Rozhodnutí o prominutí daně a Rozhodnutí o zastavení 

řízení u projektu "Rozvoj služeb e-Governmentu na území Karlovarského kraje - 

část I. až VI." reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07146 

RK 10/01/20 
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12. Přijetí daru Karlovarským krajem  RK 11/01/20 

13. Schválení veřejné sbírky Získání finančních prostředků na úhradu nákladů 

souvisejících s realizací sochy Karla IV. v Karlových Varech 

RK 12/01/20 

14. Schválení veřejné sbírky Získání finančních prostředků na úhradu nákladů  

na pořízení zdvihací plošiny pro osobu se zdravotním postižením   

RK 13/01/20 

15. Plán práce Komise dopravní na rok 2020 RK 14/01/20 

16. Informace o uzavřených smlouvách o centralizovaném zadání veřejné zakázky  

za období od 1.7.2019 do 31.12.2019 

RK 15/01/20 

17. Úplatné nabytí nemovitých věcí z podílového spoluvlastnictví fyzických osob  

do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. 679/2 v k.ú. Božičany 

RK 16/01/20 

18. Majetkoprávní vypořádání souboru nemovitých věcí, vše v k.ú. Skalka u Hazlova, 

které tvoří areál Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, 

příspěvkové organizace 

RK 17/01/20 

19. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti k pozemku p.p.č. 724 v k.ú. Odeř, 

vlastnictví České republiky, s právem hospodaření Lesů České republiky, s.p.,  

ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského 

kraje, příspěvkové organizace 

RK 18/01/20 

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

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje  

RK 19/01/20 

21. Zajištění lesního hospodářského plánu a odborného lesního hospodáře pro lesní 

pozemky v majetku Karlovarského kraje 

RK 20/01/20 

22. Schválení rozšíření rámcové pojistné smlouvy č. 0020622210 o pojištění 

odpovědnosti škody způsobené zaměstnavateli 

RK 21/01/20 

23. Schválení prodeje nepotřebného služebního vozidla Škoda Fabia 1,4 ve vlastnictví 

Karlovarského kraje, svěřeného k hospodaření Integrované střední škole technické 

a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace  

RK 22/01/20 

24. Tisková oprava přílohy materiálu - "Směna a prodej nemovitých věcí - pozemků v 

k.ú. a obci Cheb, z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví fyzických osob,  

a uzavření dohody o zrušení předkupního práva" 

RK 23/01/20 

25. Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 

energie č. Z_S24_12_8120064752, pro realizaci projektu „Zodolnění výjezdové 

základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“,  

mezi Karlovarským krajem a společností ČEZ Distribuce, a.s. 

RK 24/01/20 

26. Vyhlášení dotačních programů pro rok 2020 - odbor školství, mládeže  

a tělovýchovy 

RK 25/01/20 

27. Zajištění organizace okresních kol a krajského kola zeměpisné olympiády v roce 

2020  

RK 26/01/20 

28. Souhlas Karlovarského kraje s využitím dat lesního hospodářského plánu pro lesní 

hospodářský celek Chlumská hora pro potřeby státní správy lesů 

RK 27/01/20 

29. Projekt Karlovarského kraje „Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov po 

živelní pohromě“ - schválení dodatku č. 1 k příkazní smlouvě o technickém dozoru 

investora 

staženo 

30. Projekt „Rozvojové projekty praktické školy dvouleté II.“ Základní školy a střední 

školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

RK 28/01/20 

31. Změna usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 1450/12/19 ze dne 2.12.2019 - 

Přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnosti vykonává Základní škola 

a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně Kynžvart, příspěvková organizace 

RK 29/01/20 

32. Plné moci na základě uzavřených příkazních smluv na výkon funkce technického 

dozoru stavebníka - Cyklostezka podél Ohře: Dalovice – Šemnice, II. část chatová 

osada Všeborovice – Šemnice, Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách 

RK 30/01/20 

33. Projekt Smart Akcelerátor 2.0 – schválení uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování 

projektu a dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem 

RK 31/01/20 

34. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i.  –  informace k výběrovému řízení na ředitele 

Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., jmenování ředitele, mzda ředitele 

RK 32/01/20 
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35. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. (dále jen "ILaB, v.v.i.") – schválení složení 

dozorčí rady institutu a schválení jednacího řádu dozorčí rady ILaB, v.v.i.  

RK 33/01/20 

36. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice 

a.s. – určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro rok 2020 a 2021 

RK 34/01/20 

37. Schválení dohody o ukončení smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku RK 35/01/20 

38. Smlouva o propagaci Karlovarského kraje v televizním vysílání uzavřená  

mezi Karlovarským krajem a Petrem Troníčkem (TV Západ) 

RK 36/01/20 

39. Žádost o poskytnutí dotace - transferu na výplatu státního příspěvku  

pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc z kapitoly MPSV  

pro rok 2020 

RK 37/01/20 

40. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho 

příspěvkovými organizacemi na výběr zhotovitele akce "Výměna plynového kotle 

za hydraulickou jednotku pro řízení dvou okruhů (radiátory, vzduchotechnika)" 

Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace 

RK 38/01/20 

41. Výkon působnosti jediného společníka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. - 

dopracování dokumentace pro posouzení vlivu záměru stavby „Modernizace letiště 

Karlovy Vary – IV. etapa, rozšíření a prodloužení RWY 11/29“ na životní 

prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., dle doporučené varianty 

RK 39/01/20 

42. Smlouva o pronájmu s městem Kurort Oberwiesenthal (SRN) RK 40/01/20 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Martina Hurajčíka  

- Ing. Karla Jakobce 

 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 

34. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i.  –  informace k výběrovému řízení na ředitele Institutu 

lázeňství a balneologie, v.v.i., jmenování ředitele, mzda ředitele 

35. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. (dále jen "ILaB, v.v.i.") – schválení složení dozorčí 

rady institutu a schválení jednacího řádu dozorčí rady ILaB, v.v.i.  

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

určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro rok 2020 a 2021 

37. Schválení dohody o ukončení smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku 

38. Smlouva o propagaci Karlovarského kraje v televizním vysílání uzavřená  

mezi Karlovarským krajem a Petrem Troníčkem (TV Západ) 

39. Žádost o poskytnutí dotace - transferu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc z kapitoly MPSV pro rok 2020 

40. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho 

příspěvkovými organizacemi na výběr zhotovitele akce "Výměna plynového kotle  

za hydraulickou jednotku pro řízení dvou okruhů (radiátory, vzduchotechnika)" Střední 

školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace 

41. Výkon působnosti jediného společníka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. - dopracování 

dokumentace pro posouzení vlivu záměru stavby „Modernizace letiště Karlovy Vary –  

IV. etapa, rozšíření a prodloužení RWY 11/29“ na životní prostředí dle § 8 zákona  

č. 100/2001 Sb., dle doporučené varianty 

42. Smlouva o pronájmu s městem Kurort Oberwiesenthal (SRN) 

 
Staženo z programu: 

 
4. Zimní údržba komunikací, zastávek MHD, chodníků a parkovacích ploch v areálu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje - výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem  

a jeho příspěvkovými organizacemi   

29. Projekt Karlovarského kraje „Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov po živelní pohromě“ - 

schválení dodatku č. 1 k příkazní smlouvě o technickém dozoru investora 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 13.1.2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 01/01/20 
 

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

13.1.2020 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 13.1.2020 

dle návrhu č. 3 
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Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

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

Karlovarského kraje na rok 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 02/01/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace  

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

Závodní 205/70, Karlovy Vary, IČO 70883611, na podporu vybavení požárních jednotek v roce 2020  

ve výši 5.400.000 Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  uzavřít veřejnoprávní smlouvu  

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

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

jednotek v roce 2020 ve výši 5.400.000 Kč 

 

Termín kontroly: 23.03.2020 
 

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

 

 
3. Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje Asociaci Záchranný kruh, z.s., 

na rok 2020 na projekt "Praktické vzdělávání ve Světě záchranářů“ a projekt "Podpora činnosti 

Asociace v roce 2020 v rámci Integrovaného projektu Záchranný kruh"  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 03/01/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2020 Asociaci Záchranný kruh, z.s., ve výši 400.000 Kč na projekt 

„Praktické vzdělávání ve Světě záchranářů“ dle přílohy P6 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uzavřít veřejnoprávní smlouvu  

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2020 s Asociací Záchranný kruh 

z.s., ve výši 400.000 Kč na projekt „Praktické vzdělávání ve Světě záchranářů“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2020 Asociaci Záchranný kruh, z.s., ve výši 600.000 Kč na projekt 

„Podpora činnosti Asociace v roce 2020 v rámci Integrovaného projektu Záchranný kruh“ dle přílohy P6 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uzavřít veřejnoprávní smlouvu  

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2020 s Asociací Záchranný kruh 

z.s., ve výši 600.000 Kč na projekt „Podpora činnosti Asociace v roce 2020 v rámci Integrovaného 

projektu Záchranný kruh“ 

 

Termín kontroly: 13.07.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 
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4. Zimní údržba komunikací, zastávek MHD, chodníků a parkovacích ploch v areálu Krajského 

úřadu Karlovarského kraje - výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským 

krajem a jeho příspěvkovými organizacemi   

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
5. Přehled uzavřených nájemních smluv a smluv o výpůjčce zasedacích místností a zastupitelského 

sálu Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 04/01/20 
 

- bere na vědomí přehled uzavřených nájemních smluv a smluv o výpůjčce zasedacích místností  

a zastupitelského sálu Krajského úřadu Karlovarského kraje za období od 1.10.2019 do 31.12.2019 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
6. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 05/01/20 
 

- bere na vědomí usnesení Komisí Rady Karlovarského kraje od 21.11.2019 do 19.12.2019 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
7. Senior Pas 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 06/01/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení realizaci projektu Senior Pas 

2020 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit odboru sociálních věcí vyhlásit výběrové 

řízení na realizaci projektu Senior Pas pro rok 2020 

 

- ukládá odboru sociálních věcí předložit materiál k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, pověřená úkoly vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
8. Žádost o příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně právní ochrany dětí) 

formou dotace ze státního rozpočtu pro rok 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 07/01/20 
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- schvaluje podání žádosti Karlovarského kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2020,  

s požadavkem na dotaci ve výši 957.199 Kč 

 

- pověřuje vedoucí oddělení sociálních věcí odboru sociálních věcí podáním Žádosti o dotaci ze státního 

rozpočtu na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020 

prostřednictvím internetové aplikace "OK nouze" v termínu do 19.1.2020 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem pověření k úkonům konaným v rámci dotačního 

řízení Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování příspěvku na výkon sociální práce (s výjimkou 

agendy sociálně-právní ochrany dětí) formou dotace ze státního rozpočtu krajům, hl. m. Praze, obcím  

s rozšířenou působností a obcím s pověřeným obecním úřadem pro rok 2020 

 

Termín kontroly: 23.03.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, pověřená úkoly vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
9. Rozpočtové změny 2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 08/01/20 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 586/2019 

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

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

za období 11/2019 za pracovní místo vytvořené na základě Dohody o vyhrazení společensky účelného 

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

sociálního fondu č. KVA-S-37/2018  

 

Rozpočtovou změnu č. 587/2019 

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

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

za období 11/2019 za pracovní místa vytvořená na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí  

v rámci veřejně prospěšných prací 

 

Rozpočtovou změnu č. 588/2019 

- zrušení snížení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství 

a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje na rok 2019 o částku 92.470 Kč  

dle rozpočtové změny č. RO 539/2019 schválené usnesením č. RK 1465/12/1 dne 9.12.2019 schvalované 

z titulu vrácení nevyčerpaných finančních prostředků Ministerstvu kultury České republiky přidělených  

v rámci dotačního programu Podpora pro památky UNESCO 2019. Finanční prostředky nebyly v roce 

2019 zaslány na účet Ministerstva kultury České republiky. 

 

Termín kontroly: 10.02.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
10. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 09/01/20 
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- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 2/2020 

- přesun finančních prostředků ve výši 50.000.000 Kč z neinvestiční rezervy Odboru finančního Krajského 

úřadu Karlovarského kraje určené na dofinancování sociálních a zdravotních služeb 

do rozpočtu neinvestičních výdajů Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje 

z důvodu úhrady závazku veřejné služby nemocnic na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského 

kraje č. ZK 438/12/19 ze dne 16.12.2019 

 

Rozpočtovou změnu č. 3/2020 

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

v celkové částce ± 140.490 Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek  

pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory v Perninku na poskytnutí 

náborových příspěvků třem novým zaměstnankyním v sociálních službách v přímé obslužné péči, které 

splnily podmínky pro přiznání náborového příspěvku dle pravidel schválených v Zastupitelstvu 

Karlovarského kraje usnesením č. ZK 284/09/19 ze dne 23.9.2019.  

 

Rozpočtovou změnu č. 4/2020 

- zapojení financování Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji 

do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce  

32.999.800 Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí zápůjček na udržení sociálních služeb 

Karlovarského kraje v roce 2020 pro nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti  

v Karlovarském kraji. Poskytnutí zápůjček bylo schváleno Zastupitelstvem Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 395/12/19 ze dne 16.12.2019. 

 

Rozpočtovou změnu č. 5/2020 

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

2019 ve výši 8.471 Kč do rozpočtu neinvestičních výdajů Odboru školství mládeže 

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny 

na provedení vratky účelových státních finančních prostředků Ministerstvu školství, mládeže 

a tělovýchovy. Platba zaslaná na účet kraje příspěvkovou organizací obce na konci prosince 2019 bude 

vrácena Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v lednu 2020. 

 

Rozpočtovou změnu č. 6/2020 

- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2019 ve výši 92.470 Kč do rozpočtu neinvestičních výdajů Odboru kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny  

na vrácení nevyčerpaných účelových finančních prostředků Ministerstvu kultury České republiky v rámci 

dotačního programu Podpora pro památky UNESCO 2019, projekt Tvorba reprezentativní a profesionální 

fotobanky nominovaných či zapsaných statků na Seznamu světového dědictví UNESCO na území 

Karlovarského kraje. 

 

Rozpočtovou změnu č. 7/2020 

- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2019 ve výši 239.205,67 Kč (zůstatek zvláštního účtu projektu k 31.12.2019)  

do rozpočtu výdajů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná  

se o nevyčerpané účelové finanční prostředky, které kraj obdržel v roce 2019 z Ministerstva práce 

a sociálních věcí České republiky na financování projektu Predikce na trhu práce – Kompas, schváleného 

k realizaci v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Neinvestiční finanční prostředky (podíl SR 

42.126,52 Kč + podíl EU 197.079,15 Kč) budou použity ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací 

uvedeného projektu v roce 2020. 

 

Rozpočtovou změnu č.8/2020 

- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2019 ve výši 1.360.029,28 Kč (zůstatek zvláštního účtu projektu k 31.12.2019)  

do rozpočtu výdajů Odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o nevyčerpané 
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účelové finanční prostředky, které kraj obdržel v roce 2018 z Ministerstva životního prostředí České 

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

v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 Kotlíkové dotace II, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 

Operačního programu Životní prostřední 2014-2020. Finanční prostředky (100% EU) budou použity  

ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací uvedeného projektu v roce 2020, a to částka  

1.021.469,15 Kč (investice) na vyplácení příspěvků pro občany a částka 338.560,13 Kč (neinvestice)  

na administraci projektu. 

 

Rozpočtovou změnu č.9/2020 

- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2019 ve výši 13.592.995,22 Kč (zůstatek zvláštního účtu projektu k 31.12.2019) 

do rozpočtu výdajů Odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o nevyčerpané 

účelové finanční prostředky, které kraj obdržel v roce 2019 z Ministerstva životního prostředí České 

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

v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 – Kotlíkové dotace III, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 

Operačního programu Životní prostřední 2014-2020. Finanční prostředky budou použity ke krytí výdajů 

přímo souvisejících s realizací uvedeného projektu v roce 2020, a to částka 12.620.946,22 Kč (investice) 

na vyplácení příspěvků pro občany a částka 972.049 Kč (neinvestice) na administraci projektu. 

 

Rozpočtovou změnu č. 10/2020 

- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2019 ve výši 41.126,40 Kč (zůstatek zvláštního účtu projektu k 31.12.2019) 

do rozpočtu výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná 

se o nevyčerpané účelové finanční prostředky, které kraj obdržel v roce 2019 z Ministerstva práce  

a sociálních věcí České republiky na financování projektu Obědy do škol v Karlovarském kraji 

2019/2020, specifický cíl I, schváleného k realizaci v rámci Operačního programu potravinové  

a materiální pomoci. Neinvestiční finanční prostředky (podíl SR 6.168,96 Kč + podíl EU 34.957,44 Kč) 

budou použity ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací uvedeného projektu v roce 2020. 

 

Rozpočtovou změnu č. 11/2020 

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

2019 ve výši 6.936,99 Kč do rozpočtu Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje na vratku 

Ministerstvu financí České republiky z titulu neoprávněně vyplacených sociálních dávek vrácených 

obcemi na účet Karlovarského kraje v měsíci prosinci 2019 

 

Rozpočtovou změnu č. 12/2020 

 - zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2019 ve výši 70.165 Kč do rozpočtu neinvestičních výdajů Odboru sociálních věcí Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Jedná se o finanční prostředky z neinvestiční účelové dotace poskytnuté 

Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky, které budou vráceny v roce 2020 v souvislosti  

s nedočerpáním prostředků přidělených na realizaci projektu Senior pas v rámci dotačního programu  

na podporu samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2019. 

 

Rozpočtovou změnu č. 13/2020 

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

2019 ve výši 1.617.600 Kč do rozpočtu neinvestičních výdajů Odboru školství mládeže a tělovýchovy 

Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o zapojení účelově určených příjmů za účastnické 

poplatky, které Karlovarský kraj obdržel od pěti krajů v roce 2019, a které jsou určeny na zabezpečení 

výdajů kraje souvisejících s pořádáním Her IX. Zimní olympiády dětí a mládeže 2020.  

 

Rozpočtovou změnu č. 14/2020 

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

2019 ve výši 396.500 Kč do rozpočtu neinvestičních výdajů Odboru školství mládeže a tělovýchovy 

Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o zabezpečení finančních prostředků na výdaje kraje  

v rámci Her IX. Zimní olympiády dětí a mládeže 2020, která se bude konat v Karlovarském kraji ve dnech 
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19. až 24. ledna 2020. Karlovarský kraj uzavřel v roce 2019 Smlouvy o reklamě v rámci Her zimní 

olympiády dětí a mládeže 2020 s sedmi subjekty. Prostředky na základě uzavřených smluv obdržel kraj již 

v roce 2019 a využije je k financování výdajů na služby související s olympiádou v roce 2020. 

 

Rozpočtovou změnu č. 15/2020 

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

2019 ve výši 4.301.789,52 Kč do rozpočtu neinvestičních výdajů Odboru školství mládeže a tělovýchovy 

Krajského úřadu Karlovarského kraje na zajištění Her IX. Zimní olympiády dětí a mládeže 2020, která  

se bude konat v Karlovarském kraji ve dnech 19. až 24. ledna 2020. Jedná se o nevyčerpané finanční 

prostředky na tuto akci z rozpočtu roku 2019, které budou použity na úhradu výdajů této akce v roce 2020 

na základě uzavřených smluv. 

 

Termín kontroly: 10.02.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
11. Informace o doručeném Rozhodnutí o prominutí daně a Rozhodnutí o zastavení řízení  

u projektu "Rozvoj služeb e-Governmentu na území Karlovarského kraje - část I. až VI."  

reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07146 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 10/01/20 
 

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

- informaci o doručeném Rozhodnutí o prominutí daně vyhotoveném Generálním finančním ředitelstvím 

ze dne 4.12.2019, č. j. 7436/19/7700-40470-101251, u projektu "Rozvoj služeb eGovernmentu na území 

Karlovarského kraje - část I. až VI.", reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07146, kterým Generální finanční 

ředitelství zamítlo podanou Žádost o prominutí odvodu daně č. j. 151/HH/16 ze dne 6.10.2016 

- informaci o doručeném Rozhodnutí o zastavení řízení vyhotoveném Generálním finančním ředitelstvím 

ze dne 9.12.2019, č. j. 89355/19/7700-40470-101251, u projektu "Rozvoj služeb eGovernmentu na území 

Karlovarského kraje - část I. až VI.", reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07146, kterým Generální finanční 

ředitelství zastavilo řízení o prominutí dosud nevyměřeného penále za porušení rozpočtové kázně s tím, že 

penále nebylo a již nebude vyměřeno 

 

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

o postoupení řešení škody vzniklé v souvislosti s finančním postihem, tj. odvodem za porušení rozpočtové 

kázně ve výši 9.222.024,00 Kč, který Karlovarský kraj uhradil Finančnímu úřadu pro Karlovarský kraj, 

odboru legislativnímu a právnímu a krajský živnostenský úřad, s tím že škoda, jejíž konečná výše je již  

po ukončení právní obrany známa, bude shora jmenovaným odborem vymáhána po externím 

administrátorovi v souladu se stanoviskem tohoto odboru ze dne 28.10.2018 označeném jako „Posouzení 

odpovědnosti externího administrátora veřejných zakázek „Zavedení datových skladů“ a „Komunikační 

infrastruktura Karlovarského kraje“ 

 

Termín kontroly: 13.07.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
12. Přijetí daru Karlovarským krajem  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 11/01/20 
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- souhlasí s přijetím daru ve výši 100.000 Kč od společnosti ASEKOL a.s., do schváleného rozpočtu 

Karlovarského kraje roku 2020 

 

- schvaluje uzavření Darovací smlouvy se společností ASEKOL a.s., dle návrhu 

 

- pověřuje Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou, náměstkyni hejtmana, podpisem Darovací smlouvy  

se společností ASEKOL a.s. 

 

- schvaluje uzavření darovacích smluv se subjekty 

Spolek pro občanské záležitosti Aš na finanční dar ve výši 40.000 Kč 

Svaz postižených civilizačními chorobami Sokolov na finanční dar ve výši 30.000 Kč 

Sbor dobrovolných hasičů Stará Role na finanční dar ve výši 30.000 Kč, dle návrhu 

 

- pověřuje Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou, náměstkyni hejtmana, podpisem darovacích smluv 

 

Termín kontroly: 09.03.2020 
 

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

 

 
13. Schválení veřejné sbírky Získání finančních prostředků na úhradu nákladů souvisejících  

s realizací sochy Karla IV. v Karlových Varech 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 12/01/20 
 

- souhlasí v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 

změn a doplňků, s uspořádáním veřejné sbírky Karlovarským krajem na dobu neurčitou na Získání 

finančních prostředků na úhradu nákladů souvisejících s realizací sochy Karla IV. v Karlových Varech,  

a to kombinovanou formou shromažďováním sběracími pokladničkami a zasíláním na speciální bankovní 

účet 

 

- ukládá Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů, zabezpečit 

organizaci veřejné sbírky a předložit Ministerstvu vnitra ČR ke kontrole a schválení celkové vyúčtování 

sbírky 

 

- zmocňuje Mgr. Martinu Duškovou, zaměstnankyni Karlovarského kraje, zařazenou v rámci Krajského 

úřadu Karlovarského kraje na odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů k zastupování Karlovarského 

kraje při všech úkonech souvisejících s pořádáním veřejné sbírky za účelem získání finančních prostředků 

na úhradu nákladů souvisejících s realizací sochy Karla IV. v Karlových Varech 

 

Termín kontroly: 06.04.2020 
 

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

 

 
14. Schválení veřejné sbírky Získání finančních prostředků na úhradu nákladů na pořízení zdvihací 

plošiny pro osobu se zdravotním postižením   

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 13/01/20 
 

- souhlasí v souladu s ustanovením § 59 odst. 3  zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 

změn a doplňků, s uspořádáním veřejné sbírky Karlovarským krajem na dobu neurčitou na Získání 



Usnesení ze 178. jednání RKK dne 13.01.2020 

 

13.01.2020  Strana 12 (celkem 25) 

 

finančních prostředků na úhradu nákladů na pořízení zdvihací plošiny pro osobu se zdravotním 

postižením, a to kombinovanou formou shromažďováním sběracími pokladničkami a zasíláním  

na speciální bankovní účet 

 

- ukládá Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů, zabezpečit 

organizaci veřejné sbírky a předložit Ministerstvu vnitra ČR ke kontrole a schválení celkové vyúčtování 

sbírky 

 

- zmocňuje Mgr. Martinu Duškovou, zaměstnankyni Karlovarského kraje, zařazenou v rámci Krajského 

úřadu Karlovarského kraje na odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů, k zastupování Karlovarského 

kraje při všech úkonech souvisejících s pořádáním veřejné sbírky za účelem Získání finančních prostředků 

na úhradu nákladů na pořízení zdvihací plošiny pro osobu se zdravotním postižením 

 

Termín kontroly: 23.03.2020 
 

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

 

 
15. Plán práce Komise dopravní na rok 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 14/01/20 
 

- schvaluje Plán práce Komise dopravní na rok 2020 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Bursík, předseda Komise dopravní 

 

 
16. Informace o uzavřených smlouvách o centralizovaném zadání veřejné zakázky za období  

od 1.7.2019 do 31.12.2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 15/01/20 
 

- bere na vědomí informaci o smlouvách o centralizovaném zadání veřejné zakázky uzavřených  

na základě působnosti svěřené odboru investic za období od 1.7.2019 do 31.12.2019 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
17. Úplatné nabytí nemovitých věcí z podílového spoluvlastnictví fyzických osob do vlastnictví 

Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. 679/2 v k.ú. Božičany 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 16/01/20 
 

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

pozemku p.p.č. 679/2, které byly odděleny geometrickým plánem č. 414-3/2019 z původního pozemku 

p.p.č. 679/2 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 679/3 o výměře 128 m2 a 679/4  

o výměře 1038 m2 v k.ú. a obci Božičany, a to formou kupní smlouvy mezi Ing. Václavem Seberou, 

bytem xxxxx xxxxxxx a panem Petrem Šanderou, bytem xxxxxxx xxxxxxxxx (jako prodávající na straně 

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

příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena 

dohodou ve výši 128.260 Kč, a tím převést předmětné nemovité věci z podílového spoluvlastnictví  
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Ing. Václava Sebery (1/2) a pana Petra Šandery (1/2) do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

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

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

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné kupní smlouvy 

 

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

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

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

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

potvrzení o uveřejnění smlouvy 

 

Termín kontroly: 22.06.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
18. Majetkoprávní vypořádání souboru 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 17/01/20 
 

- schvaluje zamítnutí žádosti Komunitního centra Chebsko z.s., IČO 07652305, o bezúplatný převod 

areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, s tím, že areál bude nabízen  

k prodeji na webových stránkách kraje a realitního serveru ceskereality.cz za cenu v místě a čase 

obvyklou, stanovenou na základě znaleckého posudku 

 

Termín kontroly: 10.08.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

v Hazlově, příspěvková organizace 

 

 
19. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti k pozemku p.p.č. 724 v k.ú. Odeř vlastnictví 

České republiky, s právem hospodaření Lesů České republiky, s.p., ve prospěch Karlovarského 

kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 18/01/20 
 

- schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku p.p.č. 724 v k.ú. Odeř a obci Hroznětín, 

spočívající v právu zřízení, umístění a provozování rámového propustku SO 302 s 4x výústních objektů  

a právu vstupu a vjezdu oprávněného na služebný pozemek p.p.č. 724 v k.ú. Odeř za účelem provozování, 

užívání, oprav a údržby stavby vybudované v rámci akce "III/220 4 Modernizace silnice - průtah Odeř"  

na pozemku, jehož rozsah je vymezen geometrickým plánem č. 201-80/2018 ze dne 30.10.2018  

ve prospěch Karlovarského kraje, zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, 

příspěvkovou organizací, a to za jednorázovou úplatu 20.000 Kč + DPH, tj. celkem 24.200 Kč 

 



Usnesení ze 178. jednání RKK dne 13.01.2020 

 

13.01.2020  Strana 14 (celkem 25) 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti k pozemku p.p.č. 724 v k.ú. Odeř  

a obci Hroznětín, spočívající v právu zřízení, umístění a provozování rámového propustku SO 302  

s 4x výústních objektů a právu vstupu a vjezdu oprávněného na služebný pozemek p.p.č. 724 v k.ú. Odeř 

za účelem provozování, užívání, oprav a údržby stavby vybudované v rámci akce "III/220 4 Modernizace 

silnice - průtah Odeř" na pozemku, jehož rozsah je vymezen geometrickým plánem č. 201-80/2018 ze dne 

30.10.2018, mezi Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,  

PSČ 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451 (jako obtížený na straně jedné) a Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací  

(jako oprávněný na straně druhé), za jednorázovou úplatu 20.000 Kč + DPH, tj. celkem 24.200 Kč 

 

- schvaluje znění smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti dle návrhu 

 

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

k uzavření předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti 

 

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

kroky k uzavření předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti 

 

Termín kontroly: 25.05.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
20. 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 19/01/20 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2082, pozemek p.p.č. 1712/14  

v k.ú. Stanovice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci 

společností Václav Vajdiš - Elektromontáže s.r.o., dle geometrického plánu č. 590-2447/2018 ze dne 

09.01.2019 (umístění inženýrských sítí – podzemní kabelové vedení NN), a to za celkovou jednorázovou 

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

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

tj. celkem 3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/219, pozemek p.p.č. 1972/1 v k.ú. Abertamy, 

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

dle geometrického plánu č. 698-2204/2015 ze dne 07.08.2015 (umístění inženýrských sítí – pozemní 

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/21047, pozemek p.p.č. 3179/2 v k.ú. Nejdek, 

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

dle geometrického plánu č. 2068-4126/2019 ze dne 21.10.2019 (umístění inženýrských sítí – podzemní 

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

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

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

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2114, pozemek p.č. 617/3 v k.ú. Klimentov, 

ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností Senergos, a.s., 
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dle geometrického plánu č. 392-3040/2019 ze dne 13.05.2019 (umístění inženýrských sítí – vedení kabelu 

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/2171, pozemky p.p.č.741/2 a 749/3  

v k.ú. Studánka u Aše, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci 

společností Václav Vajdiš Elektromontáže s.r.o., dle geometrického plánu č. 279-3902/2019 ze dne 

27.09.2019 (umístění inženýrských sítí – podzemní kabelové 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 

 

- 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: 22.06.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
21. Zajištění lesního hospodářského plánu a odborného lesního hospodáře pro lesní pozemky  

v majetku Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 20/01/20 
 

- souhlasí s předáním pozemku p.č. 339/25 v k.ú. Olšová Vrata, v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 

písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů příspěvkové organizaci zřízené Karlovarským krajem do majetkové správy Střední lesnické 

školy Žlutice, příspěvková organizace, do doby změny účelu využití pozemku z druhu lesního pozemku  

na ostatní plochu 

 

- ukládá odboru správa majetku ve spolupráci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy projednat  

se Střední lesnickou školou Žlutice, příspěvková organizace, svěření pozemku p.č. 339/25 v k.ú. Olšová 

Vrata, do majetkové správy, za účelem případné změny zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 

- ukládá Krajské správě údržbě silnic Karlovarského kraje zajistit činnosti odborného lesního hospodáře 

na předmětných pozemcích dle návrhu do doby vypořádání pozemků dotčených stavbou komunikací  

k naplnění povinností dle ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

Termín kontroly: 16.11.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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22. Schválení rozšíření rámcové pojistné smlouvy č. 0020622210 o pojištění odpovědnosti škody 

způsobené zaměstnavateli 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 21/01/20 
 

- schvaluje rozšíření rámcové pojistné smlouvy č. 0020622210 o pojištění odpovědnosti škody způsobené 

zaměstnavateli s tím, že by se pojištění na odpovědnost vztahovalo i na odpovědnost z pracovních poměrů 

uzavřených na základě dohody o provedení práce 

 

- souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k rámcové pojistné smlouvě č. 0020622210 ze dne 11.03.2016  

mezi společností Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, 

Pobřežní 665/23, 186 00, IČO 63998530 (jako pojistitel na straně jedné) a Karlovarským krajem (jako 

pojistníkem na straně druhé), se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory, IČO 70891168, 

zastoupeným dle usnesení č. RK 1020/08/19, Bc. Olgou Vokáčovou, vedoucí odboru správa majetku,  

dle návrhu 

 

- ukládá Bc. Olze Vokáčové, vedoucí Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje, 

realizovat kroky k uzavření předmětného dodatku č. 2 ke smlouvě o pojištění odpovědnosti škody 

způsobené zaměstnavateli 

 

- pověřuje Bc. Olgu Vokáčovou, vedoucí Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje,  

k podpisu předmětného dodatku č. 2 ke smlouvě o pojištění odpovědnosti škody způsobené zaměstnavateli 

 

Termín kontroly: 23.03.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
23. Schválení prodeje nepotřebného služebního vozidla Škoda Fabia 1,4 ve vlastnictví 

Karlovarského kraje, svěřeného k hospodaření Integrované střední škole technické a ekonomické 

Sokolov, příspěvková organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 22/01/20 
 

- schvaluje dle přílohy č. 2 zřizovací listiny „Pravidla pro správu majetku kraje“ prodej nepotřebného 

služebního vozidla Škoda Fabia,1,4, RZ 1K0 9370, rok výroby 2002, formou kupní smlouvy  

mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou 

Sokolov, příspěvkovou organizací, se sídlem Jednoty 1620, 356 01 Sokolov (jako prodávajícím na straně 

jedné) a jediným zájemcem panem Miroslavem Smutným, bytem xxxxxxx xxxxxxx (jako kupujícím  

na straně druhé), za nabídnutou cenu 20.000 Kč, dle návrhu 

 

- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 20.000,00 Kč, získané prodejem služebního 

vozidla, specifikovaného v návrhu, zůstanou příspěvkové organizaci 

 

- ukládá řediteli Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace, 

Mgr. Pavlu Janusovi, uzavřít předmětnou kupní smlouvu a pověřuje ho podpisem této smlouvy,  

dle návrhu 

 

Termín kontroly: 06.04.2020 
 

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

a ekonomické Sokolov 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 
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24. Tisková oprava přílohy materiálu - "Směna a prodej nemovitých věcí - pozemků v k.ú. a obci 

Cheb, z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví fyzických osob, a uzavření dohody o zrušení 

předkupního práva" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 23/01/20 
 

- schvaluje tiskovou opravu spočívající ve vymezení podílů u nabývaných pozemků u strany první 

směňující ve znění návrhu směnné smlouvy uvedené v příloze č. 7 materiálu "Záměr kraje směnit a prodat 

nemovitou věci - pozemky v k.ú. a obci Cheb, z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví fyzických 

osob, vč. upuštění od bezdůvodného obohacení, a uzavření dohody o zrušení předkupního práva" ze dne 

06.05.2019 s č. usn. RK 567/05/19 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení tiskovou opravu spočívající 

ve vymezení podílů u nabývaných pozemků u strany první směňující ve znění návrhu směnné smlouvy 

uvedené v příloze č. 7 materiálu "Směna a prodej nemovitých věcí - pozemků v k.ú. a obci Cheb,  

z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví fyzických osob, a uzavření dohody o zrušení předkupního 

práva" ze dne 24.06.2019 s č. usn. ZK 198/06/19 

 

Termín kontroly: 06.04.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
25. Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie  

č. Z_S24_12_8120064752, pro realizaci projektu „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“, mezi Karlovarským krajem a společností  

ČEZ Distribuce, a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 24/01/20 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 

energie č. Z_S24_12_8120064752, pro realizaci projektu „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“, mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 

Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV - Podmokly, PSČ 405 02, IČO 24729035 (jako provozovatelem na straně 

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

(jako žadatelem na straně druhé) a úhradu zálohy na provedení přeložky v částce předpokládané výše 

nákladů spojených s přeložkou, tj. ve výši 123.000 Kč bez DPH 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena rady, podpisem předmětné smlouvy o realizaci přeložky distribučního 

zařízení určeného k dodávce elektrické energie 

 

Termín kontroly: 22.06.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

 

 
26. Vyhlášení dotačních programů pro rok 2020 - odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 25/01/20 
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- schvaluje vyhlášení a pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního vypořádání 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu získání odborné 

kvalifikace učitelů základních škol a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí nebo 

dobrovolným svazkem obcí 

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

prevence rizikového chování dětí a mládeže 

 

 vyhlašuje  

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu získání odborné 

kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí nebo 

dobbrovolným svazkem obcí 

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

prevence rizikového chování dětí a mládeže 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 zveřejnit vyhlašované dotační programy a pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí  

a finančního vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje vyhlašovaných dotačních 

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

elektronických žádostí o dotace 

 zveřejnit informace o vyhlašovaných dotačních programech na webu Karlovarského kraje v sekci 

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

 uspořádat alespoň jeden informační seminář pro žadatele vyhlašovaných dotačních programů  

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

v rámci pořádání informačních seminářů vzájemně slučovat) 

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

do okamžiku zahájení příjmu elektronických žádostí o dotace 

 

Termín kontroly: 23.03.2020 
 

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

 

 
27. Zajištění organizace okresních kol a krajského kola zeměpisné olympiády v roce 2020  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 26/01/20 
 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2020 - přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 34.000 Kč  

v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje  

jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem na finanční 

zajištění organizace okresních kol a krajského kola zeměpisné olympiády v roce 2020 v Karlovarském 

kraji, a to pro: 

 Gymnázium Cheb, příspěvková organizace, ve výši 8.000 Kč, 

 Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace, ve výši 18.000 Kč, 

 Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace, ve výši 5.000 Kč, 

 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky, příspěvková organizace, ve výši 3.000 Kč 

 

Termín kontroly: 23.03.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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28. Souhlas Karlovarského kraje s využitím dat lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářský 

celek Chlumská hora pro potřeby státní správy lesů 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 27/01/20 
 

- souhlasí s využitím dat lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek 326201 "Chlumská 

hora" s dobou platnosti 2013 - 2022 pro potřeby státní správy lesů 

 

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

a tělovýchovy, podpisem souhlasu 

 

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

 

Termín kontroly: 10.02.2020 
 

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

 

 
29. Projekt Karlovarského kraje „Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov po živelní pohromě“ 

- schválení dodatku č. 1 k příkazní smlouvě o technickém dozoru investora 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
30. Projekt „Rozvojové projekty praktické školy dvouleté II.“ Základní školy a střední školy 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 28/01/20 
 

- souhlasí se zařazením projektu „Rozvojové projekty praktické školy dvouleté II.“ Základní školy  

a střední školy Karlovy Vary, příspěvková organizace, do Akčního plánu Programu rozvoje 

Karlovarského kraje 

 

- jmenuje Mgr. Martinu Kheilovou, ředitelku Základní školy a střední školy Karlovy Vary, příspěvková 

organizace, vedoucí projektu „Rozvojové projekty praktické školy dvouleté II.“ 

 

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

o dotaci na projekt „Rozvojové projekty praktické školy dvouleté II.“ Základní školu a střední školu 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

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

o dotaci na projekt „Rozvojové projekty praktické školy dvouleté II.“ 

 

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

výdaje projektu „Rozvojové projekty praktické školy dvouleté II.“ ve výši 215.432 Kč, kdy financování 

projektu je řešeno ze 100 % z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

- 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 a střední školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 
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Termín kontroly: 23.03.2020 
 

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

 

 
31. Změna usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 1450/12/19 ze dne 2.12.2019 - Přerušení 

provozu mateřské školy, jejíž činnosti vykonává Základní škola a mateřská škola při Léčebných 

lázních Lázně Kynžvart, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 29/01/20 
 

- bere na vědomí informaci ve věci přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní 

škola a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně Kynžvart, příspěvková organizace, dle důvodové 

zprávy 

 

- mění své usnesení č. RK 1450/12/19 ze dne 2.12.2019, kterým projednala a schválila záměr ředitelky 

Základní školy a mateřské školy při Léčebných lázních Lázně Kynžvart, příspěvková organizace, přerušit 

provoz mateřské školy v době od 2.12.2019 s tím, že uložila ředitelce Základní školy a mateřské školy  

při Léčebných lázních Lázně Kynžvart, příspěvková organizace, předložit Radě Karlovarského kraje 

nejpozději do konce roku termín obnovení provozu, v tom smyslu, že vypouští část usnesení ve znění  

"s tím, že uložila ředitelce Základní školy a mateřské školy při Léčebných lázních Lázně Kynžvart, 

příspěvková organizace, předložit Radě Karlovarského kraje nejpozději do konce roku termín obnovení 

provozu" 

 

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

 

 
32. Plné moci na základě uzavřených příkazních smluv na výkon funkce technického dozoru 

stavebníka - Cyklostezka podél Ohře: Dalovice – Šemnice, II. část chatová osada Všeborovice – 

Šemnice, Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 30/01/20 
 

- schvaluje vystavení plných mocí v souvislosti s realizací stavby „Cyklostezka podél Ohře: Dalovice – 

Šemnice, II. část chatová osada Všeborovice – Šemnice“ a „Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských 

skalách“ pro společnost LISTAV spol. s r.o., která na základě uzavřených příkazních smluv  

ev. č. KK 02234/2019 a KK 03410/2019 vykonává funkci technického dozoru stavebníka pro obě uvedené 

stavby dle návrhu 

 

Termín kontroly: 09.03.2020 
 

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

 

 
33. Projekt Smart Akcelerátor 2.0 – schválení uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování projektu a dodatku č. 1  

ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 31/01/20 
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- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci  

o přidělení podpory a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 18_055/0013938-01 na realizaci projektu 

„Smart Akcelerátor 2.0“, registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938, financovaného  

v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

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

k „Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje“ na spolufinancování 

realizace projektu „Smart Akcelerátor 2.0.“, registrační číslo projektu 

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938, financovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj  

a vzdělávání, dle návrhu 

 

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

ke „Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem“, uzavřené mezi Karlovarským krajem (příjemce 

podpory) a Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, příspěvková organizace (partner projektu, výkonná 

jednotka projektu), na realizaci projektu „Smart Akcelerátor 2.0“, registrační číslo projektu 

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938, financovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj  

a vzdělávání, dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Josefa Janů, člena rady pro oblast regionálního rozvoje a informatiky, podpisem dodatku 

č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování 

projektu“ a podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem 

 

Termín kontroly: 20.04.2020 
 

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

organizace 

 

 
34. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i.  –  informace k výběrovému řízení na ředitele Institutu 

lázeňství a balneologie, v.v.i., jmenování ředitele, mzda ředitele 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 32/01/20 
 

- odvolává v souladu s ustanovením § 15 písm. g) zákona č. 341/2005 Sb., o  veřejných výzkumných 

institucích, ve znění pozdějších předpisů, pověření Mgr. Veroniky Vodičkové k řízení Institutu lázeňství  

a balneologie, v.v.i., a to s účinností okamžikem jmenování ředitelky Institutu lázeňství a balneologie, 

v.v.i. 

 

- souhlasí s výběrem ředitelky Instituce lázeňství a balneologie, v.v.i. 

 

- jmenuje podle ustanovení § 15 písm. h) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,  

ve znění pozdějších předpisů Mgr. Kristýnu Matějů, Ph.D., narozenou dne xxxx, trvalé bydliště: xxxxxx, 

ředitelkou Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., na návrh rady instituce Institutu lázeňství a balneologie, 

v.v.i., dnem 1.2.2020 

 

- stanovuje mzdu ředitelce Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., ve výši dle mzdového výměru 

uvedeného v návrhu 

 

- schvaluje dohodu o podmínkách výkonu funkce dle návrhu 

 

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

a cestovního ruchu 
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35. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. (dále jen "ILaB, v.v.i.") – schválení složení dozorčí rady 

institutu a schválení jednacího řádu dozorčí rady ILaB, v.v.i.  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 33/01/20 
 

- schvaluje vyslání Ing. Petra Klíčka a Mgr. Veroniky Vodičkové, zaměstnanců Karlovarského kraje,  

do dozorčí rady Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., dnem 1.2.2020 

 

- schvaluje členy dozorčí rady Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., ve složení: 

 

Ing. Josef Ciglanský, narozen xxxx, trvalé bydliště: xxxxx xxxxxxx  

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, narozená xxxxx, trvalé bydliště: xxxxxxx xxxxxxx 

Martin Hurajčík, narozen xxxxxx, trvalé bydliště: xxxxxx xxxxxxxx 

Mgr. Veronika Vodičková, narozená xxxxx, trvalé bydliště: xxxxxxxx xxxxxx 

Ing. Petr Klíček, narozen xxxxxx, trvalé bydliště: xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 

 

dnem 1.2.2020 

 

- jmenuje Martina Hurajčíka předsedou dozorčí rady ILaB, v.v.i. 

Ing. Josefa Ciglanského místopředsedou dozorčí rady ILaB, v.v.i., 

dnem 1.2.2020 

 

- schvaluje jednací řád dozorčí rady Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i. 

 

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

a cestovního ruchu 

 

 
36. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – určení 

auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro rok 2020 a 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 34/01/20 
 

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 

 

- určuje v souladu s § 17 zákona č. 93/2009 Sb. O auditorech, ve znění pozdějších předpisů, že auditorem 

pro ověření řádné účetní závěrky Karlovarské krajské nemocnice a.s., za rok 2020 a 2021 bude společnost 

EURO - Trend Audit, a.s., Senovážné nám. 978/23, 110 00 Praha 1, IČO 25733834 

 

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

akcionáře 

 

Termín kontroly: 02.11.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jitka Samáková, předsedkyně představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 
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37. Schválení dohody o ukončení smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 35/01/20 
 

- schvaluje ukončení smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku z důvodu výpovědi z pracovního 

poměru v Karlovarské krajské nemocnici a.s., paní Hany Kučerové 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše podpisem dohody o ukončení smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku  

za Karlovarský kraj 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
38. Smlouva o propagaci Karlovarského kraje v televizním vysílání uzavřená mezi Karlovarským 

krajem a Petrem Troníčkem (TV Západ) 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 36/01/20 
 

- schvaluje uzavření Smlouvy o propagaci Karlovarského kraje v televizním vysílání uzavřená  

mezi Karlovarským krajem a Petrem Troníčkem (TV Západ) 

 

Termín kontroly: 23.03.2020 
 

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

 

 
39. Žádost o poskytnutí dotace - transferu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc z kapitoly MPSV pro rok 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 37/01/20 
 

- souhlasí s podáním žádosti Karlovarského kraje o poskytnutí dotace - transferu na výplatu státního 

příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc z kapitoly MPSV pro rok 2020,  

s požadavkem na dotaci ve výši 4.598.000 Kč 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Mgr. Petra Kubise, podpisem žádosti Karlovarského kraje  

o poskytnutí dotace – transferu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc z kapitoly MPSV pro rok 2020, s požadavkem na dotaci ve výši 4.598.000 Kč 

 

- pověřuje odbor kancelář hejtmana ve spolupráci s odborem sociálních věcí odesláním žádosti 

Karlovarského kraje o poskytnutí dotace – transferu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc z kapitoly MPSV pro rok 2020 

 

Termín kontroly: 10.02.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová , pověřená úkoly vedoucí odboru sociálních věcí 
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40. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho 

příspěvkovými organizacemi na výběr zhotovitele akce "Výměna plynového kotle za hydraulickou 

jednotku pro řízení dvou okruhů (radiátory, vzduchotechnika)" Střední školy živnostenské Sokolov, 

příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 38/01/20 
 

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady kraje č. PR 06/2018 Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na přímé oslovení Petra Koceva  

(IČO 07630433) na realizaci akce "Výměna plynového kotle za hydraulickou jednotku pro řízení dvou 

okruhů (radiátory, vzduchotechnika)" Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace 

 

- schvaluje použití finančních prostředků z fondu investic ve výši 75.842,80 Kč na akci "Výměna 

plynového kotle za hydraulickou jednotku pro řízení dvou okruhů (radiátory, vzduchotechnika)" Střední 

škole živnostenské Sokolov, příspěvková organizace 

 

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

usnesení 

 

Termín kontroly: 23.03.2020 
 

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

 

 
41. Výkon působnosti jediného společníka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. - dopracování 

dokumentace pro posouzení vlivu záměru stavby „Modernizace letiště Karlovy Vary – IV. etapa, 

rozšíření a prodloužení RWY 11/29“ na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.,  

dle doporučené varianty 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 39/01/20 
 

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 Letiště Karlovy Vary s.r.o., IČO 26367858, se sídlem  

K Letišti 132, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Plzni v oddíle C, vložka 15872 

 

- bere na vědomí doporučení obsažené v předložené Studii proveditelnosti rozšíření a prodloužení  

RWY 11/29 z ledna 2019 (rozšíření o 15 m a prodloužení o 360 m), jako nejefektivnější formu rozvoje 

infrastruktury letiště Karlovy Vary směřující k splnění kvalitativních parametrů, kladených na regionální 

letiště v strategické páteřní síti letišť ČR a zároveň k zachování jeho konkurenceschopnosti 

 

- ukládá jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., zajistit veškeré úkony související  

s dopracováním dokumentace pro posouzení vlivu záměru stavby „Modernizace letiště Karlovy Vary – 

IV. etapa, rozšíření a prodloužení RWY 11/29“ na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.,  

pro vybranou variantu, v návaznosti na provedené zjišťovací řízení a vyjádření, k němu podaná 

 

Termín kontroly: 20.04.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jiří Pos, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 
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42. Smlouva o pronájmu s městem Kurort Oberwiesenthal (SRN) 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 40/01/20 
 

- schvaluje smlouvu o pronájmu uzavřenou mezi Karlovarským krajem a městem Kurort Oberwiesenthal 

na pronájem parkoviště v období konání Olympiády dětí a mládeže 2020 v termínu 20.1.2020 - 23.1.2020 

 

- pověřuje Ing. Lydii Stráskou, vedoucí odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů, jejím podpisem 

 

Termín kontroly: 20.04.2020 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Kubis v. r. 

hejtman  

Karlovarského kraje 

 Martin Hurajčík v. r. 

 náměstek hejtmana 

 

 


