
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 181. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 3. února 2020 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 8:39 do 13:10 hodin  

 
 

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

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

Jednání řídil:         Mgr. Kubis 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

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

Ing. Stráská 

Zapisovatelka:       Petra Palusková 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 03.02.2020 RK 92/02/20 

2. Žádost Sdružení rodičů a přátel ZUŠ Horní Slavkov/Loket, z.s., IČO 22768912,  

se sídlem Roosveltova 310/16, 357 33 Loket, o prominutí penále za prodlení  

s odvodem za porušení rozpočtové kázně 

RK 93/02/20 

3. Plány práce komisí Rady Karlovarského kraje pro rok 2020 RK 94/02/20 

4. Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském 

kraji v roce 2020 

RK 95/02/20 

5. Poskytnutí dotací na zajištění sociálních služeb v roce 2020 v rámci projektu 

Podpora vybraných služeb sociální prevence II 

RK 96/02/20 

6. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje RK 97/02/20 

7. Rozpočtové změny RK 98/02/20 

8. Informace o doručeném Rozhodnutí ministryně pro místní rozvoj k projektu 

"Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje", reg. č. 

CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0001708, financovaného z Integrovaného regionálního 

operačního programu 

RK 99/02/20 

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

použití fondu investic organizaci Karlovarská agentura rozvoje podnikání, 

příspěvková organizace, na "Nákup služebního vozidla KARP" 

 

 

 

RK 100/02/20 
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10. Změna účelu použití příspěvku dotace do fondu investic příspěvkové organizace 

Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, p.o., na akci "Demontáž 1 ks 

elektrického akumulačního ohřívače vody typu R-B zn. HURT a dodávka  

a instalace 1 ks bojleru pro ohřev TUV COSMO E1000 AustriaEmail kombi" 

RK 101/02/20 

11. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové 

organizaci Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, p.o. 

RK 102/02/20 

12. Informace o výsledku realizace projektu „II/207 Modernizace silnice  Smilov  

- Lažany“ 

RK 103/02/20 

13. Projekt "Kotlíkové dotace I" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové 

investiční dotace s evidenčním číslem KK01641/2016-00  

RK 104/02/20 

14. Projekt "Kotlíkové dotace II." - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové 

investiční dotace s evidenčním číslem KK02806/2017 

RK 105/02/20 

15. Projekt "Kotlíkové dotace II." - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové 

investiční dotace s evidenčním číslem KK02982/2017 

RK 106/02/20 

16. Projekt "Kotlíkové dotace III" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové 

investiční dotace s evidenčním číslem KK03497/2019 

RK 107/02/20 

17. Souhlas s pokácením 4 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 2012/4  

v k.ú. Hranice u Aše 

RK 108/02/20 

18. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví 

Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 661/1 a 668/5 v k.ú. Odeř 

RK 109/02/20 

19. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného k hospodaření 

příspěvkovým organizacím 

RK 110/02/20 

20. Schválení udělení plné moci JUDr. Pavlu Tomkovi, advokátovi k zastupování 

Karlovarského kraje 

RK 111/02/20 

21. Schválení smluv o poskytnutí náborového příspěvku RK 112/02/20 

22. Informativní přehled připravovaných i realizovaných veřejných zakázek 

Karlovarské krajské nemocnice a.s., pro období 2019 - 2020 k 31.12.2019  

a přehled investičních akcí za rok 2019 

RK 113/02/20 

23. Projekt "Zelená učebna" Gymnázia Cheb, příspěvková organizace RK 114/02/20 

24. Projekt "Krátkodobá mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě" Obchodní 

akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy s právem státní 

jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace  

RK 115/02/20 

25. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 17.02.2020 staženo 

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

použití fondu investic příspěvkové organizaci Gymnázium Sokolov a Krajské 

vzdělávací centrum, p.o., na dofinancování akce Úsporné vnitřní osvětlení  

v tělocvičně 

RK 116/02/20 

27. Informace o předané Zprávě o daňové kontrole 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 

RK 117/02/20 

28. Změna vymezení vybraných oddělení pro poskytování náborových příspěvků  

v oblasti zdravotnictví 

RK 118/02/20 

29. Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál obchodní 

společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 

RK 119/02/20 

30. Schválení pravidel soutěže „Youtuber 2020“ pro žáky základních, středních  

a vysokých škol v Karlovarském kraji 

RK 120/02/20 

31. Schválení podání žádosti Karlovarského kraje o poskytnutí dotace ze státního 

rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní 

úrovni 2020 na zpracování Analýzy drogové scény Karlovarského kraje  

v roce 2020 

RK 121/02/20 

32. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. - aktuální informace a poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

staženo 

33. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Zajištění 

telekomunikačních služeb pro Karlovarský kraj 2020 - 2024"  

RK 122/02/20 
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34. Poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Dětský domov 

Karlovy Vary a Ostrov, p.o., na zpracování projektové dokumentace k akci 

"Rekonstrukce objektu v Dalovicích, Hlavní 174/22" 

 

staženo 

35. Poskytnutí finančního daru organizátorům soutěží Her IX. zimní olympiády dětí  

a mládeže ČR 2020  

RK 123/02/20 

36. Schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2018 "Pravidla 

pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými 

organizacemi" pro zadání veřejné zakázky na zajištění činností související  

se spravedlivým přechodem uhelného regionu v rámci poskytnuté technické 

pomoci pro regiony v transformaci 

RK 124/02/20 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Ing. Josefa Janů 

- Ing. Karla Jakobce 

 

 

B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 
26. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a schválení použití fondu 

investic příspěvkové organizaci Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, p.o.,  

na dofinancování akce Úsporné vnitřní osvětlení v tělocvičně 

27. Informace o předané Zprávě o daňové kontrole 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 

28. Změna vymezení vybraných oddělení pro poskytování náborových příspěvků  

v oblasti zdravotnictví 

29. Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál obchodní společnosti Karlovarská 

krajská nemocnice a.s. 

30. Schválení pravidel soutěže „Youtuber 2020“ pro žáky základních, středních  

a vysokých škol v Karlovarském kraji 

31. Schválení podání žádosti Karlovarského kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výdaje 

realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2020 na zpracování Analýzy 

drogové scény Karlovarského kraje v roce 2020 

32. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. - aktuální informace a poskytnutí individuální dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje 

33. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Zajištění telekomunikačních služeb  

pro Karlovarský kraj 2020 - 2024"  

34. Poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Dětský domov Karlovy Vary  

a Ostrov, p.o., na zpracování projektové dokumentace k akci "Rekonstrukce objektu v Dalovicích, 

Hlavní 174/22" 

35. Poskytnutí finančního daru organizátorům soutěží Her IX. zimní olympiády dětí  

a mládeže ČR 2020  

36. Schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2018 "Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" pro zadání veřejné 

zakázky na zajištění činností související se spravedlivým přechodem uhelného regionu v rámci 

poskytnuté technické pomoci pro regiony v transformaci 

 
Staženo z programu: 

 

25. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 17.02.2020 

32. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. - aktuální informace a poskytnutí individuální dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje 

34. Poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Dětský domov Karlovy Vary  

 a Ostrov, p.o., na zpracování projektové dokumentace k akci "Rekonstrukce objektu v Dalovicích, 

Hlavní 174/22" 
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1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 03.02.2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 92/02/20 
 

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

k datu 03.02.2020 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 03.02.2020 

dle návrhu č. 3 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
2. Žádost Sdružení rodičů a přátel ZUŠ Horní Slavkov/Loket, z.s., IČO 22768912, se sídlem 

Roosveltova 310/16, 357 33 Loket, o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové 

kázně 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 93/02/20 
 

- schvaluje částečné prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně Sdružení 

rodičů a přátel ZUŠ Horní Slavkov/Loket, IČO 22768912, se sídlem Roosveltova 310/16, 357 33 Loket,  

a to ve výši 30 % z částky 5.296 Kč, tj. 1.589 Kč 

 

Termín kontroly: 09.03.2020 
 

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

 
3. Plány práce komisí Rady Karlovarského kraje pro rok 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 94/02/20 
 

- schvaluje plány práce: 

Komise pro rozdělování dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje 

Komise pro otevřenou společnost a nové technologie     

Komise kraje pro sociální oblast 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
4. Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 95/02/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková 

organizace, IČO 69979821, na zajištění sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních 

lůžkové péče z důvodu nezařazení sociální služby do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji  

pro rok 2020 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení rozdělení finančních 

prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2020 v celkové výši  

619.636.200 Kč, z toho neinvestiční dotace 1 ve výši 598.308.800 Kč (z toho pro příspěvkové organizace 

Karlovarského kraje 224.515.900 Kč) a neinvestiční dotace 2 ve výši 21.327.400 Kč, dle přílohy 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2020,  

dle přílohy 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 42/2020 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 598.311.998 Kč do rozpočtu Odboru sociálních 

věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 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: 20.04.2020 
 

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

 

 
5. Poskytnutí dotací na zajištění sociálních služeb v roce 2020 v rámci projektu Podpora vybraných 

služeb sociální prevence II 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 96/02/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotací  

na zajištění sociálních služeb v roce 2020 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II 

v celkové výši 44.852.500 Kč, z toho neinvestiční dotace 3 ve výši 41.558.400 (z toho max. 5 % 

spoluúčast Karlovarského kraje, tj. 2.077.920 Kč) a neinvestiční dotace 2 ve výši 3.294.100 Kč,  

dle přílohy 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2020  

v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II dle přílohy 

 

Termín kontroly: 20.04.2020 
 

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

 

 
6. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 97/02/20 
 

- bere na vědomí usnesení Komisí Rady Karlovarského kraje od 19.12.2019 do 09.01.2020 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 
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7. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 98/02/20 
 

- schvaluje  

 

Rozpočtovou změnu č. 43/2020 

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

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

za období 12/2019 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. 44/2020 

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

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

za období 12/2019 za pracovní místa vytvořená na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí  

v rámci veřejně prospěšných prací 

 

Rozpočtovou změnu č. 45/2020 

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

v celkové výši ± 93.660 Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek ve výši  

46.830 Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro osoby se zdravotním postižením 

v Mariánské a ve výši 46.830 Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory  

v Lázních Kynžvart na poskytnutí náborových příspěvků novým zaměstnankyním, pracovnicím  

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 21.06.2018.  

 

Rozpočtovou změnu č. 46/2020 

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

za rok 2019 do běžných výdajů rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje  

pro rok 2020 ve výši 1.219.600 Kč. Jedná se o 2 mylné platby, které přišly na účet kraje v prosinci 2019  

a v roce 2020 se budou vracet odesílateli.  

 

Rozpočtovou změnu č. 47/2020 

- přesun rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ve výši ± 216.106 Kč z neinvestičních na investiční prostředky. Jedná se o prostředky 

určené na pořízení informačního systému Unikátní žadatel.  

 

Rozpočtovou změnu č. 48/2020 

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

2019 ve výši 50.000 Kč do kapitoly Příspěvky cizím subjektům Odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

Krajského úřadu Karlovarského kraje k poskytnutí individuální neinvestiční dotace subjektu BIBLIO 

KARLOVY VARY, z.s., na částečnou úhradu nákladů spojených s pořadatelstvím akce Den zdravého 

mozku a paměti – vliv moderních technologií – odborná konference 

 

Rozpočtovou změnu č. 49/2020 

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

za rok 2019 ve výši 1.800.000 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru regionálního rozvoje 

Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určené na pořízení tří architektonických 

studií Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary. 
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Rozpočtovou změnu č. 50/2020 

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

za rok 2019 ve výši 179.080 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru regionálního rozvoje Krajského 

úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určené na pořízení Aktualizace hlukové studie 

Letiště Karlovy Vary. 

  

Rozpočtovou změnu č. 51/2020 

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

za rok 2019 ve výši 49.900 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru regionálního rozvoje Krajského 

úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určené na výrobu fyzického hmotového modelu 

stávajícího stavu území v okolí návrhu výstavby Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské 

Karlovy Vary. 

 

Rozpočtovou změnu č. 52/2020 

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

za rok 2019 ve výši 26.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určené na konzultace včetně návrhu připomínek  

a odborného vyhodnocení ke třem architektonickým studiím Střední uměleckoprůmyslové školy 

keramické a sklářské Karlovy Vary. 

 

Rozpočtovou změnu č. 53/2020 

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

za rok 2019 ve výši 771.375 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru regionálního rozvoje Krajského 

úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určené na pořízení Územní studie silniční dopravy  

v oblasti Karlových Varů na IV. a V. etapu, tj. na konzultace návrhu a čistopis. 

 

Rozpočtovou změnu č. 54/2020 

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

za rok 2019 ve výši 20.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určené na pořízení Hodnocení zdravotních rizik  

na Aktualizaci hlukové studie Letiště Karlovy Vary. 

 

Rozpočtovou změnu č. 55/2020 

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

za rok 2019 ve výši 4.300.000 Kč do rozpočtu neinvestičních výdajů Odboru investic Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí případných sankcí a odvodů za porušení 

rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

 

Rozpočtovou změnu č. 56/2020 

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

za rok 2019 ve výši 12.500 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru zdravotnictví Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Finanční prostředky budou poskytnuty formou neinvestičního příspěvku příspěvkové 

organizaci Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje. Jedná se o finanční prostředky z přijatého 

pojistného plnění za škodu na budově kraje, které má tato příspěvková organizace ve výpůjčce a zajistila  

její opravu. 

 

Rozpočtovou změnu č. 57/2020 

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

za rok 2019 ve výši 50.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

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

Symfonická Salome, který se uskuteční dne 25.01.2020 v Městském domě kultury v Sokolově  

– Karlovarský symfonický orchestr.  
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Rozpočtovou změnu č. 58/2020 

- přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu projektů EU Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu 

Karlovarského kraje v celkové výši ± 550.000 Kč do Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ke krytí výdajů na mzdy a zákonné odvody přímo související s realizací projektu 

Technická pomoc pro program EÚS 2014 - 2020 Česká republika – Bavorsko schváleného v rámci 

Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020 

 

Rozpočtovou změnu č. 59/2020 

- přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu projektů EU Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ve výši ± 500.000 Kč do Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ke krytí výdajů na mzdy a zákonné odvody přímo související s realizací projektu 

Technická pomoc pro program EÚS 2014 – 2020 ČR – Sasko schváleného k realizaci a financování  

v rámci Programu spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014 – 2020 

 

Rozpočtovou změnu č. 60/2020 

- přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu projektů EU Odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 2.145.000 Kč do Odboru kancelář ředitelky úřadu 

Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí mzdových výdajů projektu Implementace krajského 

akčního plánu 1 v Karlovarském kraji, schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 

primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

 

Rozpočtovou změnu č. 61/2020 

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

za rok 2019 ve výši 61.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

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

a technické zajištění prostor v rámci hodnotící mise ICOMOS v Karlových Varech.  

 

Rozpočtovou změnu č. 62/2020 

- přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu projektů EU Odboru řízení projektů Krajského úřadu 

Karlovarského kraje do Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové 

výši ± 958.753 Kč (zdroje kraj 5 % + zdroje ÚZ 95 %) na úhradu mzdových výdajů přímo souvisejících  

s realizací projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II (OPZ IV.), schváleného k realizaci  

a financování v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

 

Rozpočtovou změnu č. 63/2020 

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

za rok 2019 ve výši 4.000.000 Kč, z toho ve výši 3.000.000 Kč do běžných výdajů a ve výši 1.000.000 Kč 

do kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 

Karlovarského kraje na financování projektu Pilotní projekt užití MAP karty v rámci ČR 

 

Rozpočtovou změnu č. 64/2020 

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

za rok 2019 ve výši 122.623 Kč do Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského 

kraje. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky v roce 2019 na provozních účtech kraje přímo 

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

knihovny Karlovy Vary, schváleného k realizaci a financování v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu, které budou v roce 2020 použity ke krytí mzdových výdajů uvedeného projektu. 

 

Rozpočtovou změnu č. 65/2020 

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

za rok 2019 v celkové výši 757.878 Kč (zdroje ÚZ 100 %), z toho: 

- do rozpočtu Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 57.878 Kč ke krytí výdajů 

na cestovné,  

- do rozpočtu Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 700.000 Kč 
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ke krytí mzdových výdajů.  

Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky v roce 2019 na provozních účtech kraje přímo související  

s realizací projektu Predikce trhu práce – Kompas, schváleného k realizaci a financování v rámci 

Operačního programu Zaměstnanost, které budou v roce 2020 použity ke krytí výdajů uvedeného 

projektu. 

 

Rozpočtovou změnu č. 66/2020 

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

za rok 2019 v celkové výši 52.334 Kč (vlastní zdroje 5 % + ÚZ zdroje 95 %) do rozpočtu projektů EU 

Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky 

na provozních účtech kraje na mzdové výdaje v roce 2019 ukončeného projektu Podpora vybraných 

služeb sociální prevence (OPZ I.), schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu 

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

 

Rozpočtovou změnu č. 67/2020 

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

za rok 2019 v celkové výši 669.920 Kč, z toho: 

- do rozpočtu Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 28.068 Kč ke krytí výdajů 

na cestovné, 

- do rozpočtu Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 641.852 Kč 

ke krytí mzdových výdajů. 

Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky v roce 2019 na provozních účtech kraje 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, které budou 

v roce 2020 použity ke krytí výdajů uvedeného projektu. 

 

Rozpočtovou změnu č. 68/2020 

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

za rok 2019 ve výši 120.699 Kč do rozpočtu Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky v roce 2019 na provozních účtech kraje 

přímo související s realizací projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji, 

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

které budou v roce 2020 použity ke krytí mzdových výdajů uvedeného projektu. 

 

Rozpočtovou změnu č. 69/2020 

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

za rok 2019 v celkové výši 456.838 Kč, z toho: 

- do rozpočtu Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 17.213 Kč ke krytí výdajů 

na cestovné,  

- do rozpočtu Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 439.625 Kč 

ke krytí mzdových výdajů.  

Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky v roce 2019 na provozních účtech kraje přímo související  

s realizací projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje, schváleného k realizaci  

a financování v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, které budou v roce 2020 

použity ke krytí výdajů uvedeného projektu. 

 

Rozpočtovou změnu č. 70/2020 

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

za rok 2019 v celkové výši 1.838.352 Kč (vlastní zdroje 5 % + ÚZ zdroje 95 %) do rozpočtu Odboru 

kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o nevyčerpané finanční 

prostředky v roce 2019 na provozních účtech kraje přímo související s realizací projektu Podpora procesu 

střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji II (OPZ III.), schváleného  

k realizaci a financování v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 – Sociální 

začleňování a boj s chudobou, které budou v roce 2020 použity ke krytí mzdových výdajů uvedeného 

projektu. 
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Rozpočtovou změnu č. 71/2020 

- zapojení financování z vázaných finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2019 v celkové výši 150.000 Kč, z toho do kapitoly Příspěvky cizím subjektům Odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce 148.500 Kč a do rozpočtu Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce 1.500 Kč pro příspěvkovou 

organizaci zřizovanou obcí Základní umělecká škola Sokolov. Finanční prostředky budou poskytnuty  

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

olympiády dětí a mládeže. 

 

Rozpočtovou změnu č. 72/2020 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 34.653.048 Kč z titulu přidělení neinvestiční 

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

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

k zajištění prostředků na financování přímých výdajů na 1. čtvrtletí roku 2020 ve školách a školských 

zařízeních zřizovaných soukromými subjekty v Karlovarském kraji (rozpis na jednotlivé školy a školská 

zařízení je v příloze).  

 

Rozpočtovou změnu č. 73/2020 

- přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu projektů EU Odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 2.574.531 Kč do rozpočtu Odboru kancelář ředitelky 

úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí mzdových výdajů projektu Krajský akční plán 

rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje, schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 

primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

 

Termín kontroly: 23.03.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
8. Informace o doručeném Rozhodnutí ministryně pro místní rozvoj k projektu "Modernizace  

a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského 

kraje", reg. č. CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0001708, financovaného z Integrovaného regionálního 

operačního programu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 99/02/20 
 

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

o doručeném Rozhodnutí ministryně pro místní rozvoj o námitkách proti Informaci o nevyplacení části 

dotace, č. j. MMR-57320/2019-26, ze dne 13.01.2020, dle § 14e zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), týkající se projektu s názvem 

„Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje" reg. č. CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0001708, financovaného z Integrovaného 

regionálního operačního programu (IROP) 

 

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

o postoupení škody vzniklé v souvislosti s nevyplacením části dotace ve výši 5 % z částky poskytnuté  

na veřejnou zakázku "Dodávka výukových modelů pro simulace odborných zdravotnických zásahů"  

č. 0001, tj. částky ve výši 209.694,40 Kč (90 % podíl financování strukturálního fondu Evropského fondu 

pro regionální rozvoj a státního rozpočtu činí 188.724,96 Kč) k právnímu posouzení odpovědnosti 

externího administrátora dotčené veřejné zakázky odboru legislativnímu a právnímu a krajskému 

živnostenskému úřadu s tím, že konečná výše škody je již po ukončení procesu právní obrany známa,  

a bude odborem finančním řešena jako škodní případ v souladu se stanoviskem shora jmenovaného 

odboru a v souladu s platnou právní úpravou 
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Termín kontroly: 07.09.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
9. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a schválení použití fondu 

investic organizaci Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace, na "Nákup 

služebního vozidla KARP" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 100/02/20 
 

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 500.000 Kč 

organizaci Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace, na "Nákup služebního 

vozidla KARP" 

 

- schvaluje použití fondu investic ve výši 500.000 Kč organizaci Karlovarská agentura rozvoje podnikání, 

příspěvková organizace, na "Nákup služebního vozidla KARP" 

 

Termín kontroly: 23.03.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

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

organizace 

 

 
10. Změna účelu použití příspěvku dotace do fondu investic příspěvkové organizace Domov  

se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, p.o., na akci "Demontáž 1 ks elektrického 

akumulačního ohřívače vody typu R-B zn. HURT a dodávka a instalace 1 ks bojleru pro ohřev  

TUV COSMO E1000 AustriaEmail kombi" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 101/02/20 
 

- schvaluje změnu účelu použití nevyčerpaného příspěvku do fondu investic příspěvkové organizace 

Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace, ve výši 120.000 Kč z akce 

"Nákup zahradního nábytku" na akci "Demontáž 1 ks elektrického akumulačního ohřívače vody typu R-B 

zn. HURT a dodávka a instalace 1 ks bojleru pro ohřev TUV COSMO E1000 AustriaEmail kombi" 

 

Termín kontroly: 23.03.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

JUDr. Bc. Zuzana Blažková, ředitelka Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ"  

v Nejdku, příspěvková organizace 

 

 
11. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizaci 

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, p.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 102/02/20 

 

 

 



Usnesení ze 181. jednání RKK dne 03.02.2020 

 

03.02.2020  Strana 13 (celkem 22) 

 

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizaci 

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, p.o., ve výši 82.000 Kč na dofinancování akce "Výstavba 

odborného zázemí v ul. Ondřejská" 

 

Termín kontroly: 23.03.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
12. Informace o výsledku realizace projektu „II/207 Modernizace silnice  Smilov - Lažany“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 103/02/20 
 

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

realizace projektu „II/207 Modernizace silnice Smilov - Lažany“ 

 

Termín kontroly: 22.06.2020 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
13. Projekt "Kotlíkové dotace I" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace  

s evidenčním číslem KK01641/2016-00  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 104/02/20 
 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1, kterým se upravuje smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace  

s evidenčním číslem KK01641/2016-00 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem dodatku č. 1, kterým se upravuje smlouva  

o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK01641/2016-00 

 

Termín kontroly: 20.04.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
14. Projekt "Kotlíkové dotace II." - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace  

s evidenčním číslem KK02806/2017 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 105/02/20 
 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1, kterým se upravuje smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace  

s evidenčním číslem KK02806/2017 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem dodatku č. 1, kterým se upravuje smlouva  

o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK02806/2017 
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Termín kontroly: 20.04.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
15. Projekt "Kotlíkové dotace II." - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace  

s evidenčním číslem KK02982/2017 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 106/02/20 
 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1, kterým se upravuje smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace  

s evidenčním číslem KK02982/2017 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem dodatku č. 1, kterým se upravuje smlouva  

o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK02982/2017 

 

Termín kontroly: 20.04.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
16. Projekt "Kotlíkové dotace III" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace  

s evidenčním číslem KK03497/2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 107/02/20 
 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1, kterým se upravuje smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace 

s evidenčním číslem KK03497/2019, dle návrhu 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka podpisem dodatku č. 1, kterým se upravuje smlouva o poskytnutí 

účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK03497/2019 

 

Termín kontroly: 23.03.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
17. Souhlas s pokácením 4 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 2012/4 v k.ú. Hranice u Aše 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 108/02/20 
 

- souhlasí s pokácením 4 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 2012/4 v k.ú. Hranice u Aše,  

ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu realizace investiční akce Domova pro seniory v Hranicích  

u Aše, příspěvkové organizace „Hospodářská budova“, za předpokladu, že stavba bude povolena 

stavebním úřadem 

 

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty Domovu pro seniory v Hranicích u Aše, příspěvkové organizaci, 

jako protihodnoty za vynaložené náklady na kácení a uloženou náhradní výsadbu 

 

- ukládá Domovu pro seniory v Hranicích u Aše, příspěvkové organizaci, požádat Městský úřad Hranice 

o povolení kácení 
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Termín kontroly: 24.08.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

 

 
18. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje  

– části pozemků p.p.č. 661/1 a 668/5 v k.ú. Odeř 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 109/02/20 
 

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

pozemků p.p.č. 661/1 a 668/5, které byly odděleny geometrickým plánem č. 202-21/2018 z původních 

pozemků p.p.č. 661/1 668/5 a označeny jako pozemky p.p.č. 661/1 díl "b+a" o výměře 128 m2 a 668/5 díl 

"c" o výměře 220 m2 v k.ú. Odeř a obci Hroznětín, a to formou kupní smlouvy mezi Mgr. Martinem 

Gottfriedem, bytem xxxxxxxx xxx/x, PSČ xxx xx xxxxx xx - 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 

znaleckým posudkem č. 415-72/2019 ze dne 30.12.2019 ve výši 15.312 Kč, a tím převést předmětné 

nemovité věci z vlastnictví Mgr. Martina Gottfrieda 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 

 

Termín kontroly: 21.09.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
19. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného k hospodaření příspěvkovým 

organizacím 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 110/02/20 
 

- souhlasí s úplnou fyzickou likvidací movitého majetku v pořizovacích hodnotách nad 100 tis. Kč,  

nulových zůstatkových hodnotách, svěřených k hospodaření příspěvkovým organizacím: 

1. Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace, se sídlem Ondřejská 1122/56, 

360 01 Karlovy Vary: 

- barový nábytek, rok pořízení 2006, pořizovací cena 107.985 Kč 

2. Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace, se sídlem Mládežnická 

1123, 362 21 Nejdek: 

- konvektomat Rational, rok pořízení 2007, pořizovací cena 261.681 Kč 

- myčka na nádobí Comenda, rok pořízení 2008, pořizovací cena 109.396,80 Kč 

- vyklápěcí pánev Mareno, rok pořízení 2004, pořizovací cena 105.525 Kč 

 

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací RNDr. Jiřímu Neumannovi, řediteli Střední odborné školy 

stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace a JUDr. Bc. Zuzaně Blažkové, ředitelce 
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Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace, zajistit provedení úplné 

fyzické ekologické likvidace, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 05.10.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

RNDr. Jiří Neumann, ředitel příspěvkové organizace Střední školy stravování a služeb 

Karlovy Vary 

JUDr. Bc. Zuzana Blažková, ředitelka Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ"  

v Nejdku, příspěvková organizace 

 

 
20. Schválení udělení plné moci JUDr. Pavlu Tomkovi, advokátovi k zastupování Karlovarského 

kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 111/02/20 
 

- schvaluje udělení plné moci JUDr. Pavlu Tomkovi, advokátovi zapsanému v seznamu advokátů 

vedeném Českou advokátní komorou pod  ev. číslem 04488, se sídlem Polská 61/4, 360 01 Karlovy Vary 

– Drahovice, identifikační číslo: 61792977, k zastupování v právní záležitosti a v rozsahu vymezeného 

zástupčího oprávnění dle přiložené plné moci 

 

- pověřuje náměstka hejtmana, Mgr. Dalibora Blažka, podpisem plné moci 

 

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

 
21. Schválení smluv o poskytnutí náborového příspěvku 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 112/02/20 
 

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

a žádosti o vyplacení první části náborového příspěvku konkrétním zaměstnancům, dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku na vybrané oddělení  

mezi Karlovarským krajem a panem MUDr. Danielem Lambertem a Karlovarskou krajskou nemocnicí, 

a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem poskytování zdravotních služeb: Karlovy Vary,  

Bezručova 1190/19, PSČ 360 01 (nemocnice), dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku na vybrané oddělení  

mezi Karlovarským krajem a panem MUDr. Dmitry Koshelevem a NEMOS SOKOLOV s.r.o.,  

IČO 24747246, se sídlem Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00 Praha 1, místo poskytování zdravotních 

služeb: Sokolov, Slovenská 545, PSČ 356 01, (nemocnice), dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku na vybrané oddělení  

mezi Karlovarským krajem a paní MUDr. Krystynou Hutarra a NEMOS PLUS s.r.o., IČO 47714913,  

se sídlem Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00 Praha 1, místo poskytování zdravotních služeb: Ostrov,  

U nemocnice 1161, PSČ 363 01, (nemocnice), dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše podpisem 3 smluv o poskytnutí náborového příspěvku za Karlovarský kraj 
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Termín kontroly: 25.05.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
22. Informativní přehled připravovaných i realizovaných veřejných zakázek Karlovarské krajské 

nemocnice a.s., pro období 2019 - 2020 k 31.12.2019 a přehled investičních akcí za rok 2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 113/02/20 
 

- bere na vědomí informaci Karlovarské krajské nemocnice a.s., o stavu přípravy a realizace veřejných 

zakázek pro období 2019 - 2020 se stavem k 31.12.2019 

 

- bere na vědomí informaci Karlovarské krajské nemocnice a.s., o stavu investičních akcí (technického 

zhodnocení v rámci správy a údržby za rok 2019) se stavem k 31.12.2019 

 

Zodpovídá: Ing. Jitka Samáková, předsedkyně představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

 

 
23. Projekt "Zelená učebna" Gymnázia Cheb, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 114/02/20 
 

- bere na vědomí projektový záměr „Zelená učebna“ Gymnázia Cheb, příspěvková organizace,  

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

 

- jmenuje RNDr. Ing. Jaroslava Kočvaru, ředitele Gymnázia Cheb, příspěvková organizace, vedoucím 

projektu „Zelená učebna“ 

 

- schvaluje podání žádosti Gymnázia Cheb, příspěvková organizace, o dotaci v rámci Národního 

programu životní prostředí - výzva č. 7/2019 - Přírodní zahrady na realizaci projektu „Zelená učebna“ 

 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Zelená učebna“ Gymnázium Cheb, příspěvková organizace 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Zelená učebna“ ve výši 500.000 Kč, kdy financování projektu 

je řešeno maximálně z 85 % z Národního programu životní prostředí - výzva č. 7/2019 - Přírodní zahrady 

a minimálně z 15 % z prostředků příspěvkové organizace 

 

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

připomínek poskytovatele dotace prostřednictvím Gymnázia Cheb, příspěvková organizace 

 

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

o tomto usnesení 

 

Termín kontroly: 13.07.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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24. Projekt "Krátkodobá mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě" 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 115/02/20 
 

- bere na vědomí projektový záměr "Krátkodobá mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě" 

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 "Krátkodobá mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě" 

 

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

na projekt "Krátkodobá mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě" Obchodní akademii,  

vyšší odbornou školu cestovního ruchu a jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Karlovy 

Vary, příspěvková organizace 

 

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

na projekt "Krátkodobá mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě" 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu "Krátkodobá mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě" ve výši 652.400 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: 13.07.2020 
 

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

 

 
25. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 17.02.2020 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
26. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a schválení použití fondu 

investic příspěvkové organizaci Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, p.o.,  

na dofinancování akce Úsporné vnitřní osvětlení v tělocvičně 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 116/02/20 
 

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizaci 

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, p.o., ve výši 200.000 Kč 

 

- schvaluje použití fondu investic příspěvkové organizaci Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací 

centrum, p.o., ve výši 385.000 Kč na dofinancování akce Úsporné vnitřní osvětlení v tělocvičně 
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Termín kontroly: 23.03.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
27. Informace o předané Zprávě o daňové kontrole 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 117/02/20 
 

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

o předané Zprávě o daňové kontrole vyhotovené Finančním úřadem pro Karlovarský kraj  

ze dne 23.01.2020, č. j. 37354/20/2400-31471-404815 u 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, v níž Finanční úřad pro Karlovarský kraj uvedl, že nebylo 

zjištěno porušení podmínek poskytnutí dotace 

 

- schvaluje podání Žádosti o vrácení vratitelného přeplatku evidovaného u Finančního úřadu  

pro Karlovarský kraj ve výši 103.407 Kč 

 

Termín kontroly: 08.06.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
28. Změna vymezení vybraných oddělení pro poskytování náborových příspěvků v oblasti 

zdravotnictví 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 118/02/20 
 

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

Karlovarské krajské nemocnice a.s., o změnu vymezení vybraných oddělení pro poskytování náborových 

příspěvků v oblasti zdravotnictví 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu vymezení vybraných 

oddělení pro poskytování náborových příspěvků v oblasti zdravotnictví v případě Karlovarské krajské 

nemocnice a.s. 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení nové vymezení vybraných oddělení 

nemocnic pro poskytování náborových příspěvků s účinností od 18.02.2020 do 30.06.2020 v Nemocnici 

Karlovy Vary: 

  

- kardiologie 

- TRN (plicní) 

- interna 

- OARIM (anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína) 

 

Termín kontroly: 13.07.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 
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29. Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál obchodní společnosti 

Karlovarská krajská nemocnice a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 119/02/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příplatku  

do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Karlovarské krajské nemocnici a.s., IČO 26365804, se sídlem 

Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, PSČ 360 01, ve výši 20.000.000 Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Ing. Janu Burešovi, členu Rady 

Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví, zajistit všechny potřebné kroky k naplnění usnesení 

zastupitelstva kraje po schválení poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál 

 

Termín kontroly: 16.11.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jitka Samáková, předsedkyně představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

 

 
30. Schválení pravidel soutěže „Youtuber 2020“ pro žáky základních, středních a vysokých škol  

v Karlovarském kraji 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 120/02/20 
 

- schvaluje pravidla soutěže „Youtuber 2020“ pro žáky základních, středních škol a vysokých škol  

v Karlovarském kraji dle návrhu (příloha č.1), rozdělené na dvě kategorie: 

a) 1. kategorie „Čím budu, čím chci být“ pro žáky základních škol a prvních stupňů víceletých gymnázií 

b) 2. kategorie „Proč chci zůstat v Karlovarském kraji, proč se mi tu líbí, proč stojí za to tady žít“ pro žáky 

středního a vysokého školství 

 

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

soutěže „Youtuber 2020“ 

 

Termín kontroly: 25.05.2020 
 

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

organizace 

 

 
31. Schválení podání žádosti Karlovarského kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu  

na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2020 na zpracování 

Analýzy drogové scény Karlovarského kraje v roce 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 121/02/20 
 

- schvaluje podání žádosti Karlovarského kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výdaje 

realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020 na zpracování Analýzy 

drogové scény Karlovarského kraje v roce 2020, včetně 10 % finanční spoluúčasti Karlovarského kraje  

z celkové maximální částky na realizaci projektu 
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Termín kontroly: 23.03.2020 
 

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

 

 
32. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. - aktuální informace a poskytnutí individuální dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
33. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Zajištění telekomunikačních služeb 

pro Karlovarský kraj 2020 - 2024"  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 122/02/20 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou nadlimitního otevřeného řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Zajištění 

telekomunikačních služeb pro Karlovarský kraj 2020 - 2024" 

 

- schvaluje maximální možnou a nepřekročitelnou výši celkové nabídkové ceny za předmět veřejné 

zakázky po skončení elektronické aukce 57.500.000 Kč bez DPH, 69.575.000 Kč včetně DPH 

 

- schvaluje s dobou plnění smlouvy na 3 roky s možností roční opce 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Zajištění telekomunikačních služeb  

pro Karlovarský kraj 2020 - 2024" 

 

Termín kontroly: 20.04.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
34. Poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Dětský domov Karlovy Vary  

a Ostrov, p.o., na zpracování projektové dokumentace k akci "Rekonstrukce objektu v Dalovicích, 

Hlavní 174/22" 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
35. Poskytnutí finančního daru organizátorům soutěží Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 

2020  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 123/02/20 
 

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč organizátorům SKI KLUB KARLOVY  

VARY, z.s., LK Slovan K. Vary z.s., Klub biatlonu SK Rover, p.s., TJ Lokomotiva Mariánské Lázně, z.s., 

Xtreme Sport Karlovy Vary z.s., Klub Krušných hor, z.s., SKK OSTROV, z.s., SOTES  

Sokolov spol. s r. o., HC STADION CHEB, spolek, Hockey Club Karlovy Vary, z.s., Svaz Karate 

Karlovarského Kraje z.s., Krajský šachový svaz Karlovy Vary, Základní umělecká škola Sokolov,  

Staré náměstí 37, za mimořádný přístup k organizací soutěží v rámci Her IX. zimní olympiády dětí  

a mládeže ČR 2020 jako podporu jejich činnosti 
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- pověřuje Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou, náměstkyni hejtmana, podpisem darovacích smluv 

 

Termín kontroly: 23.03.2020 
 

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

 

 
36. Schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2018 "Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" pro zadání veřejné 

zakázky na zajištění činností související se spravedlivým přechodem uhelného regionu v rámci 

poskytnuté technické pomoci pro regiony v transformaci 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 124/02/20 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje výjimku z pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2018 "Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" - zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu s možností zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby dle § 27 písm. a) zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přímým zadáním jednomu dodavateli,  

a to spol. BeePartner a.s., se sídlem nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec 

 

- ukládá odboru řízení projektů činit kroky směřující k uzavření rámcové smlouvy o poskytování služeb 

se společností BeePartner a.s., na zajištění služeb souvisejících se spravedlivým přechodem uhelného 

regionu v rámci poskytnuté technické pomoci pro regiony v transformaci 

 

- pověřuje Ing. Květu Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů, podpisem rámcové smlouvy  

o poskytování služeb se společností BeePartner a.s., na zajištění služeb souvisejících se spravedlivým 

přechodem uhelného regionu v rámci poskytnuté technické pomoci pro regiony v transformaci 

 

Termín kontroly: 23.03.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Kubis v. r. 

hejtman  

Karlovarského kraje 

 Ing. Josef Janů v. r. 

 ověřovatel 

 

 


