
 
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 
 

z 211. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 16. července 2020 (mimo řádný termín)  

v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 10:00 do 12:15 hodin  

 
 

Přítomni:               Mgr. Mračková Vildumetzová, p. Hurajčík, Mgr. Blažek, Ing. Jakobec,  

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

Jednání řídil:         Mgr. Mračková Vildumetzová 

Omluveni:  Mgr. Kubis, p. Váňa 

Přizvaní:              Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Další zúčastnění: Ing. arch. Franta, Ing. Jánská, Mgr. Novotný 

Zapisovatelka:       Lenka Burešová        

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Domov pro seniory a dům  

s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace 

RK 726/07/20 

2. “Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod“ - schválení dodatku č. 1  

ke smlouvě o dílo na realizaci stavby 

RK 727/07/20 

3. Rozpočtové změny RK 728/07/20 

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

Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, za účelem 

akviziční činnosti na nákup sbírkových předmětů 

RK 729/07/20 

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

organizaci Střední škola logistická Dalovice, p. o., na opravy podlah v učebnách 

RK 730/07/20 

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

organizaci Integrovaná střední škola Cheb, p. o., na pořízení 2 ks plynových 

varných kotlů 

RK 731/07/20 

7. Postup ve věci škodního případu souvisejícího s projektem "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 

RK 732/07/20 

8. Informace o postupu ve věci vratitelných přeplatků evidovaných u Úřadu 

regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na základě žádostí Krajské 

správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

RK 733/07/20 

9. Návrh úspor výdajů rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2020 v souvislosti  

s pandemií COVID-19 

RK 734/07/20 
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10. Změna účelu použití nevyčerpaného investičního příspěvku organizaci Střední 

zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková 

organizace, z akce Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji  

- kamerové systémy na dofinancování akce Trvalé zajištění části objektu  

Zahradní 719/21 

RK 735/07/20 

11. Uzavření dodatku č. 14 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek 

veřejné služby uzavřené se společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 

RK 736/07/20 

12. Uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje na ochranné chemické prostředky, ochranné pomůcky a služby spojené  

s desinfekcí prostoru pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy 

RK 737/07/20 

13. Schválení využití finančních prostředků do silničního hospodářství s konkrétními 

úseky oprav nebo výsprav silnic financovaných z dividend akcionáře  

z rozděleného dosaženého zisku za rok 2019 Údržby silnic Karlovarského kraje, 

a.s., ve výši 5.000.000 Kč před zdaněním 

RK 738/07/20 

14. Předpis rady kraje "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem 

a jeho příspěvkovými organizacemi prostřednictvím centrálního zadávání" 

RK 739/07/20 

15. Žádost města Cheb o prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje  

do majetku města Cheb - část pozemku parc.č. 1792/1 o výměře 17.462 m2  

v k.ú. Cheb 

RK 740/07/20 

16. Akce Karlovarského kraje: „Děkujeme za pomoc“ RK 741/07/20 

17. Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u pedagogicko-

psychologické poradny, jejíž činnost vykonává Pedagogicko-psychologická 

poradna Karlovy Vary, příspěvková organizace 

staženo 

18. Zřízení přípravných tříd základní školy a přípravného stupně základní školy 

speciální, jejichž činnost vykonává Základní škola a střední škola Karlovy Vary, 

příspěvková organizace  

RK 742/07/20 

19. Projekt „Fast Fabric For Fashion Inovation“ Střední uměleckoprůmyslové školy 

keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace  

RK 743/07/20 

20. Projekt „Shapes of Water“ Střední uměleckoprůmyslové školy keramické  

a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace  

RK 744/07/20 

21. Projekt "Přírodovědná mobilní učebna" Gymnázia Sokolov a Krajského 

vzdělávacího centra, příspěvková organizace 

RK 745/07/20 

22. Informace o ukončení projektu "Pořízení vybavení výukových strojů do dílen 

oboru Truhlář" Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace  

RK 746/07/20 

23. Informace o ukončení projektu "Modernizace vybavení dílen v rámci praktického 

vyučování oboru CU a PEK, včetně stavebních úprav" Střední školy živnostenské 

Sokolov, příspěvková organizace  

RK 747/07/20 

24. Informace o ukončení projektu "Modernizace infrastruktury SŠ logistické" Střední 

školy logistické Dalovice, příspěvková organizace 

RK 748/07/20 

25. Informace o ukončení projektu "Modernizace učeben pro strojírenské obory" 

Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvková organizace 

RK 749/07/20 

26. Informace o ukončení projektu „1SS - 1 Small Step“ Střední školy logistické 

Dalovice, příspěvková organizace  

RK 750/07/20 

27. Informace o ukončení projektu „PROject MANagement for VET“ Střední školy 

logistické Dalovice, příspěvková organizace  

RK 751/07/20 

28. Určení platu zástupkyni ředitele Střední zdravotnické školy a vyšší zdravotnické 

školy Cheb, příspěvková organizace 

RK 752/07/20 

29. Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace - informace k projektu „Centralizace lékařské péče  

v nemocnici v Karlových Varech“ a informace k současnému stavu 

RK 753/07/20 

30. Vyhlášení dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje – "Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje"  

pro rok 2020  

 

  

RK 754/07/20 
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31. Projekt „Systémová analýza konceptů a podmínek pro rozvoj vodíkových 

technologií v Karlovarském a Ústeckém kraji“ (SS03010199) – příprava  

a realizace projektu kofinancovaného z programu Prostředí pro život 

Technologické agentury ČR 

RK 755/07/20 

32. Výjimka z předpisu rady kraje č. PR 06/2018 "Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" (čl. VIII)  

na vkládanou přílohu o Karlovarském kraji do Deníku 

RK 756/07/20 

33. Poskytnutí příspěvku do fondu investic a převod z rezervního fondu do fondu 

investic příspěvkové organizaci Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší 

odborná škola Karlovy Vary, p. o., na akci "Rekonstrukce sociálních zařízení 

tělocvičen SPgŠ, G a VOŠ K. Vary, p. o. - 2. etapa" 

RK 757/07/20 

34. Poskytnutí individuální dotace spolku Kozodoj zapsaný spolek pro rok 2020  

na udržení provozu ekocentra Kozodoj v období pandemie 

RK 758/07/20 

35. Poskytnutí individuální dotace spolku OSTROVSKÝ MACÍK, z.s., na udržení 

provozu spolku v období pandemie 

RK 759/07/20 

36. Poskytnutí individuální dotace spolku 23/02 ZO ČSOP BERKUT pro rok 2020  

na zachování ekocentra Bečovské botanické zahrady v důsledku přímých  

i nepřímých dopadů pandemie 

RK 760/07/20 

37. Poskytnutí individuální dotace xxxxxxxx xxxxxxxx pro rok 2020 na provozní 

zajištění Biostatku Valeč v důsledku dopadů pandemie 

RK 761/07/20 

38. Poskytnutí individuální dotace spolku Asociace Brontosaura na snížení potřeby 

ruční práce v krajské botanické zahradě v Dalovicích 

RK 762/07/20 

39. Projednání změnových listů a schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo k veřejné 

zakázce „Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management Domova pro osoby 

se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, p. o.“ 

RK 763/07/20 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Mgr. Dalibora Blažka  

- Ing. Jana Bureše 

 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Staženo z programu: 

 
17. Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u pedagogicko-psychologické 

poradny, jejíž činnost vykonává Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, příspěvková 

organizace 

 
1. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Domov pro seniory a dům s pečovatelskou 

službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 726/07/20 
 

- schvaluje neposkytnutí investiční individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci Domov 

pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace, se sídlem  

Tepelská 752, 353 01 Mariánské Lázně, IČO 00575143, ve výši 98.388,50 Kč, na pořízení materiálního 

vybavení pečovatelské služby 

 

- ukládá odboru sociálních věcí odeslat žadateli sdělení o neschválení žádosti včetně důvodu neschválení 

 

Termín kontroly: 07.09.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
2. “Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod“ - schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo  

na realizaci stavby 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 727/07/20 
 

- schvaluje změnové listy č. 1 - 8 v rámci realizace stavby „Kompletní rekonstrukce čističky odpadních 

vod“ 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ 

SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, 356 58 Sokolov, IČO 25233866, na realizaci stavby „Kompletní 

rekonstrukce čističky odpadních vod“, dle návrhu 

 

- pověřuje ředitele Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace, 

podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., 

Chebská 53, 356 58 Sokolov, IČO 25233866 
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Termín kontroly: 05.10.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Pavel Novák, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, 

příspěvková organizace 

 

 

3. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 728/07/20 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 247/2020 

- přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru kancelář ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 

± 213.073,50 Kč. Jedná se o finanční prostředky, které jsou určeny k dofinancování odměn souvisejících  

s přípravou Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže 2020. 

 

Rozpočtovou změnu č. 248/2020 

- navýšení příjmů a výdajů Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského 

úřadu Karlovarského kraje o částku 12.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva 

kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská knihovna Karlovy 

Vary na realizaci projektu Knihovnické služby pro handicapované občany 2020 

 

Rozpočtovou změnu č. 249/2020 

- 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 České republiky na úhradu mzdových 

nákladů za období 5/2020 za pracovní místo vytvořené na základě Dohody o vytvoření pracovních 

příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 

 

Rozpočtovou změnu č. 250/2020 

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

24.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Úřadu práce České republiky na úhradu mzdových 

nákladů za období 5/2020 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-SZ-8/2020 

 

Rozpočtovou změnu č. 251/2020 

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

Karlovarského kraje zapojením obdržené neinvestiční dotace od města Horní Slavkov ve výši 289.390 Kč. 

Jedná se o finanční prostředky určené na zajištění drážní dopravní obslužnosti města Horní Slavkov. 

 

Rozpočtovou změnu č. 252/2020 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 16.200 Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu poskytnutí neinvestičního 

příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Základní škola a střední škola Karlovy Vary  

v rámci udržitelnosti projektu Aktivační centra – vzdělávání pro těžce zdravotně postižené, registrační 

číslo CZ.1.07/4.1.00/33.0014 

 

 Rozpočtovou změnu č. 253/2020     

- navýšení neinvestičních příjmů a neinvestičních výdajů Odboru školství mládeže a tělovýchovy 

Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 95.326 Kč z titulu zapojení příjmů za uznání zahraničního 

vzdělání, které žadatelé hradí Karlovarskému kraji jako správní poplatek a navýšení výdajů formou 

neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Gymnázium a obchodní akademie 

Mariánské Lázně k úhradě zvýšených výdajů za tzv. nostrifikační zkoušky, které přímo nesouvisí  
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s běžnými výdaji školy a nelze je hradit z dotace, kterou právnická osoba obdržela na platy pedagogických 

pracovníků 

 

Rozpočtovou změnu č. 254/2020 

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

ve výši ± 93.660 Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou 

organizaci Karlovarského kraje Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské na poskytnutí 

náborového příspěvku dvěma novým zaměstnankyním, pracovnicím v sociálních službách v přímé 

obslužné péči, které splnily podmínky pro přiznání náborového příspěvku dle pravidel schválených 

Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 284/09/19 ze dne 23. 9. 2019. 

 

Rozpočtovou změnu č. 255/2020 

 - navýšení příjmů ve výši 8.841.877,70 Kč (podíl SR + podíl EU) a zároveň zvýšení výdajů rozpočtu 

projektů EU Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 

3.380.370,81 Kč (pro partnery projektu) a snížení financování ve výši 5.461.506,89 Kč z titulu přijetí 

neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky do rozpočtu 

projektů EU Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje za realizaci 

projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji, realizovaného v rámci 

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

předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

 

Rozpočtovou změnu č. 256/2020 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 26.760 Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže  

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční 

příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovaná střední škola Cheb na úhradu 

lékařských prohlídek žáků za školní rok 2019/2020. 

 

Rozpočtovou změnu č. 257/2020 

- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu projektů EU Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu 

Karlovarského kraje zapojením vrácených finančních prostředků ve výši 475.645,69 Kč (zdroje  

ÚZ 33062) od projektového partnera příspěvkové organizace Karlovarského kraje Karlovarská agentura 

rozvoje podnikání. Jedná se o zálohové finanční prostředky poskytnuté organizaci na základě uzavřené 

smlouvy o partnerství na realizaci projektu Smart Akcelerátor (1. kolo), Operační program Výzkum, vývoj 

a vzdělávání, Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj.  

 

Rozpočtovou změnu č. 258/2020 

- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu projektů EU Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ve výši 790.572,38 Kč (82,389 % EU a 17,611 % SR) z titulu přijetí neinvestiční 

účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na realizaci projektu 

Karlovarského kraje Predikce trhu práce (Kompas) financovaného v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost 

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

Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje 

ve výši ± 750.000 Kč na mzdové výdaje projektu Predikce trhu práce (Kompas) financovaného v rámci 

Operačního programu Zaměstnanost 

 

Rozpočtovou změnu č. 259/2020 

- zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2019 ve výši 

117.809.862,09 Kč do rozpočtu Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje,  

a to do neinvestiční rezervy na nepředvídané výdaje ve výši 70.000.000 Kč a do kapitálové rezervy  

ve výši 47.809.862,09 Kč. Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření 

Karlovarského kraje za rok 2019 schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje dne 15. 6. 2020 usnesením 

č. ZK 74/06/20. 
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Rozpočtovou změnu č. 260/2020 

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

ve výši ± 73.590 Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou 

organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory v Lázních Kynžvart na poskytnutí náborového 

příspěvku nové zaměstnankyni, všeobecné sestře v sociálních službách, která splnila podmínky  

pro přiznání náborového příspěvku dle pravidel schválených Zastupitelstvem Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 284/09/19 ze dne 23. 9. 2018. 

 

Termín kontroly: 24.08.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
4. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic organizaci Muzeum  

Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, za účelem akviziční činnosti na nákup 

sbírkových předmětů 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 729/07/20 
 

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 50.000 Kč 

organizaci Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, za účelem akviziční 

činnosti na nákup sbírkových předmětů 

 

- schvaluje použití fondu investic ve výši 50.000 Kč organizaci Muzeum Karlovy Vary, příspěvková 

organizace Karlovarského kraje, za účelem akviziční činnosti na nákup sbírkových předmětů 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

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

Střední škola logistická Dalovice, p. o., na opravy podlah v učebnách 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 730/07/20 
 

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

Střední škola logistická Dalovice, p. o., ve výši 140.000 Kč, na opravy podlah ve dvou učebnách 

 

Termín kontroly: 10.08.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

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

Integrovaná střední škola Cheb, p. o., na pořízení 2 ks plynových varných kotlů 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 731/07/20 
 

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

Integrovaná střední škola Cheb, p. o., ve výši 560.000 Kč a jejich použití na pořízení 2 ks plynových 

varných kotlů 
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Termín kontroly: 24.08.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
7. Postup ve věci škodního případu souvisejícího s projektem "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 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 732/07/20 
 

- bere na vědomí informaci o projednání škodního případu souvisejícího s projektem "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 a doporučující závěry škodní komise týkající se škody ve výši 

188.724,96 Kč 

 

- rozhoduje o likvidaci škody týkající se veřejné zakázky s názvem "Dodávka výukových modelů  

pro simulace odborných zdravotnických zásahů": 

podle většinového doporučení škodní komise tedy, že vzniklá škoda v částce 188.724,96 Kč bude v plné 

výši vymáhána po Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci 

 

- ukládá u veřejné zakázky s názvem "Dodávka výukových modelů pro simulace odborných 

zdravotnických zásahů":  

- vedoucí finančního odboru zajistit nezbytné kroky k likvidaci škody v souladu s platnou právní úpravou 

- řediteli Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, řešit vrácení 

finančních prostředků za pochybení v 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, 

zřizovateli jako škodní případ v souladu s platnou právní úpravou 

 

Termín kontroly: 02.11.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
8. Informace o postupu ve věci vratitelných přeplatků evidovaných u Úřadu regionální rady regionu 

soudržnosti Severozápad na základě žádostí Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 733/07/20 
 

- bere na vědomí 

- aktuální informace ve věci týkající se žádostí Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvkové organizace, o vrácení vratek vratitelných přeplatků dle § 154 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., 

daňový řád, v platném znění 

 

- Příkaz Ministerstva financí ČR ke zjednání nápravy, č. j. MF-698/2020/1203-8 ze dne 27. 5. 2020  

dle § 38 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, kterým Ministerstvo financí ČR  

jako nadřízený správce daně přikázalo Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad,  

aby neprodleně po doručení tohoto příkazu napravil nežádoucí stav a vrátil na účet předkladatele podnětu 

daňové přeplatky dle jeho žádostí 
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- Informaci Ministerstva financí ČR o opatření proti nečinnosti správce daně č. j. MF-698/2020/1203-9  

ze dne 27. 5. 2020 ve věci žádostí Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové 

organizace, o vrácení vratek vratitelných přeplatků dle § 154 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,  

v platném znění 

 

- přípis Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. j. RRSZ 1985/2020 ze dne 10. 6. 2020, 

kterým byl ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

informován ředitelkou Úřadu Regionální rady o aktuálních krocích, které Úřad Regionální rady činí  

ve věci postupu při realizaci Příkazu ke zjednání nápravy 

 

Termín kontroly: 30.11.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
9. Návrh úspor výdajů rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2020 v souvislosti s pandemií  

COVID-19 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 734/07/20 
 

- schvaluje vázání výdajů rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2020 v souhrnné výši 89.845.500 Kč  

dle tabulky č. 1 v rozpočtech příslušných odborů jako rezervu na případné negativní dopady pandemie 

COVID-19 s připomínkou uvedenou v zápise 

 

- ukládá vedoucím příslušných odborů zavázané finanční prostředky nečerpat 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

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

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

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

Ing. arch. Jana Kaválková, pověřená úkoly vedoucího odboru regionálního rozvoje 

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

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

a cestovního ruchu 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

Ing. Jiří Heliks, vedoucí odboru informatiky 

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu 

 

 
10. Změna účelu použití nevyčerpaného investičního příspěvku organizaci Střední zdravotnická 

škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, z akce 

Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji - kamerové systémy na dofinancování 

akce Trvalé zajištění části objektu Zahradní 719/21 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 735/07/20 
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- schvaluje změnu účelu použití investičního příspěvku ve výši 92.219,39 Kč příspěvkové organizaci 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, p. o., z akce Zabezpečení 

škol a školských zařízení v Karlovarském kraji - kamerové systémy na dofinancování akce Trvalé zajištění 

části objektu Zahradní 719/21 

 

- schvaluje převod finančních prostředků ve výši 255.903,90 Kč z rezervního fondu do fondu investic 

příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická  

Karlovy Vary, p. o., a jejich použití na: 

 dofinancování akce Trvalé zajištění části objektu Zahradní 719/21 ve výši 68.930,54 Kč 

 nutné opravy tříd v souvislosti s realizací akce Trvalé zajištění části objektu Zahradní 719/21 

             ve výši 186.973,36 Kč 

 

- schvaluje poskytnutí příspěvku do fondu investic ve výši 200.000 Kč příspěvkové organizaci Střední 

zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, p. o., na nutné opravy tříd   

po realizaci akce Trvalé zajištění části objektu Zahradní 719/21 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 246/2020 - přesun rozpočtových prostředků z kapitálové rezervy  

na nepředvídané výdaje Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 200.000 Kč  

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

příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední zdravotnická škola  

a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary na nutné opravy tříd po realizaci akce Trvalé zajištění 

části objektu Zahradní 719/21 

 

Termín kontroly: 10.08.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
11. Uzavření dodatku č. 14 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 

uzavřené se společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 736/07/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření dodatku č. 14  

ke smlouvě ev. č. 01883/2014-00 o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby  

se společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČO 26402068, Na Vlečce 177, 360 01 Otovice, 

dle návrhu 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit náměstka hejtmana, pana Martina Hurajčíka, 

podpisem dodatku č. 14 ke smlouvě ev. č. 01883/2014-00 

 

Termín kontroly: 24.08.2020 
 

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

 

 
12. Uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

na ochranné chemické prostředky, ochranné pomůcky a služby spojené s desinfekcí prostoru  

pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 737/07/20 
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- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na krytí výdajů na ochranné chemické 

prostředky, ochranné pomůcky a služby spojené s desinfekcí prostoru pro cestující ve vozidlech veřejné 

dopravy pro dopravce veřejné dopravy, kteří plní závazek veřejné služby na území Karlovarského kraje  

a mají smlouvu o veřejných službách uzavřenou s orgánem veřejné správy. Dopravci: České dráhy, a.s., 

GW Train Regio a.s., MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o., Autobusy Karlovy Vary, a.s.,  

BUS LIGNETA a.s., AD Ligneta regionalbus s.r.o., LIGNETA autobusy s.r.o., Dopravní podnik  

Karlovy Vary, a.s., VV autobusy s.r.o., Cvinger bus s.r.o., dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

s dopravci České dráhy, a.s., GW Train Regio a.s., MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o., 

Autobusy Karlovy Vary, a.s., BUS LIGNETA a.s., AD Ligneta regionalbus s.r.o., LIGNETA autobusy 

s.r.o., Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., VV autobusy s.r.o., Cvinger bus s.r.o., dle návrhu 

 

- pověřuje náměstka hejtmana, pana Martina Hurajčíka, uzavřením a podpisem předmětných smluv  

o poskytnutí dotace s dopravci České dráhy, a.s., GW Train Regio a.s., MĚSTSKÁ DOPRAVA 

Mariánské Lázně s.r.o., Autobusy Karlovy Vary, a.s., BUS LIGNETA a.s., AD Ligneta regionalbus s.r.o., 

LIGNETA autobusy s.r.o., Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., VV autobusy s.r.o., Cvinger bus s.r.o. 

 

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

a odesláním vyúčtování státní účelové dotace na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky  

pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby na Ministerstvo dopravy 

 

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

do 30.09.2020 částku 36.321,67 Kč Ministerstvu dopravy jako poskytovateli dotace 

 

Termín kontroly: 19.10.2020 
 

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

 

 
13. Schválení využití finančních prostředků do silničního hospodářství s konkrétními úseky oprav 

nebo výsprav silnic financovaných z dividend akcionáře z rozděleného dosaženého zisku za rok 2019 

Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s., ve výši 5.000.000 Kč před zdaněním 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 738/07/20 
 

- schvaluje využití dividend od Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s., ve výši 4.250.000 Kč  

na velkoplošné výspravy do 500 m2 formou oprav do vyspravených výtluků (financování formou 

navýšení finančního rámce smlouvy o závazku veřejné služby se společností ÚSKK na rok 2020).  

Při současných cenách dle smlouvy o závazku veřejné služby by bylo možné realizovat cca 7000 m2 oprav 

výtluků, což v průměrných hodnotách odpovídá opravě výtluků na silnici o délce cca 26 km. 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 263/2020 - navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu Odboru 

dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 4.250.000 Kč z důvodu 

přijetí dividend od Údržby silnic Karlovarského kraje a.s. Tyto finanční prostředky budou použity 

k navýšení závazku veřejné služby se společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., na velkoplošné 

výspravy do 500 m2 formou oprav do vyspravených výtluků silnic. 

 

Termín kontroly: 21.09.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
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14. Předpis rady kraje "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho 

příspěvkovými organizacemi prostřednictvím centrálního zadávání" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 739/07/20 
 

- schvaluje Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými 

organizacemi prostřednictvím centrálního zadávání s datem nabytí účinnosti 1. 8. 2020 

 

- ruší Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi 

prostřednictvím centrálního zadávání č. PR 04/2018  dnem 31. 7. 2020 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
15. Žádost města Cheb o prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku  

města Cheb - část pozemku parc.č. 1792/1 o výměře 17.462 m2 v k.ú. Cheb 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 740/07/20 
 

- ukládá náměstkovi hejtmana pro správu majetku, Mgr. Daliboru Blažkovi, požádat město Cheb  

o zpracování a předložení studie záměru využití pozemků, ze které bude patrné, že případný budoucí 

záměr nebude limitovat provoz nemocnice a její pacienty například provozem, hlukem apod. 

 

Termín kontroly: 21.09.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
16. Akce Karlovarského kraje: „Děkujeme za pomoc“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 741/07/20 
 

- bere na vědomí informaci o akci Karlovarského kraje: „Děkujeme za pomoc“ 

 

- schvaluje realizaci akce Karlovarského kraje: „Děkujeme za pomoc“ 

 

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

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" spočívající v přímém 

zadání společnosti Česká umělecká agentura, se sídlem: Karlovy Vary, Pila 27, PSČ 360 01,  

IČO 29068274, zastoupenou jednatelem, panem Janem Kupčíkem, na přípravu a realizaci akce 

Karlovarského kraje: „Děkujeme za pomoc“ 

 

- schvaluje návrh a uzavření smlouvy o poskytování služeb s Českou uměleckou agenturou, při pořádání 

akce Karlovarského kraje: „Děkujeme za pomoc“ dle návrhu 
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- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 244/2020 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 50.000 Kč  

z běžných výdajů rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje, položky 

nespecifikované rezervy, do rozpočtu běžných výdajů Odboru zdravotnictví Krajského úřadu 

Karlovarského kraje na akci Karlovarského kraje "Děkujeme za pomoc" 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena rady kraje pro oblast zdravotnictví, podpisem smlouvy o poskytování 

služeb s Českou uměleckou agenturou při pořádání akce Karlovarského kraje: „Děkujeme za pomoc“ 

 

Termín kontroly: 16.11.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
17. Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u pedagogicko-psychologické 

poradny, jejíž činnost vykonává Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, příspěvková 

organizace 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
18. Zřízení přípravných tříd základní školy a přípravného stupně základní školy speciální,  

jejichž činnost vykonává Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 742/07/20 
 

- schvaluje zřízení 3 přípravných tříd základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a střední škola 

Karlovy Vary, příspěvková organizace, pro školní rok 2020/2021 za podmínky, že se v každé této třídě 

bude vzdělávat nejméně 10 dětí a přednostně ty, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky 

 

- schvaluje zřízení třídy přípravného stupně základní školy speciální, jejíž činnost vykonává Základní 

škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace, pro školní rok 2019/2020 za podmínky,  

že se v této třídě budou vzdělávat nejméně 4 děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením,  

se souběžným postižením více vadami nebo s autismem 

 

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

 

Termín kontroly: 24.08.2020 
 

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

 

 
19. Projekt „Fast Fabric For Fashion Inovation“ Střední uměleckoprůmyslové školy keramické  

a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 743/07/20 
 

- bere na vědomí projektový záměr „Fast Fabric For Fashion Inovation“ Střední uměleckoprůmyslové 

školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace, v rámci výzvy programu Erasmus+ 

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

 

- jmenuje Ing. Bc. Markétu Šlechtovou, MPA, ředitelku Střední uměleckoprůmyslové školy keramické  

a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace, vedoucí projektu „Fast Fabric For Fashion Inovation“ 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako žadatele o dotaci  

na projekt „Fast Fabric For Fashion Inovation“ Střední uměleckoprůmyslovou školu keramickou  

a sklářskou Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

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

na projekt „Fast Fabric For Fashion Inovation“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu „Fast Fabric For Fashion Inovation“ ve výši 580.932 Kč, kdy financování projektu je řešeno  

ze 100 % z prostředků programu Erasmus+ 

 

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

výpomoci na předfinancování realizace projektu ve výši 116.186 Kč (20 % z celkových výdajů projektu)  

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

 

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

připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury programu Erasmus+ prostřednictvím 

Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

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

 

Termín kontroly: 05.10.2020 
 

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

 

 
20. Projekt „Shapes of Water“ Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské  

Karlovy Vary, příspěvková organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 744/07/20 
 

- bere na vědomí projektový záměr „Shapes of Water“ Střední uměleckoprůmyslové školy keramické  

a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace, v rámci výzvy programu Erasmus+ a konstatuje,  

že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

 

- jmenuje Ing. Bc. Markétu Šlechtovou, MPA, ředitelku Střední uměleckoprůmyslové školy keramické  

a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace, vedoucí projektu „Shapes of Water“ 

 

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

na projekt „Shapes of Water“ Střední uměleckoprůmyslovou školu keramickou a sklářskou Karlovy Vary, 

příspěvková organizace 

 

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

na projekt „Shapes of Water“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu „Shapes of Water“ ve výši 950.184 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků 

programu Erasmus+ 

 

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

výpomoci na předfinancování realizace projektu ve výši 190.036 Kč (20 % z celkových výdajů projektu)  

a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle návrhu, za podmínky, že projektová žádost bude schválena 
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- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) na základě 

připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury programu Erasmus+ prostřednictvím 

Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

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

 

Termín kontroly: 05.10.2020 
 

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

 

 
21. Projekt "Přírodovědná mobilní učebna" Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, 

příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 745/07/20 
 

- bere na vědomí projektový záměr "Přírodovědná mobilní učebna" Gymnázia Sokolov a Krajského 

vzdělávacího centra, příspěvková organizace, a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje 

Karlovarského kraje 

 

- jmenuje RNDr. Jiřího Widže, ředitele Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, příspěvková 

organizace, vedoucím projektu "Přírodovědná mobilní učebna" 

 

- schvaluje podání žádosti Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, příspěvková organizace, 

o dotaci v rámci dotačního programu Nadace Unipetrol na realizaci projektu "Přírodovědná mobilní 

učebna" 

 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt "Přírodovědná mobilní učebna" Gymnázium Sokolov  

a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu "Přírodovědná mobilní učebna" ve výši 500.000 Kč,  

kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z dotačního programu Nadace Unipetrol 

 

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

připomínek poskytovatele dotace prostřednictvím Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, 

příspěvková organizace 

 

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

usnesení 

 

Termín kontroly: 21.09.2020 
 

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

 

 
22. Informace o ukončení projektu "Pořízení vybavení výukových strojů do dílen oboru Truhlář" 

Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 746/07/20 
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- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci  

o ukončení projektu "Pořízení vybavení výukových strojů do dílen oboru Truhlář" Střední školy 

živnostenské Sokolov, příspěvková organizace 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vyřazení karty "Pořízení 

vybavení výukových strojů do dílen oboru Truhlář", ev. č. 88, z Regionálního akčního plánu 

Karlovarského kraje 

 

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

 

Termín kontroly: 24.08.2020 
 

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

 

 
23. Informace o ukončení projektu "Modernizace vybavení dílen v rámci praktického vyučování 

oboru CU a PEK, včetně stavebních úprav" Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková 

organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 747/07/20 
 

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

o ukončení projektu "Modernizace vybavení dílen v rámci praktického vyučování oboru CU a PEK, 

včetně stavebních úprav" Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vyřazení karty "Modernizace 

vybavení dílen v rámci praktického vyučování oboru CU a PEK, včetně stavebních úprav", ev. č. 87,  

z Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje 

 

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

 

Termín kontroly: 24.08.2020 
 

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

 

 
24. Informace o ukončení projektu "Modernizace infrastruktury SŠ logistické" Střední školy 

logistické Dalovice, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 748/07/20 
 

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

o ukončení a vyúčtování projektu "Modernizace infrastruktury SŠ logistické" Střední školy logistické 

Dalovice, příspěvková organizace 

 

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

 

Termín kontroly: 19.10.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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25. Informace o ukončení projektu "Modernizace učeben pro strojírenské obory" Střední 

průmyslové školy Ostrov, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 749/07/20 
 

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

o ukončení a vyúčtování projektu "Modernizace učeben pro strojírenské obory" Střední průmyslové školy 

Ostrov, příspěvková organizace 

 

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

 

Termín kontroly: 19.10.2020 
 

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

 

 
26. Informace o ukončení projektu „1SS - 1 Small Step“ Střední školy logistické Dalovice, 

příspěvková organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 750/07/20 
 

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

o ukončení projektu „1SS - 1 Small Step“ Střední školy logistické Dalovice, příspěvková organizace 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vyřazení karty  

„1SS - 1 Small Step“, ev. č. 2130, z Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje 

 

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

 

Termín kontroly: 24.08.2020 
 

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

 

 
27. Informace o ukončení projektu „PROject MANagement for VET“ Střední školy logistické 

Dalovice, příspěvková organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 751/07/20 
 

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

o ukončení projektu „PROject MANagement for VET“ Střední školy logistické Dalovice, příspěvková 

organizace 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vyřazení karty „PROject 

MANagement for VET“, ev. č. 2130, z Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje 

 

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

 

Termín kontroly: 24.08.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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28. Určení platu zástupkyni ředitele Střední zdravotnické školy a vyšší zdravotnické školy Cheb, 

příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 752/07/20 
 

- bere na vědomí skutečnost, že s účinností od 29. července 2020 bude vykonávat práva a povinnosti 

vyplývající z vedoucího pracovního místa ředitele Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, 

příspěvková organizace, RNDr. Jana Kabelková, jako zástupkyně ředitele, která jej v době jeho 

nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu práv a povinností, a to do doby obsazení vedoucího pracovního 

místa ředitele na základě vyhlášeného konkursního řízení 

 

- určuje plat RNDr. Janě Kabelkové, zástupkyni ředitele Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy 

Cheb, příspěvková organizace, s účinností od 29. července 2020 do doby obsazení vedoucího pracovního 

místa ředitele na základě vyhlášeného konkursního řízení, dle návrhu 

 

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

 

Termín kontroly: 24.08.2020 
 

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

 

 
29. Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

- informace k projektu „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“ a informace  

k současnému stavu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 753/07/20 
 

- bere na vědomí předložený materiál Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace, týkající se informace k projektu „Centralizace lékařské péče v nemocnici  

v Karlových Varech“ a informace k současnému stavu organizace 

 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, ředitelka Agentury projektového a dotačního managementu 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

 

 
30. Vyhlášení dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

– "Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje" pro rok 2020   

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 754/07/20 
 

- schvaluje Pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního vypořádání dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje „Programu rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje“ 

 

- vyhlašuje Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje a Pravidla pro příjem  

a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru regionálního rozvoje ve spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, 

příspěvková organizace (administrátorem) 

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

a finančního vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na elektronické úřední desce ve lhůtě 
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nejpozději 30 dnů před zahájením příjmu elektronických žádostí o dotace  

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

a na informačním webu www.kr-karlovarsky.cz 

- uspořádat alespoň jeden informační seminář pro žadatele vyhlašovaného dotačního programu ve lhůtě 

nejpozději do dne zahájení příjmu elektronických žádostí o dotace  

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

zahájení příjmu elektronických žádostí o dotace 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

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

organizace 

Ing. arch. Jana Kaválková, pověřená úkoly vedoucího odboru regionálního rozvoje 

 

 
31. Projekt „Systémová analýza konceptů a podmínek pro rozvoj vodíkových technologií  

v Karlovarském a Ústeckém kraji“ (SS03010199) – příprava a realizace projektu kofinancovaného  

z programu Prostředí pro život Technologické agentury ČR 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 755/07/20 
 

- schvaluje zapojení Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p. o., do projektu „Systémová analýza 

konceptů a podmínek pro rozvoj vodíkových technologií v Karlovarském a Ústeckém kraji“ v roli 

interního účastníka 

 

- schvaluje zapojení Karlovarského kraje do projektu „Systémová analýza konceptů a podmínek  

pro rozvoj vodíkových technologií v Karlovarském a Ústeckém kraji“ v roli externího aplikačního garanta 

 

- pověřuje radního pro oblast regionálního rozvoje, projektového řízení a informatiky, Ing. Josefa Janů, 

podpisem prohlášení zájmu, uvedeného v příloze č. 1 

 

Termín kontroly: leden 2021 
 

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

organizace 

 

 
32. Výjimka z předpisu rady kraje č. PR 06/2018 "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" (čl. VIII) na vkládanou přílohu  

o Karlovarském kraji do Deníku 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 756/07/20 
 

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

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi"(čl. VIII) na zajištění vkládané přílohy  

o Karlovarském kraji na téma „20 let od založení kraje“ do regionálních novin Deník s tím, že zakázka 

bude zadána přímým oslovením jednoho dodavatele, a to společnosti VLTAVA LABE MEDIA a.s.,  

IČO 01440578, se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, Praha 5 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu objednat vkládanou přílohu  

o Karlovarském kraji na téma „20 let od založení kraje“ do regionálních novin Deník od společnosti 

VLTAVA LABE MEDIA a.s., a zajistit všechny kroky vyplývající z usnesení 
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Termín kontroly: 24.08.2020 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
33. Poskytnutí příspěvku do fondu investic a převod z rezervního fondu do fondu investic 

příspěvkové organizaci Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, 

p. o., na akci "Rekonstrukce sociálních zařízení tělocvičen SPgŠ, G a VOŠ K. Vary, p. o. - 2. etapa" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 757/07/20 
 

- schvaluje poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Střední pedagogická škola, 

gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, p. o., ve výši 900.000 Kč na akci "Rekonstrukce 

sociálních zařízení tělocvičen SPgŠ, G a VOŠ K. Vary, p. o. - 2. etapa" 

 

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

Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, p. o., ve výši 300.000 Kč  

a jejich použití na dofinancování akce "Rekonstrukce sociálních zařízení tělocvičen  

SPgŠ, G a VOŠ K. Vary, p. o. - 2. etapa" 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 262/2020 - přesun rozpočtových prostředků z kapitálové rezervy  

na nepředvídané výdaje Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 900.000 Kč  

pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná 

škola Karlovy Vary na poskytnutí příspěvku do fondu investic na akci Rekonstrukce sociálních zařízení 

tělocvičen SPgŠ, G a VOŠ K. Vary, p. o. – 2. etapa 

 

Termín kontroly: 24.08.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
34. Poskytnutí individuální dotace spolku Kozodoj zapsaný spolek pro rok 2020 na udržení provozu 

ekocentra Kozodoj v období pandemie 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 758/07/20 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace spolku Kozodoj zapsaný spolek pro rok 2020 na udržení 

provozu ekocentra Kozodoj v období pandemie ve výši 120.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace spolku Kozodoj zapsaný 

spolek na udržení provozu ekocentra Kozodoj v období pandemie z rozpočtu Karlovarského kraje  

dle návrhu 

 

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

zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit schválenou individuální dotaci  

na internetových stránkách Karlovarského kraje 
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Termín kontroly: 14.12.2020 
 

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

 

 
35. Poskytnutí individuální dotace spolku OSTROVSKÝ MACÍK, z.s., na udržení provozu spolku  

v období pandemie 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 759/07/20 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace spolku OSTROVSKÝ MACÍK, z.s., pro rok 2020 na udržení 

provozu spolku v období pandemie ve výši 60.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace spolku OSTROVSKÝ 

MACÍK, z.s., na udržení provozu spolku v období pandemie 

 

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

zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit schválenou individuální dotaci  

na internetových stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

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

 

 
36. Poskytnutí individuální dotace spolku 23/02 ZO ČSOP BERKUT pro rok 2020 na zachování 

ekocentra Bečovské botanické zahrady v důsledku přímých  

i nepřímých dopadů pandemie 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 760/07/20 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace spolku 23/02 ZO ČSOP BERKUT pro rok 2020 na zachování 

ekocentra Bečovské botanické zahrady v důsledku přímých i nepřímých dopadů pandemie ve výši 120.000 

Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace spolku 23/02 ZO ČSOP 

BERKUT pro rok 2020 na zachování ekocentra Bečovské botanické zahrady v důsledku přímých  

i nepřímých dopadů pandemie z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu 

 

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

zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit schválenou individuální dotaci  

na internetových stránkách Karlovarského kraje 
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Termín kontroly: 14.12.2020 
 

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

 

 
37. Poskytnutí individuální dotace xxxxxxxx xxxxxxxx pro rok 2020 na provozní zajištění Biostatku 

Valeč v důsledku dopadů pandemie 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 761/07/20 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace xxxxxxxx xxxxxxxx pro rok 2020 na provozní zajištění 

Biostatku Valeč v důsledku dopadů pandemie ve výši 100.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace xxxxxxxx xxxxxxxx  

pro rok 2020 na provozní zajištění Biostatku Valeč v důsledku dopadů pandemie z rozpočtu 

Karlovarského kraje dle návrhu 

 

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

zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit schválenou individuální dotaci  

na internetových stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

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

 

 
38. Poskytnutí individuální dotace spolku Asociace Brontosaura na snížení potřeby ruční práce  

v krajské botanické zahradě v Dalovicích 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 762/07/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální 

dotace spolku Asociace Brontosaura na snížení potřeby ruční práce v krajské botanické zahradě  

v Dalovicích ve výši 50.000 Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí individuální dotace spolku Asociace Brontosaura na snížení potřeby ruční práce  

v krajské botanické zahradě v Dalovicích z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu 

 

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

zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit schválenou individuální dotaci  

na internetových stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
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39. Projednání změnových listů a schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo k veřejné zakázce 

„Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management Domova pro osoby se zdravotním 

postižením "PATA" v Hazlově, p. o.“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 763/07/20 
 

- schvaluje změnové listy č. 1 - 19 v rámci realizace stavby "Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš 

pro management Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, p.o." 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností STABIA s.r.o, se sídlem Sládkova 

159/1, 350 02 Cheb, IČO 29111021, v rámci realizace stavby "Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš  

pro management Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, p.o.", dle návrhu 

 

- pověřuje ředitele Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková 

organizace, podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností STABIA s.r.o, se sídlem  

Sládkova 159/1, 350 02 Cheb, IČO 29111021, v rámci realizace stavby "Rekonstrukce objektu Gymnázia 

Aš pro management Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, p.o." 

 

Termín kontroly: 21.09.2020 
 

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

v Hazlově, příspěvková organizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Kubis  

hejtman Karlovarského kraje  

v z. Mgr. Mračková Vildumetzová v. r. 

náměstkyně hejtmana 

  

 

Mgr. Dalibor Blažek v. r. 

 náměstek hejtmana 
 


