
 
 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 217. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 17. srpna 2020 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:10 do 13:06 hodin  

 
 

Přítomni:               Mgr. Kubis, Mgr. Mračková Vildumetzová (videokonferenčně do 12:20 hod.), 

p. Hurajčík, Mgr. Blažek, Ing. Bureš, Ing. Jakobec, 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, Mgr. Novotný, PhDr. Mgr. Smoleja. Ing. Štěrba 

Zapisovatelka:       Mgr. Jana Lukášová        

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

dobrovolnictví pro rok 2020 

RK 884/08/20 

2. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční 

podporu terénních a ambulantních sociálních služeb pro rok 2020 

RK 885/08/20 

3. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na neinvestiční 

podporu terénních a ambulantních sociálních služeb pro rok 2020 

RK 886/08/20 

4. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Hasičský záchranný sbor 

Karlovarského kraje a město Chodov 

RK 887/08/20 

5. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Senioři Karlovy Vary, z.s. RK 888/08/20 

6. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Nádech – pomoc a podpora 

rodičů samoživitelů z.s. 

RK 889/08/20 

7. Projekt „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START  

v Karlovarském kraji II., pro období 2021-2022 - schválení přípravy, realizace 

projektu a závazného finančního příslibu projektu 

RK 890/08/20 

8. Dodatek č. 2 ke smlouvě o veřejných službách - dopravce České dráhy, a.s. staženo 

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

územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2020“ 

RK 891/08/20 

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

péče, lázeňství a cestovního ruchu - Ultralight Club Cheb, z.s. 

 

 

RK 892/08/20 
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11. Schválení realizace zadávacího řízení na zavedení dynamického nákupního 

systému "Dynamický nákupní systém na výpočetní a zobrazovací techniku  

a příslušenství" 

RK 893/08/20 

12. Schválení realizace zadávacího řízení na zavedení dynamického nákupního 

systému "Dynamický nákupní systém na spotřební materiál a náhradní díly  

pro tiskárny a multifunkční zařízení" 

RK 894/08/20 

13. Informace o stavu a přípravě výběrového řízení na pořízení programového 

vybavení pro řízení a správu majetku Karlovarského kraje a jeho příspěvkových 

organizací – zavádění facility managementu  

RK 895/08/20 

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

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

příspěvkové organizace 

RK 896/08/20 

15. Podání žádosti o úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví města Cheb  

do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. 2102/4 v k.ú. Cheb, 

včetně stavby pergoly s mobiliářem 

RK 897/08/20 

16. Schválení souhlasného prohlášení ke změně zápisu vlastníka k pozemku p.č. 164, 

jehož součástí je stavba č.p. 2 v k.ú. a obci Loket - budova bývalé Střední 

průmyslové školy, příspěvková organizace, ve správě Integrované střední školy 

technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace 

staženo 

17. Souhlas s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce s Ivanou Peškovou 

na užívání prostor v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje za účelem 

provozování kantýny a souhlas se zveřejněním záměru výpůjčky nebytových 

prostor v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje, za účelem provozování 

kantýny, na úřední desce Karlovarského kraje 

RK 898/08/20 

18. Stavba "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" - schválení Dodatku  

č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti 

inženýrské sítě VS 9541193688 ze dne 01.06.2020 na pozemcích p.č. 768 a 903/1 

v k.ú. Karlovy Vary  

RK 899/08/20 

19. „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ - informace o projektu a schválení 

závazného finančního příslibu 1. etapy fyzické realizace 

RK 900/08/20 

20. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následků onemocnění - zrušení 

vyhlášení a administrace dotačního programu pro rok 2020 

RK 901/08/20 

21. Program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními 

technologiemi v souvislosti s eReceptem – ukončení příjmu žádostí o poskytnutí 

dotace z dotačního programu z důvodu vyčerpání alokovaných finančních 

prostředků 

RK 902/08/20 

22. Informace o vyplacených náborových příspěvcích v oblasti zdravotnictví  RK 903/08/20 

23. Schválení smluv o poskytnutí náborového příspěvku RK 904/08/20 

24. Zpráva o přípravě "Územní studie vyhodnocení územních nároků plánovaného 

rozvoje průmyslu na území Mikroregionu Sokolov - východ" 

RK 905/08/20 

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

péče, lázeňství a cestovního ruchu - INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, 

o.p.s. 

RK 906/08/20 

26. Změna zřizovací listiny Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové 

organizace, v souvislosti s přípravou projektu Vědeckotechnického parku 

Karlovarského kraje a Informačně vzdělávacího střediska Karlovarského kraje 

RK 907/08/20 

27. Aktuální informace o Fondu pro spravedlivou transformaci RK 908/08/20 

28. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním 

ruchu v roce 2020 

RK 909/08/20 

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

péče, lázeňství a cestovního ruchu 

RK 910/08/20 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Ing. Josefa Janů  

- p. Martina Hurajčíka 

 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 

26. Změna zřizovací listiny Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace,  

v souvislosti s přípravou projektu Vědeckotechnického parku Karlovarského kraje  

a Informačně vzdělávacího střediska Karlovarského kraje 

27. Aktuální informace o Fondu pro spravedlivou transformaci 

28. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu  

v roce 2020 

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

lázeňství a cestovního ruchu 

 
Staženo z programu: 

 

8. Dodatek č. 2 ke smlouvě o veřejných službách - dopravce České dráhy, a.s. 

16. Schválení souhlasného prohlášení ke změně zápisu vlastníka k pozemku p.č. 164, jehož 

součástí je stavba č.p. 2 v k.ú. a obci Loket - budova bývalé Střední průmyslové školy, 

příspěvková organizace, ve správě Integrované střední školy technické a ekonomické 

Sokolov, příspěvková organizace 

 

 
1. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu dobrovolnictví  

pro rok 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 884/08/20 
 

- schvaluje - poskytnutí finančních prostředků z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu dobrovolnictví žadatelům uvedeným v příloze 2 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle vzoru 

uvedeného v příloze 4 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje pana Mgr. Petra Kubise podpisem smluv o poskytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 19.10.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 
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2. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční podporu terénních 

a ambulantních sociálních služeb pro rok 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 885/08/20 
 

- schvaluje  

- poskytnutí finančních prostředků z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb žadatelům uvedeným v příloze 2 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle vzoru 

uvedeného v příloze 4 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje pana Mgr. Petra Kubise podpisem smluv o poskytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 19.10.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
3. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na neinvestiční podporu 

terénních a ambulantních sociálních služeb pro rok 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 886/08/20 
 

- schvaluje  

- poskytnutí finančních prostředků z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na neinvestiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb žadatelům uvedeným v příloze 2 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle vzoru 

uvedeného v příloze 5 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

- poskytnutí finančních prostředků z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na neinvestiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb žadatelům uvedeným v příloze 3 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle vzoru 

uvedeného v příloze 5 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit hejtmana Karlovarského kraje 

pana Mgr. Petra Kubise podpisem smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje žadatelům 

uvedeným v příloze 3 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje pana Mgr. Petra Kubise podpisem smluv o poskytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje žadatelům uvedeným v příloze 2 

 

Termín kontroly: 19.10.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 
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4. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Hasičský záchranný sbor Karlovarského 

kraje a město Chodov 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 887/08/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 400.000 Kč Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje 

na pořízení 1 ks přívěsného agregátu elektrické energie, dle přílohy P12 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 400.000 Kč Hasičskému 

záchrannému sboru Karlovarského kraje na pořízení 1 ks přívěsného agregátu elektrické energie,  

dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 400.000 Kč městu Chodov na pořízení mobilní požární techniky - 

automobilového žebříku pro JSDH Chodov, dle přílohy P12 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 400.000 Kč městu Chodov  

na pořízení mobilní požární techniky - automobilového žebříku pro JSDH Chodov, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

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

 

 
5. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Senioři Karlovy Vary, z.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 888/08/20 
 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci Senioři Karlovy 

Vary, z.s., se sídlem Dvořákova 705/8, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, IČO 08222878, ve výši  

50.000 Kč na Dopravu seniorů autobusem Dopravního podniku Karlovy Vary do maďarských lázní 

Harkány 

 

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

 

Termín kontroly: 19.10.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
6. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Nádech – pomoc a podpora rodičů 

samoživitelů z.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 889/08/20 
 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci Nádech – pomoc 

a podpora rodičů samoživitelů z.s., se sídlem Sedlečko 101, 362 72 Šemnice, IČO 08430276, ve výši 

49.800 Kč na dofinancování letních pobytů pro děti rodičů samoživitelů 
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- ukládá odboru sociálních věcí odeslat žadateli sdělení o neschválení žádosti včetně důvodu neschválení 

 

Termín kontroly: 19.10.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
7. Projekt „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském 

kraji II., pro období 2021-2022 - schválení přípravy, realizace projektu a závazného finančního 

příslibu projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 890/08/20 
 

- schvaluje předběžný záměr přípravy a financování projektu „Podpora činnosti Regionální stálé 

konference a programu RE:START v Karlovarském kraji II." ve výši max. 10.634.958 Kč, tzn. 100 % 

předpokládaných celkových uznatelných výdajů. Projekt bude realizován v rámci Operačního programu 

Technická pomoc pro období od 01.01.2021 až 31.12.2022. 

 

- souhlasí  

a) se zařazením projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START  

v Karlovarském kraji II." do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

b) se závazným rozhodnutím o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji II." 

ve výši max. 10.634.958 Kč, tzn. 100% celkových uznatelných výdajů projektu. Projekt bude realizován  

v rámci Operačního programu Technická pomoc. 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazné rozhodnutí o vyčlenění 

prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu „Podpora činnosti Regionální stálé 

konference a programu RE:START v Karlovarském kraji II." ve výši max. 10.634.958 Kč, tzn. 100 % 

celkových uznatelných výdajů projektu. Projekt bude realizován v rámci Operačního programu Technická 

pomoc. 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
8. Dodatek č. 2 ke smlouvě o veřejných službách - dopravce České dráhy, a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

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

obvodu Karlovarského kraje pro rok 2020“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 891/08/20 
 

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

obvodu Karlovarského kraje pro rok 2020“ dle návrhu 
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- ukládá vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství Mgr. Vladimíru Malému zapracovat  

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

Karlovarského kraje pro rok 2020“ do příslušných smluv k zajištění dopravní obslužnosti územního 

obvodu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 30.11.2020 
 

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

 

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

a cestovního ruchu - Ultralight Club Cheb, z.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 892/08/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Ultralight Club Cheb, z.s., ve výši 200.000 Kč  

za předpokladu, že se akce uskuteční 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2020 se subjektem Ultralight Club 

Cheb, z.s. 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Martina Hurajčíka, náměstka 

hejtmana pro oblast dopravy, silničního hospodářství, kultury a památkové péče, podpisem veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v případě, že Zastupitelstvo Karlovarského 

kraje schválí poskytnutí dotace subjektu Ultralight Club Cheb, z.s., dle přílohy č. 1 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu v případě schválení doporučení 

Zastupitelstvu Karlovarského kraje zpracovat materiál do Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 07.09.2020 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
11. Schválení realizace zadávacího řízení na zavedení dynamického nákupního systému 

"Dynamický nákupní systém na výpočetní a zobrazovací techniku a příslušenství" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 893/08/20 
 

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

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zavedení dynamického nákupního 

systému "Dynamický nákupní systém na výpočetní a zobrazovací techniku a příslušenství" 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci pro zavedení dynamického nákupního systému "Dynamický nákupní 

systém na výpočetní a zobrazovací techniku a příslušenství", dle předloženého znění 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 
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12. Schválení realizace zadávacího řízení na zavedení dynamického nákupního systému 

"Dynamický nákupní systém na spotřební materiál a náhradní díly pro tiskárny a multifunkční 

zařízení" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 894/08/20 
 

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

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zavedení dynamického nákupního 

systému "Dynamický nákupní systém na spotřební materiál a náhradní díly pro tiskárny a multifunkční 

zařízení" 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci pro zavedení dynamického nákupního systému "Dynamický nákupní 

systém na spotřební materiál a náhradní díly pro tiskárny a multifunkční zařízení", dle předloženého znění 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
13. Informace o stavu a přípravě výběrového řízení na pořízení programového vybavení pro řízení  

a správu majetku Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací – zavádění facility 

managementu  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 895/08/20 
 

- bere na vědomí předloženou informaci ohledně připravovaného nákupu a využití softwaru Facility 

management v oblasti majetkoprávní a v oblasti energetického managementu 

 

- ukládá odboru správa majetku činit další kroky pro zajištění nákup softwaru pro uvedené využití 

 

Termín kontroly: 05.10.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
14. Majetkoprávní vypořádání souboru nemovitých věcí, vše v k.ú. Skalka u Hazlova, které tvoří 

areál Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvkové organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 896/08/20 
 

- schvaluje zamítnutí žádosti Komunitního centra Chebsko z.s., o bezúplatný převod areálu DOZP ze dne 

26.05.2020 

 

Termín kontroly: 02.11.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

v Hazlově, příspěvková organizace 

 

 

 

 

 



Usnesení z 217. jednání RKK dne 17.08.2020 (mimo řádný termín) č. j. KK/1338/VZ/20 

 

17.08.2020  Strana 9 (celkem 15) 

 

15. Podání žádosti o úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví města Cheb do vlastnictví 

Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. 2102/4 v k.ú. Cheb, včetně stavby pergoly s mobiliářem 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 897/08/20 
 

- schvaluje podání žádosti městu Cheb o bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví města Cheb  

do vlastnictví Karlovarského kraje – částí pozemku p.p.č. 2102/4 o celkové výměře cca 380 m2  

v k.ú. Cheb, včetně stavby pergoly s mobiliářem 

 

- pověřuje vedoucí odboru správa majetku Bc. Olgu Vokáčovou k podpisu žádosti o bezúplatné nabytí 

nemovitých věcí z vlastnictví města Cheb do vlastnictví Karlovarského kraje – částí pozemku  

p.p.č. 2102/4 o celkové výměře cca 380 m2 v k.ú. Cheb, včetně stavby pergoly s mobiliářem 

 

Termín kontroly: 05.10.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Mgr. Alena Samuelová, ředitelka Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková 

organizace 

 

 
16. Schválení souhlasného prohlášení ke změně zápisu vlastníka k pozemku p.č. 164, jehož součástí 

je stavba č.p. 2 v k.ú. a obci Loket - budova bývalé Střední průmyslové školy, příspěvková 

organizace, ve správě Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková 

organizace 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
17. Souhlas s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce s xxxxxx xxxxxx na užívání prostor 

v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje za účelem provozování kantýny a souhlas  

se zveřejněním záměru výpůjčky nebytových prostor v areálu Krajského úřadu Karlovarského 

kraje, za účelem provozování kantýny, na úřední desce Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 898/08/20 
 

- souhlasí s uzavřením dohody o skončení smlouvy o výpůjčce ev. č. KK03488/2018 ze dne 30.11.2018, 

uzavřené mezi Karlovarským krajem, jakožto pronajímatelem a xxxxxx xxxxxxx, jakožto nájemcem,  

na užívání prostor, za účelem provozování kantýny v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

- schvaluje zveřejnit záměr výpůjčky nebytových prostor v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje, 

za účelem provozování kantýny, za uvedených podmínek, na úřední desce Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 21.09.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 
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18. Stavba "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" - schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě 

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě VS 9541193688 ze dne 

01.06.2020 na pozemcích p.č. 768 a 903/1 v k.ú. Karlovy Vary  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 899/08/20 
 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - 

služebnosti inženýrské sítě VS 9541193688 ze dne 01.06.2020, pro stavbu "KK - Revitalizace Císařských 

lázní Karlovy Vary", na pozemcích p.č. 768 a 903/1 v k.ú. Karlovy Vary, mezi Karlovarským krajem,  

se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako stranou budoucí oprávněnou  

ze služebnosti inženýrské sítě) a Statutárním městem Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 2035/21, 361 20 

Karlovy Vary, IČO 00254657 (jako stranou budoucí povinnou ze služebnosti inženýrské sítě),  

v předloženém znění 

 

- pověřuje Mgr. Petra Kubise, hejtmana, podpisem předmětného Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě VS 9541193688 ze dne 01.06.2020 

 

Termín kontroly: 05.10.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
19. „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ - informace o projektu a schválení závazného 

finančního příslibu 1. etapy fyzické realizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 900/08/20 
 

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

o projektu „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ uvedenou v důvodové zprávě 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazné rozhodnutí  

o vyčlenění prostředků k zabezpečení financování výdajů projektu nad rámec dotace pro rok 2021 

projektu „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ v rámci první části 1. etapy fyzické realizace  

z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši max. 120.000.000 Kč včetně DPH na rekonstrukci objektu L, 

demolici stávajícího pavilonu K, demolici stávajícího pavilonu G a zajištění provizorního zázemí  

pro administrativu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení provedení první části  

1. etapy projektu „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ ve výši max. 120.000.000 Kč včetně DPH,  

a že o pokračování druhé části 1. etapy realizační fáze výstavby nových objektů G1, G2, G3, vybavení 

objektů nábytkem a lékařskou technologií dle aktuálně připravované projektové dokumentace bude 

rozhodnuto v roce 2021 včetně rozhodnutí o financování akce 

 

- pověřuje odbor řízení projektů hledáním příslušného dotačního programu a konkrétní oblasti podpory 

pro financování fyzické realizace v letech 2022 - 2024 na výstavbu nových objektů G1, G2, G3 včetně 

vybavení objektů nábytkem a lékařskou technologií 

 

Termín kontroly: 30.11.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 
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20. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu zdravotnické 

osvěty, výchovy a zmírňování následků onemocnění - zrušení vyhlášení a administrace dotačního 

programu pro rok 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 901/08/20 
 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zrušení vyhlášení a administrace 

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu zdravotnické osvěty, 

výchovy a zmírňování následků onemocnění pro rok 2020 

 

Termín kontroly: 05.10.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
21. Program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi  

v souvislosti s eReceptem – ukončení příjmu žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu  

z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 902/08/20 
 

- schvaluje ukončení příjmu žádostí o dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti  

s eReceptem pro rok 2020 

 

Termín kontroly: 05.10.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
22. Informace o vyplacených náborových příspěvcích v oblasti zdravotnictví  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 903/08/20 
 

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

o vyplacených náborových příspěvcích, a s tím spojenými finančními prostředky z rozpočtu 

Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví určených pro zaměstnance nemocnic 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
23. Schválení smluv o poskytnutí náborového příspěvku 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 904/08/20 
 

- bere na vědomí žádosti Karlovarské krajské nemocnice a.s., o vyplacení náborového příspěvku  

dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku na vybrané oddělení  

mezi Karlovarským krajem a paní xxxx xxxxxx a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, 
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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 paní xxxxxx xxxxxx a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s.,  

IČO 26365804, se sídlem a místem poskytování zdravotních služeb: Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, 

PSČ 360 01 (nemocnice), dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem smluv o poskytnutí náborových 

příspěvků za Karlovarský kraj 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
24. Zpráva o přípravě "Územní studie vyhodnocení územních nároků plánovaného rozvoje 

průmyslu na území Mikroregionu Sokolov - východ" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 905/08/20 
 

- bere na vědomí informaci o přípravě „Územní studie vyhodnocení územních nároků plánovaného 

rozvoje průmyslu na území Mikroregionu Sokolov – východ“ 

 

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

organizace 

 

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

a cestovního ruchu - INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 906/08/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s., ve výši 

500.000 Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2020 se subjektem INFOCENTRUM 

MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. arch. Vojtěcha Frantu, 

uvolněného člena zastupitelstva, předsedu Komise pro UNESCO, podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v případě, že Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

schválí poskytnutí dotace subjektu INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s., dle přílohy č. 1 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu v případě schválení doporučení 

Zastupitelstvu Karlovarského kraje zpracovat materiál do Zastupitelstva Karlovarského kraje a do termínu 

5.9.2020 předložit zprávu o rozšíření působnosti projektu v rámci kraje 

 

Termín kontroly: 07.09.2020 
 

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

a cestovního ruchu 
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26. Změna zřizovací listiny Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace,  

v souvislosti s přípravou projektu Vědeckotechnického parku Karlovarského kraje a Informačně 

vzdělávacího střediska Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 907/08/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu zřizovací listiny 

Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 05.10.2020 
 

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

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

organizace 

 

 
27. Aktuální informace o Fondu pro spravedlivou transformaci 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 908/08/20 
 

- bere na vědomí Informace o Fondu pro spravedlivou transformaci včetně projektových fiší zaslaných 

Ministerstvu pro místní rozvoj dle návrhu 

 

Termín kontroly: 21.09.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
28. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu  

v roce 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 909/08/20  
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2020 v rámci dotačního Programu 

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu  

v Karlovarském kraji v celkové výši 1.372.745 Kč dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

pro oblast lázeňství a cestovní ruch pro rok 2020 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji  

dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje Ing. arch Vojtěcha Frantu, uvolněného člena Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast 

lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje pro rok 2020 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji schválených Radou 

Karlovarského kraje 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje pro rok 2020 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu na území Karlovarského kraje v celkové výši 
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268.600 Kč dle přílohy č. 2 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. arch. Vojtěcha Frantu, uvolněného člena 

Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast lázeňství, cestovní ruch a UNESCO, podpisem 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2020 v rámci 

dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit  

v cestovním ruchu na území Karlovarského kraje schválených Zastupitelstvem Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit materiál pro jednání 

Zastupitelstva Karlovarského kraje, předložit smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

k podpisu uvolněnému členu Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast lázeňství, cestovního ruchu  

a UNESCO a zveřejnit na webových stránkách Karlovarského kraje seznam poskytnutých dotací 

 

Termín kontroly: 07.09.2020 
 

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

a cestovního ruchu 

 

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

a cestovního ruchu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 910/08/20 
 

- schvaluje neposkytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje subjektům dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje subjektům dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 

2020 v rámci individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu se subjekty dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje Ing. arch. Vojtěcha Frantu, uvolněného člena zastupitelstva, předsedu Komise pro UNESCO, 

podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, v případě schválení 

poskytnutí žádostí o individuální dotace, dle přílohy č. 1 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí individuálních 

dotací z rozpočtu Karlovarského kraje subjektům dle přílohy č. 2 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu  

- v případě schválení neposkytnutí individuálních žádostí - informovat žadatele o rozhodnutí Rady 

Karlovarského kraje 

- v případě schválení poskytnutí individuálních žádostí - předložit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Ing. arch. Vojtěchu Frantovi, uvolněnému členu zastupitelstva, 

předsedovi Komise pro UNESCO, k podpisu a zajistit veškeré úkony ze smluv vyplývající 

- v případě schválení doporučení Zastupitelstvu Karlovarského kraje zpracovat materiál do Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 
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Termín kontroly: 07.09.2020 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Petr Kubis v. r. 

         hejtman  

Karlovarského kraje 

 Ing. Josef Janů v. r. 

ověřovatel 

 


