
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 
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 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 15. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 22. března 2021 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:05 do 11:08 hodin  

 
 

Přítomni:               Ing. Kulhánek, Ing. Bureš, DBA, Ing. arch. Franta, Mgr. Blažek 

(videokonferenčně), p. Pizinger (od 9:45 hod.), Mgr. Čermák, pí Haláková, 

Ing. Hromádko, Mgr. Pisár (celkem 9 radních)  

Jednání řídil:         Ing. Kulhánek 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Další zúčastnění: Bc. Čekan, Ing. Jakobec, pí Monsportová, Mgr. Pavlíková, Ing. Pos  

Zapisovatelka:       Marie Valentová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

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

– Schválení vyhodnocení klíčových ukazatelů výkonnosti jednatele společnosti  

za rok 2020 a schválení návrhu klíčových ukazatelů výkonnosti jednatele 

společnosti na rok 2021 

RK 271/03/21 

2. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 22.03.2021 RK 272/03/21 

3. Rozpočtové změny  RK 273/03/21 

4. Poskytnutí neinvestičního příspěvku na akci "Záchranné archeologické výzkumy 

na rok 2021“ pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje - Muzeum  

Cheb, p. o. a Muzeum Karlovy Vary, p. o. 

RK 274/03/21 

5. Postup ve věci škodního případu souvisejícího s projektem "Centralizace lékařské 

péče v nemocnici v Karlových Varech", reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01253 

RK 275/03/21 

6. Plnění usnesení č. RK 150/02/18 s názvem "Informace o zahájení řízení dle zákona 

č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, u projektu 

„Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech II. etapa 

- přístavba západního křídla“, reg. č. CZ.1.09/1.3.00/68.01147, ukládající předložit 

podrobnou zprávu k tomuto projektu 

RK 276/03/21 

7. Rozbor hospodaření a schválení účetních závěrek příspěvkových organizací 

Karlovarského kraje k 31.12.2020 

RK 277/03/21 

8. Schválení výsledků hospodaření, rozdělení zlepšených výsledků hospodaření  

a vypořádání ztráty příspěvkových organizací Karlovarského kraje za rok 2020 

 

 

 

RK 278/03/21 
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9. Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů 

spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, 

příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí, a.s. 

RK 279/03/21 

10. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje od města Rotava  

na opravu požární techniky - cisternové automobilové stříkačky  

RK 280/03/21 

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

záchranného sboru Karlovarského kraje na rok 2021 

RK 281/03/21 

12. Poskytnutí finančního daru Regionálnímu stavebnímu sdružení Karlovy Vary  

na akci Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 

RK 282/03/21 

13. Poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu západočeských olympioniků  

na rok 2021 

RK 283/03/21 

14. Schválení realizace výběrového řízení na koncesi malého rozsahu "Redakční 

zpracování, tisk a distribuce informačního zpravodaje pro občany Karlovarského 

kraje" 

RK 284/03/21 

15. Plány práce komisí Rady Karlovarského kraje pro rok 2021 a volba stálého hosta RK 285/03/21 

16. Mimořádné vyplacení záloh úhrady kompenzace ze závazku veřejné služby 

autobusovým dopravcům 

RK 286/03/21 

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

příspěvkovými organizacemi na uzavření smlouvy na poskytování právních služeb 

v rámci projektů CNG autobusů 

RK 287/03/21 

18. Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem  

a společností Letiště Karlovy Vary s.r.o. 

RK 288/03/21 

19. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – finanční plán na rok 2021 zpracovaný se zohledněním 

dopadů v souvislosti s opatřením vlády ke snížení rizika šíření nákazy COVID-19 

ve 2 variantách – optimistická a krizová 

RK 289/03/21 

20. Schválení uzavření Dodatku č. 2 k servisní smlouvě se společností ÚRS CZ, a.s., 

na programové vybavení KROS 

RK 290/03/21 

21. Schválení uzavření Servisní smlouvy se společností ICZ, a.s. - Podpora spisové 

služby pro POKK na 24 měsíců 

RK 291/03/21 

22. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech  

v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III",  

1. průběžná výzva projektu - schválení XXI. části dílčích projektů do zásobníku 

RK 292/03/21 

23. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 1350 v k.ú. Radošov u Kyselky 

RK 293/03/21 

24. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 391/3 v k.ú. Šemnice 

RK 294/03/21 

25. Žádost společnosti OTHAZ Management a.s., o odkoupení nemovitého majetku 

Karlovarského kraje - části pozemku parc. č. st. 237/1 v k.ú. Mariánské Lázně 

RK 295/03/21 

26. Záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje do majetku 

společnosti Pastelákovi, s.r.o. – část pozemku p.č. 127/12 v k.ú. Hory u Jenišova 

RK 296/03/21 

27. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje  

do majetku obce Pomezí nad Ohří - pozemky p.p.č. 394/3, 394/4 a 394/5  

v k.ú. Dolní Hraničná 

RK 297/03/21 

28. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje  

do majetku obce Kyselka - pozemky p.p.č. 1232/20, 1232/21, 1299/2, 1309/32, 

1309/33 a 1309/34 v k.ú. Radošov u Kyselky 

RK 298/03/21 

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

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje  

RK 299/03/21 

30. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům  

p.p.č. 1578/16 a 3596/15 v k.ú. Cheb ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. 

 

 

 

 

RK 300/03/21 
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31. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění a provozování 

zařízení distribuční soustavy - zemní kabelové vedení NN a 2x rozpojovací skříň  

v pilíři na pozemcích p.č. 3311/1, 3311/7, 3311/9 v k.ú. Sokolov,  

mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Zdravotnickou záchrannou službou 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, a společností ČEZ Distribuce, a. s., 

zastoupenou společností SUPTel a.s. 

RK 301/03/21 

32. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění a provozování 

zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení NN na pozemku p.č. 478  

v k.ú. Dalovice, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Integrovanou střední 

školou Cheb, příspěvková organizace, a společností ČEZ Distribuce, a. s., 

zastoupenou společností Senergos, a.s. 

RK 302/03/21 

33. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky a umístění stavby 

k pozemku p.p.č. 672/2 v k.ú. Františkovy Lázně ve vlastnictví České republiky,  

s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Ohře, státní podnik, ve prospěch 

Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

RK 303/03/21 

34. Upuštění od vymáhání bezdůvodného obohacení + záměr kraje prodat nemovitou 

věc z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob - pozemek  

p.č. 1795/2 v k.ú. Nejdek 

RK 304/03/21 

35. Schválení výjimky z přílohy č. 2 zřizovací listiny "Pravidla pro správu majetku 

kraje" a schválení darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje 

svěřeného Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov, příspěvková 

organizace školským zařízením v Karlovarském kraji po ukončení doby realizace 

projektu s názvem "Zůstaňte s námi po škole! aneb Rozvoj kompetencí žáků škol  

v Ústeckém a Karlovarském kraji" reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/000615. 

RK 305/03/21 

36. Souhlas s uzavřením smluv o nájmu prostor mezi Základní školou a střední školou 

Karlovy Vary, příspěvková organizace a Farní Charitou Karlovy Vary, za účelem 

užívání prostor pro poskytování sociálních služeb 

RK 306/03/21 

37. Nominace do monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Česká 

republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 

RK 307/03/21 

38. Nominace do monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Česká 

republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 

RK 308/03/21 

39. Výroční zpráva Regionální stálé konference a Zpráva o hodnocení plnění 

Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje za rok 2020 

RK 309/03/21 

40. Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové 

organizace, za rok 2020 

RK 310/03/21 

41. Požadavek statutárního města Karlovy Vary na proplacení nákladů vzniklých  

v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 – úhrada stravování dětí  

v mateřské škole v roce 2020 

RK 311/03/21 

42. Žádost Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, o dotaci v rámci 

dotačního programu "Centra odborné přípravy" pro rok 2021  

RK 312/03/21 

43. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí stipendia Karlovarského kraje  RK 313/03/21 

44. Podstatná změna v projektu Karlovarského kraje „Obědy do škol v Karlovarském 

kraji 2020/2021“  

RK 314/03/21 

45. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku Učební pomůcky 2021 staženo 

46. Změna zřizovací listiny Základní školy a střední školy Karlovy Vary, příspěvkové 

organizace 

RK 315/03/21 

47. Jmenování členů školských rad zřizovaných Karlovarským krajem staženo 

48. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb  

za II. pololetí roku 2020 

RK 316/03/21 

49. Změna platů ředitelů příspěvkových organizací v sociální oblasti zřizovaných 

Karlovarským krajem 

RK 317/03/21 

50. Plán aktivit kampaně "STAŇTE SE PĚSTOUNEM" pro vyhledávání osob 

vhodných stát se pěstouny v Karlovarském kraji pro rok 2021 a vyhodnocení 

kampaně za rok 2020 

RK 318/03/21 
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51. Dodatek č. 5 ke smlouvě o vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem  

a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR pro rok 2021 

RK 319/03/21 

52. Schválení výsledku nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění provozu ZOS  

KVK 2021-2022“ Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, 

příspěvkové organizace 

RK 320/03/21 

53. Smlouva o úhradě nákladů nehrazených ze zdravotního pojištění spojených  

s dohledem nad TBC – PLICNÍ s.r.o. 

RK 321/03/21 

54. Náborové příspěvky v oblasti zdravotnictví RK 322/03/21 

55. Smlouva o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního 

vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické 

lékařství 

RK 323/03/21 

56. Odměny ředitelům příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti 

zdravotnictví za II. pololetí roku 2020 

RK 324/03/21 

57. Dodatek č. 21 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace 

RK 325/03/21 

58. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací Karlovarského kraje  

v oblasti zdravotnictví za rok 2020 

RK 326/03/21 

59. Mimořádné vyplacení zálohy úhrady kompenzace ze závazku veřejné služby 

autobusovému dopravci BUS LIGNETA a.s. 

RK 327/03/21 

60. Projekt „Zateplení Domova mládeže SOŠ stavební K. Vary“ Střední odborné školy 

stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace - veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci na realizaci projektu  

RK 328/03/21 

61. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Víceúčelové obráběcí 

centrum pro ISŠ Cheb“ Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, 

realizované v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu 2  

v Karlovarském kraji“ registrační číslo projektu 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823 

RK 329/03/21 

62. Udělení ocenění pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení působících 

v Karlovarském kraji  

RK 330/03/21 

63. Příspěvek vypravitelům pohřbu na úhradu nákladů převozu spojeného s pohřbem RK 331/03/21 

64. Žádost Karlovarské krajské nemocnice a.s., o řešení závazků Karlovarské krajské 

nemocnice a.s., vůči Karlovarskému kraji vyplývající z Dohody o vzájemném 

zápočtu závazků a pohledávek, ev.č. KK 01095/2021 

RK 332/03/21 

65. Revokace usnesení č. RK 61/01/21 a č. ZK 44/02/21 a schválení nových 

pověřovacích aktů k projektům společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o. a NEMOS 

PLUS s.r.o., financovaných v rámci evropského investičního nástroje ReactEU, 

které jsou součástí Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020  

RK 333/03/21 

66. Poptávka na nový úvěr Karlovarského kraje RK 334/03/21 

67. Rozpočtové změny 2 RK 335/03/21 

68. Programové prohlášení Rady Karlovarského kraje pro období 2020+ RK 336/03/21 

69. Volba stálých hostů komisí Rady Karlovarského kraje RK 337/03/21 

70. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Generel Karlovarské 

krajské nemocnice – 1. etapa – zhotovení projektové dokumentace, výkon 

inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta“ – část 1 – „Rekonstrukce 

objektu L, demolice stávajícího pavilonu G a demolice nevyužívaného objektu K“ 

RK 338/03/21 

71. Informace o postupu vestavby sálu pro symfonické těleso v atriu Císařských lázní 

a návrh řešení střechy nad atriem v rámci akce „KK-Revitalizace Císařských lázní 

Karlovy Vary“ 

RK 339/03/21 

72. Rezignace ředitelky Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., Mgr. Kristýny  

Matějů, Ph.D. 

RK 340/03/21 

73. Ukončení smlouvy o dílo RK 341/03/21 

74. Vyhlášení dotačních programů Karlovarského kraje v roce 2021 - 2. část, schválení 

dotačních programů odboru zdravotnictví a životního prostředí a zemědělství 

 

 

RK 342/03/21 



Usnesení z 15. jednání RKK dne 22.03.2021  č. j. KK/462/VZ/21 

 

22.03.2021  Strana 5 (celkem 47) 

 

75. Stanovení počtu zaměstnanců Karlovarského kraje zařazených do krajského úřadu RK 343/03/21 

76. Apel na Vládu ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR na základě usnesení Komise 

Rady Karlovarského kraje pro lázeňství, cestovní ruch a UNESCO 

RK 344/03/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Ing. Víta Hromádko 

- Oľgu Halákovou 

 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 

59. Mimořádné vyplacení zálohy úhrady kompenzace ze závazku veřejné služby autobusovému 

dopravci BUS LIGNETA a.s. 

60. Projekt „Zateplení Domova mládeže SOŠ stavební K. Vary“ Střední odborné školy stavební 

Karlovy Vary, příspěvková organizace - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

a návratné finanční výpomoci na realizaci projektu 

61. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Víceúčelové obráběcí centrum 

pro ISŠ Cheb“ Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, realizované v rámci 

projektu „Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji“ registrační číslo 

projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823 

62. Udělení ocenění pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení působících  

v Karlovarském kraji 

63. Příspěvek vypravitelům pohřbu na úhradu nákladů převozu spojeného s pohřbem 

64. Žádost Karlovarské krajské nemocnice a.s., o řešení závazků Karlovarské krajské nemocnice 

a.s., vůči Karlovarskému kraji vyplývající z Dohody o vzájemném zápočtu závazků  

a pohledávek, ev.č. KK 01095/2021 

65. Revokace usnesení č. RK 61/01/21 a č. ZK 44/02/21 a schválení nových pověřovacích aktů 

k projektům společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o. a NEMOS PLUS s.r.o., financovaných  

v rámci evropského investičního nástroje ReactEU, které jsou součástí Integrovaného 

regionálního operačního programu 2014 – 2020  

66. Poptávka na nový úvěr Karlovarského kraje 

67. Rozpočtové změny 2 
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68. Programové prohlášení Rady Karlovarského kraje pro období 2020+ 

69. Volba stálých hostů komisí Rady Karlovarského kraje 

70. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Generel Karlovarské krajské 

nemocnice – 1. etapa – zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti  

a autorského dozoru projektanta“ – část 1 – „Rekonstrukce objektu L, demolice stávajícího 

pavilonu G a demolice nevyužívaného objektu K“ 

71. Informace o postupu vestavby sálu pro symfonické těleso v atriu Císařských lázní a návrh 

řešení střechy nad atriem v rámci akce „KK-Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“ 

72. Rezignace ředitelky Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., Mgr. Kristýny Matějů, Ph.D. 

73. Ukončení smlouvy o dílo 

74. 

 

75. 

76. 

Vyhlášení dotačních programů Karlovarského kraje v roce 2021 - 2. část, schválení 

dotačních programů odboru zdravotnictví a životního prostředí a zemědělství 

Stanovení počtu zaměstnanců Karlovarského kraje zařazených do krajského úřadu  

Apel na Vládu ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR na základě usnesení Komise Rady 

Karlovarského kraje pro lázeňství, cestovní ruch a UNESCO 

 

Staženo z programu: 

 
45. 

47. 

Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku Učební pomůcky 2021 

Jmenování členů školských rad zřizovaných Karlovarským krajem 

 

 
1. Výkon působnosti jediného společníka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Schválení 

vyhodnocení klíčových ukazatelů výkonnosti jednatele společnosti za rok 2020 a schválení návrhu 

klíčových ukazatelů výkonnosti jednatele společnosti na rok 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 271/03/21 
 

v postavení rozhodovat dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů,  

ve věcech kraje jako jediný společník společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., IČO 26367858, se sídlem  

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

soudem v Plzni v oddíle C, vložka 15872 

 

- bere na vědomí předložené vyhodnocení klíčových ukazatelů výkonosti jednatele společnosti Letiště 

Karlovy Vary s.r.o., za rok 2020 a návrh klíčových ukazatelů výkonosti jednatele společnosti Letiště 

Karlovy Vary s.r.o., na rok 2021 

 

- schvaluje předložené vyhodnocení klíčových ukazatelů výkonosti jednatele společnosti Letiště Karlovy 

Vary s.r.o., za rok 2020 

 

- schvaluje návrh klíčových ukazatelů výkonosti jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.,  

na rok 2021 

 

- pověřuje náměstka hejtmana, Ing. Jana Bureše, DBA, podpisem zápisu o rozhodnutí jediného 

společníka 

 

Termín kontroly: 19.04.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Jiří Pos, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 
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2. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 22.03.2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 272/03/21 
 

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

k datu 22.03.2021 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
3. Rozpočtové změny  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 273/03/21 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 107/2021 

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

za rok 2020 ve výši 820.000 Kč do rozpočtu neinvestičních výdajů Odboru zdravotnictví Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí motivačních příspěvků jako podpora 

specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické 

lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost v Karlovarském kraji.  

 

Rozpočtovou změnu č. 108/2021 

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

za rok 2020 ve výši 200.189 Kč do rozpočtu neinvestičních výdajů Odboru zdravotnictví Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na akci „Děkujeme zdravotníkům, složkám IZS  

a zaměstnancům sociálních služeb za obětavou a náročnou práci v období pandemie Covid 19“. 

 

Rozpočtovou změnu č. 109/2021 

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

za rok 2020 ve výši 4.000.000 Kč do rozpočtu neinvestičních výdajů Odboru zdravotnictví Krajského 

úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí náborových příspěvků  

v souladu s opatřením k personální stabilizaci nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči na území 

Karlovarského kraje.  

 

Rozpočtovou změnu č. 110/2021 

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

za rok 2020 ve výši 130.000 Kč do rozpočtu neinvestičních výdajů Odboru zdravotnictví Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na audit – rozbor ekonomického dopadu 

uzavřených smluv mezi Karlovarským krajem, Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a společností 

NEMOS SOKOLOV s.r.o., na hospodaření Karlovarského kraje.  

 

Rozpočtovou změnu č. 111/2021 

- zapojení financování z vázaných finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2020 ve výši 1.176.000 Kč do příspěvků cizím subjektům rozpočtu běžných výdajů Odboru 

školství mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na výplatu stipendií studentům 

vysokých škol pro akademický rok 2020/2021 v rámci Stipendijního (dotačního) programu Karlovarského 

kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva (seznam příjemců stipendií je uveden v příloze č. 1) 
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Rozpočtovou změnu č. 112/2021 

- navýšení příjmů a běžných výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ve výši 180,57 Kč z titulu vrácení části neinvestiční dotace z roku 2020 

na pořízení technického vybavení základních škol, došlých na účet Karlovarského kraje 

od příspěvkové organizace zřizované obcí v oblasti školství Mateřská škola a základní škola Nový Kostel, 

okres Cheb. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky. 

 

Rozpočtovou změnu č. 113/2021 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 6.508.532,73 Kč z titulu vrácení finančních 

prostředků Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky v rámci finančního vypořádání se státním 

rozpočtem za rok 2020. Jedná se o finanční prostředky, které byly Karlovarskému kraji vráceny 

poskytovateli sociálních služeb v lednu a únoru 2021 jako nevyčerpané z dotací poskytnutých v roce 2020 

z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2020 na plnění povinností uvedených v § 95 písm. g) a h) 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na financování běžných 

výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném 

základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb (rozpis vratek jednotlivých poskytovatelů 

služeb je uveden je uveden v příloze č. 1). 

 

Rozpočtovou změnu č. 114/2021 

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

Karlovarského kraje ve výši 5.436.012,65 Kč (podíl EU 85 %) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace  

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

k zajištění financování projektu Smart Akcelerátor 2.0 realizovaného v rámci Operačního programu 

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

(registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938).  

 

Rozpočtovou změnu č. 115/2021 

- přesun neinvestičních prostředků ve výši ± 907.500 Kč z neinvestiční rezervy na nepředvídané výdaje 

rozpočtu Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu běžných výdajů Odboru 

řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje na plnění závazku ze smlouvy o dílo se společností 

AQE advisors, a.s., na podporu implementace Fondu spravedlivé transformace  

 

Rozpočtovou změnu č. 116/2021 

- přesun z rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje v celkové výši ± 1.000.000 Kč do Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje na úhradu mzdových výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Implementace 

krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji realizovaného Karlovarským krajem v rámci Operačního 

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

primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

 

Rozpočtovou změnu č. 117/2021 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 1.000.000 Kč z kapitálové rezervy na nepředvídané výdaje 

Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru 

bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly Příspěvky cizím subjektům. 

Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí dotace městu Kynšperk nad Ohří na rekonstrukci požární 

zbrojnice pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města Kynšperk nad Ohří. 

 

Rozpočtovou změnu č. 118/2021 

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

o částku 300.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Úřadu vlády České republiky. Finanční 

prostředky jsou určeny na zabezpečení činnosti krajského koordinátora pro romské záležitosti v roce 2021 

na plat a zákonné odvody.   
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Rozpočtovou změnu č. 119/2021 

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

za rok 2020 ve výši 73.810 Kč do rozpočtu neinvestičních výdajů Odboru životního prostředí  

a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje na posudek záměru Středisko obchodu a služeb, 

Karlovy Vary - Hory I v procesu EIA 

 

Rozpočtovou změnu č. 120/2020 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.000.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové 

dotace z Ministerstva zdravotnictví České republiky. Finanční prostředky jsou určeny do rozpočtu Odboru 

zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná 

služba Karlovarského kraje na financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby  

na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č.374/2011 Sb., o zdravotnické 

záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Rozpočtovou změnu č. 121/2021 

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

za rok 2020 ve výši 2.000.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru řízení projektů Krajského úřadu 

Karlovarského kraj na propagaci spravedlivé transformace. Tuto alokaci volných finančních prostředků  

z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2020 schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje  

dne 8. 3. 2021 usnesením č. ZK 52/03/21. 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

rozpočtovou změnu č. 122/2021 - navýšení příjmů kraje za nájemné ve výši 22.455.650,08 Kč a navýšení 

výdajů Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje o celkovou částku 22.455.650,08 Kč 

na správu a údržbu nemovitého majetku kraje, z toho částka ve výši 14.879.743,59 Kč je neinvestiční  

a částka ve výši 7.575.906,49 Kč investiční (technické zhodnocení nemovitého majetku kraje). Jedná se  

o vzájemné vyrovnání pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí a.s., které bude provedeno na základě dohody o vzájemném zápočtu pohledávek. 

 

Termín kontroly: 10.05.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
4. Poskytnutí neinvestičního příspěvku na akci "Záchranné archeologické výzkumy na rok 2021" 

pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje - Muzeum Cheb, p. o. a Muzeum Karlovy  

Vary, p. o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 274/03/21 
 

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - Muzeu 

Cheb, p. o., ve výši 225.000 Kč a Muzeu Karlovy Vary, p. o., ve výši 250.000 Kč z rozpočtu 

Karlovarského kraje na akci „Záchranné archeologické výzkumy na rok 2021“ v celkové výši 475.000 Kč 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 106/2021 - přesun rozpočtových prostředků v celkové  

výši ± 475.000 Kč z Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje, z neinvestiční rezervy  

do rozpočtu běžných výdajů Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského 

úřadu Karlovarského kraje na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím 

Karlovarského kraje, a to pro Muzeum Cheb, p. o., ve výši 225.000 Kč a pro Muzeum Karlovy Vary, p. o., 

ve výši 250.000 Kč na akci Záchranné archeologické výzkumy na rok 2021 

 

Termín kontroly: 10.05.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 
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5. Postup ve věci škodního případu souvisejícího s projektem "Centralizace lékařské péče  

v nemocnici v Karlových Varech", reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01253 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 275/03/21 
 

- bere na vědomí informaci o projednání škodního případu souvisejícího s projektem „Centralizace 

lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“, reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01253 a doporučující závěry 

škodní komise týkající se škody ve výši 344.617,16 Kč (skládající se z částek 275.180,67 Kč  

+ 69.436,50 Kč) 

 

- rozhoduje  

o likvidaci škody týkající se veřejné zakázky s názvem „Zajištění technického dozoru stavebníka  

a inženýrské činnosti při realizaci akce: Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“  

k tíži Karlovarského kraje tzn., že, vzniklá škoda ve výši 275.180,67 Kč, nebude vymáhána  

po Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci 

 

o likvidaci škody týkající se veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektové dokumentace a inženýrská 

činnost pro veřejnou zakázku: „Centralizace v nemocnici Karlovy Vary“ k tíži Karlovarského kraje tzn., 

že, vzniklá škoda v částce 69.436,50 Kč nebude vymáhána po Karlovarské krajské nemocnici a.s.,  

ani po Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci 

 

- ukládá u veřejné zakázky s názvem „Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti  

při realizaci akce: Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“ a veřejné zakázky  

s názvem „Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost pro veřejnou zakázku: Centralizace  

v nemocnici Karlovy Vary“ vedoucí finančního odboru zajistit nezbytné kroky k likvidaci škody v souladu 

s platnou právní úpravou 

 

Termín kontroly: 23.08.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
6. Plnění usnesení č. RK 150/02/18 s názvem "Informace o zahájení řízení dle zákona č. 280/2009 

Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, u projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního 

českého gymnázia v Karlových Varech II. etapa - přístavba západního křídla“,  

reg. č. CZ.1.09/1.3.00/68.01147, ukládající předložit podrobnou zprávu k tomuto projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 276/03/21 
 

- bere na vědomí zprávu o prověření pochybení uvedených ve zprávě o auditu operace a další dostupné 

dokumentace týkající se projektu realizovaného Prvním českým gymnáziem v Karlových Varech, 

příspěvková organizace s názvem „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v K. Varech II. 

etapa - přístavba západního křídla“, reg. č. CZ.1.09/1.3.00/68.01147 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 
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7. Rozbor hospodaření a schválení účetních závěrek příspěvkových organizací Karlovarského kraje 

k 31.12.2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 277/03/21 
 

- bere na vědomí hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 31.12.2020: 

 

 3 příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví hospodařily se ziskem, 

 2 příspěvkové organizace v oblasti regionálního rozvoje hospodařily se ziskem 

 2 příspěvkové organizace v oblasti sociální hospodařily se ziskem a 10 s vyrovnaným výsledkem 

hospodaření  

 6 příspěvkových organizací v oblasti kultury hospodařilo se ziskem,  1 organizace vykázala ztrátu 

 1 příspěvková organizace v oblasti řízení projektů hospodařila se ziskem 

 2 příspěvkové organizace v oblasti dopravy hospodařily se ziskem 

 30 příspěvkových organizací v oblasti školství hospodařilo se ziskem, 1 s vyrovnaným výsledkem 

hospodaření a 1 organizace vykázala ztrátu 

 

- schvaluje účetní závěrky příspěvkových organizací sestavené k datu 31.12.2020 

 

Termín kontroly: 19.04.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
8. Schválení výsledků hospodaření, rozdělení zlepšených výsledků hospodaření a vypořádání ztráty 

příspěvkových organizací Karlovarského kraje za rok 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 278/03/21 
 

- schvaluje výsledky hospodaření a rozdělení zlepšených výsledků hospodaření jednotlivých 

příspěvkových organizací Karlovarského kraje za rok 2020 dle návrhu příspěvkových organizací  

s maximálním přídělem do fondu odměn ve výši 20 % 

 

- v oblasti zdravotnictví zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši  10.518.217,73 Kč 

- v oblasti regionálního rozvoje zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši   1.427.076,21 Kč  

- v oblasti sociální zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši         76.715,52 Kč 

- v oblasti kultury zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši    1.961.372,02 Kč 

- v oblasti řízení projektů zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši               1.018.186,99 Kč 

- v oblasti dopravy zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši       935.980,17 Kč 

- v oblasti školství zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši               13.484.903,80 Kč 

 

- schvaluje výsledek hospodaření a návrh na vypořádání ztráty z hospodaření k 31.12.2020 příspěvkové 

organizace Muzeum Cheb, p. o. KK, ve výši -167.247,51 Kč uhradit na vrub zůstatku rezervního fondu 

příspěvkové organizace ve výši 57.000 Kč a z rozpočtu zřizovatele ve výši 110.247,51 Kč 

 

- schvaluje výsledek hospodaření a návrh na vypořádání ztráty z hospodaření k 31.12.2020 příspěvkové 

organizace Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně, p. o., ve výši -45.393,61 Kč na vrub 

zůstatku rezervního fondu příspěvkové organizace 

 

- schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření k 31.12.2020 sloučené příspěvkové organizace 

Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně Kynžvart, p.o., do fondů nástupnické 

příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, p. o. 
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Termín kontroly: 19.04.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
9. Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných z EU  

od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského 

kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 279/03/21 
 

- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 1.3.2021 u projektů spolufinancovaných z EU 

od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje 

a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., který je přílohou tohoto usnesení 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
10. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje od města Rotava na opravu 

požární techniky - cisternové automobilové stříkačky  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 280/03/21 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje městu Rotava, se sídlem Sídliště 721, Rotava, IČO 00259551, na opravu 

cisternové automobilové stříkačky ve výši 215.511 Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uzavřít veřejnoprávní smlouvu  

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje s městem Rotava, se sídlem Sídliště 721, 

Rotava, IČO 00259551, na opravu cisternové automobilové stříkačky ve výši 215.511 Kč 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 124/2021 - přesun finančních prostředků ve výši ± 215.511 Kč  

z neinvestiční rezervy Odboru Finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje na nepředvídané výdaje 

do rozpočtu běžných výdajů Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje, 

příspěvky cizím subjektům. Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí individuální dotace městu 

Rotava pro jím zřízenou jednotku sboru dobrovolných hasičů na opravu cisternové automobilové stříkačky 

poškozené při dopravní nehodě. 

 

Termín kontroly: 21.06.2021 
 

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

 

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

Karlovarského kraje na rok 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 281/03/21 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace  

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

Závodní 205/70, Karlovy Vary, IČO 70883611, na podporu vybavenosti požárních jednotek věcnými 
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prostředky v roce 2021 ve výši 5.200.000 Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uzavřít veřejnoprávní smlouvu  

o poskytnutí individuální dotace (finančních prostředků) z rozpočtu Karlovarského kraje se subjektem ČR 

- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 205/70, Karlovy Vary, IČO 70883611, 

na podporu vybavenosti požárních jednotek věcnými prostředky v roce 2021 ve výši 5.200.000 Kč 

 

Termín kontroly: 21.06.2021 
 

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

 

 
12. Poskytnutí finančního daru Regionálnímu stavebnímu sdružení Karlovy Vary na akci Dny 

stavitelství a architektury Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 282/03/21 
 

- souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 350.000 Kč Regionálnímu stavebnímu sdružení Karlovy 

Vary, IČO 47696851, na akci Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančního daru ve výši 

350.000 Kč Regionálnímu stavebnímu sdružení Karlovy Vary, IČO 47696851, na akci Dny stavitelství  

a architektury Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 24.05.2021 
 

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

 

 
13. Poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu západočeských olympioniků na rok 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 283/03/21 
 

- souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 200.000 Kč Nadačnímu fondu západočeských 

olympioniků se sídlem Plzeň, Franze Liszta 17, IČO 29117372, na základě jmenného seznamu členů 

fondu, kterým bude částka rozdělena 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančního daru  

ve výši 200.000 Kč Nadačnímu fondu západočeských olympioniků se sídlem Plzeň, Franze Liszta 17,  

IČO 29117372, na základě jmenného seznamu členů fondu, kterým bude částka rozdělena 

 

Termín kontroly: 10.05.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů 
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14. Schválení realizace výběrového řízení na koncesi malého rozsahu "Redakční zpracování, tisk  

a distribuce informačního zpravodaje pro občany Karlovarského kraje" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 284/03/21 
 

- schvaluje realizaci výběrového řízení na koncesi malého rozsahu „Redakční zpracování, tisk  

a distribuce informačního zpravodaje pro občany Karlovarského kraje“ dle zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

 

- schvaluje hodnotící kritéria pro hodnocení nabídek na koncesi malého rozsahu „Redakční zpracování, 

tisk a distribuce informačního zpravodaje pro občany Karlovarského kraje“ : 

Kritérium č. 1 - Výše nabídkové ceny včetně DPH - váha kritéria 70 % 

Kritérium č. 2 - Kvalita zpracování periodika - váha kritéria 30 % 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na koncesi malého rozsahu „Redakční zpracování, tisk a distribuce 

informačního zpravodaje pro občany Karlovarského kraje“ 

 

- schvaluje členy hodnotící komise: 

Ing. Petr Kulhánek 

Ing. arch. Vojtěch Franta 

Patrik Pizinger 

Mgr. Jana Pavlíková 

Ing. Lydie Stráská 

Ing. Zora Bolková 

Mgr. Kateřina Miosgová 

 

náhradníky hodnotící komise: 

Ing. Jan Bureš, DBA 

Mgr. Jindřich Čermák 

Bc. Pavel Čekan 

Eduard Frisch 

Ing. Josef Janů 

Mgr. Jiří Klsák 

MUDr. Josef März 

Michal Šťovíček 

Mgr. Bc. Hana Žáková 

Mgr. Veronika Vodičková 

Bc. Renata Drožová 

Ing. Andrea Černá 

Monika Drobilová 

Bc. Dagmar Kerulová 

Jaroslav Štěpán 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
15. Plány práce komisí Rady Karlovarského kraje pro rok 2021 a volba stálého hosta 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 285/03/21 
 

- schvaluje plány práce: 

Komise sportovní 

Komise pro rozdělování dotace jednotkám SDH obcí Karlovarského kraje 
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- volí v souladu s Předpisem rady kraje č. PR 08/2004 "Jednací řád komisí Rady Karlovarského kraje", 

Ing. Jitku Líkařovou stálým hostem Komise pro sociální věci bez nároku na odměnu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
16. Mimořádné vyplacení záloh úhrady kompenzace ze závazku veřejné služby autobusovým 

dopravcům 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 286/03/21 
 

- souhlasí s vyplacením mimořádných záloh dopravcům Autobusy Karlovy Vary, a.s. a Dopravní podnik 

Karlovy Vary, a.s., zajišťující dopravní obslužnost území Karlovarského kraje na základě smlouvy  

o závazku veřejné služby, a to tak, že v dubnové záloze za rok 2021 bude dopravci Autobusy Karlovy 

Vary, a.s., vyplacena mimořádná záloha i za měsíc květen roku 2021 a dopravci Dopravní podnik Karlovy 

Vary, a.s., budou v dubnové záloze vyplaceny mimořádné zálohy za měsíce květen a červen roku 2021 

 

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

vyplacení záloh dopravcům Autobusy Karlovy vary, a.s. a Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.,  

dle návrhu 

 

Termín kontroly: 24.05.2021 
 

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

 

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

příspěvkovými organizacemi na uzavření smlouvy na poskytování právních služeb v rámci projektů 

CNG autobusů 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 287/03/21 
 

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

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na přímé oslovení společnosti ROWAN 

LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., IČO 28468414, Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4,  

na poskytování právních služeb v rámci projektů CNG autobusů ve výši 95. 000 Kč plus DPH 

 

- ukládá vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit plnění tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 10.05.2021 
 

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

 

 
18. Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a společností 

Letiště Karlovy Vary s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 288/03/21 
 

- schvaluje uzavření dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem  

a společností Letiště Karlovy Vary s.r.o., dle návrhu 
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- schvaluje rozpočtovou změnu č. 125/2021 - navýšení příjmů Karlovarského kraje za nájemné a navýšení 

výdajů Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje o celkovou částku 

1.562.703,14 Kč na správu a údržbu majetku kraje, z toho částka ve výši 1.014.415,40 Kč je investiční  

a částka ve výši 548.287,74 Kč je neinvestiční. Jedná se o vzájemné vyrovnání pohledávek a závazků 

mezi Karlovarským krajem a Letištěm Karlovy Vary s.r.o., které bude provedeno na základě dohody  

o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků. 

 

Termín kontroly: 10.05.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Jiří Pos, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 

 

 
19. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – finanční plán na rok 2021 zpracovaný se zohledněním dopadů  

v souvislosti s opatřením vlády ke snížení rizika šíření nákazy COVID-19 ve 2 variantách  

– optimistická a krizová 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 289/03/21 
 

v postavení rozhodovat dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů ve věcech 

kraje jako jediný společník obchodní společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., IČO 26367858, se sídlem  

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

soudem v Plzni v oddíle C, vložka 15872, 

 

- schvaluje finanční plán a plán oprav a údržby společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., na rok 2021  

dle návrhu v krizové variantě (2) 

 

Termín kontroly: 07.06.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Jiří Pos, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 

 

 
20. Schválení uzavření Dodatku č.2 k servisní smlouvě se společností ÚRS CZ, a.s., na programové 

vybavení KROS 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 290/03/21 
 

- schvaluje výjimku z pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a PO  

– č. PR 06/2018, čl. IX. a uzavření Dodatku č. 2 k servisní smlouvě se společností ÚRS CZ, a.s. 

 

- pověřuje podpisem Dodatku č.2 smlouvy mezi Karlovarským krajem a společností ÚRS, a.s., Ing. Jiřího 

Helikse, vedoucího odboru informatiky 

 

Termín kontroly: 07.06.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Jiří Heliks, vedoucí odboru informatiky 

 

 

 

 

 



Usnesení z 15. jednání RKK dne 22.03.2021  č. j. KK/462/VZ/21 

 

22.03.2021  Strana 17 (celkem 47) 

 

21. Schválení uzavření Servisní smlouvy se společností ICZ, a.s. - Podpora spisové služby pro POKK 

na 24 měsíců 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 291/03/21 
 

- schvaluje výjimku z pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem  

a PO – č. PR 06/2018, čl. IX. a uzavření Servisní smlouvy se společností ICZ, a.s. - Podpora spisové 

služby pro POKK 

 

- pověřuje podpisem smlouvy mezi Karlovarským krajem a společností ICZ, a.s., Ing. arch. Vojtěcha 

Frantu, náměstka hejtmana Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 24.05.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Jiří Heliks, vedoucí odboru informatiky 

 

 
22. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském 

kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III", 1. průběžná výzva projektu - schválení  

XXI. části dílčích projektů do zásobníku 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 292/03/21 
 

- schvaluje  

- k financování a zařazení do zásobníku dílčích projektů dílčí projekty podané v 1. průběžné výzvě 

projektu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji  

v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III", dle přílohy 1 

 

- zamítnutí žádostí o dílčí projekty podaných v 1. průběžné výzvě projektu "Podpora výměny zdrojů tepla 

na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace 

III", dle přílohy 2 

 

- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Mgr. Dalibora Blažka, podpisem Smluv o poskytnutí 

účelové investiční dotace schválených dílčích projektů, a to za předpokladu, že se v rámci výzvy uvolní 

finanční prostředky k financování dílčích projektů 

 

Termín kontroly: 19.04.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
23. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje  

– pozemek p.p.č. 1350 v k.ú. Radošov u Kyselky 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 293/03/21 
 

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

p.p.č. 1350 o výměře 10 m2 v k.ú. Radošov u Kyselky a obci Kyselka, a to formou kupní smlouvy  

mezi xxxxx xxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxx, xxxxxxxx, PSČ xxx xx xxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx, 

trvale bytem xxxxxxxxxx, xxxxxx, PSČ xxx xx xxxxxxx (jako prodávající na straně jedné),  

a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, 
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příspěvková organizace (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena 

znaleckým posudkem č. 488-2/2021 ze dne 23.01.2021 ve výši 750 Kč, a tím převést předmětnou 

nemovitou věc z podílového spoluvlastnictví xxxxxx xxxxxxxx xxx a xxxxxx xxxxxxxx xxx  

do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 18.10.2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Martina Svojtková, ředitelka Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
24. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje  

– pozemek p.p.č. 391/3 v k.ú. Šemnice 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 294/03/21 
 

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

p.p.č. 391/3 o výměře 16 m2 v k.ú. a obci Šemnice, a to formou kupní smlouvy mezi xxxxxx xxxxxx, 

trvale bytem xxxxxx, PSČ xxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxx, PSČ xxx xx 

xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxx, PSČ xxx xx xxxxxx  

(jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou 

silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní 

cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 468-43/2020 ze dne 13.08.2020 ve výši 1.216 Kč,  

a tím převést předmětnou nemovitou věc z podílového spoluvlastnictví xxxxx xxxxxx xxx,  

xxxxx xxxxxxxx xxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxx do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 20.09.2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Martina Svojtková, ředitelka Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 
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25. Žádost společnosti OTHAZ Management a.s., o odkoupení nemovitého majetku Karlovarského 

kraje - části pozemku parc. č. st. 237/1 v k.ú. Mariánské Lázně 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 295/03/21 
 

- schvaluje zamítnutí žádosti společnosti OTHAZ Management a.s., o odkoupení části pozemku  

parc. č. st.  237/1, jehož součástí je budova č.p. 217 v k.ú. Mariánské Lázně, který je v majetku 

Karlovarského kraje a byl svěřen do správy příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna 

Mariánské Lázně 

 

Termín kontroly: 19.04.2021 
 

Zodpovídá: Mgr. Karel Borský, ředitel příspěvkové organizace Domova mládeže a školní jídelny 

Mariánské Lázně 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
26. Záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti 

Pastelákovi, s.r.o. – část pozemku p.č. 127/12 v k.ú. Hory u Jenišova 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 296/03/21 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.č. 127/12, která byla oddělena 

geometrickým plánem č. 568-165/2020 z původního pozemku p.č. 127/12 a označena jako pozemek  

p.č. 127/12 díl "a" o výměře 209 m2, v k.ú. Hory u Jenišova a obci Hory, konkrétnímu zájemci společnosti 

Pastelákovi, s.r.o., a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako prodávající na straně jedné),  

a společností Pastelákovi, s.r.o., se sídlem Hory 2, PSČ 360 01 Karlovy Vary, IČO 29091691 (jako 

kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem  

č. 486-61/2020 ze dne 15.12.2020 ve výši 101.783 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru 

Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním 

zastupitelstva, které má tento prodej projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést 

předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti Pastelákovi, s.r.o. 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku  

p.č. 127/12, která byla oddělena geometrickým plánem č. 568-165/2020 z původního pozemku p.č. 127/12 

a označena jako pozemek p.č. 127/12 díl "a" o výměře 209 m2, v k.ú. Hory u Jenišova a obci Hory, 

konkrétnímu zájemci společnosti Pastelákovi, s.r.o., a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským 

krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

(jako prodávající na straně jedné), a společností Pastelákovi, s.r.o., se sídlem Hory 2, PSČ 360 01 Karlovy 

Vary, IČO 29091691 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena 

znaleckým posudkem č. 486-61/2020 ze dne 15.12.2020 ve výši 101.783 Kč, za předpokladu,  

že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední 

desce před jednáním zastupitelstva, které má tento prodej projednat, nepředloží jiný zájemce svou 

nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví 

společnosti Pastelákovi, s.r.o. 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné kupní smlouvy 
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Termín kontroly: 18.10.2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Martina Svojtková, ředitelka Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 
 

27. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku obce 

Pomezí nad Ohří - pozemky p.p.č. 394/3, 394/4 a 394/5 v k.ú. Dolní Hraničná 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 297/03/21 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 394/3 o výměře 36 m2, 394/4  

o výměře 32 m2 a 394/5 o výměře 43 m2, v k.ú. Dolní Hraničná a obci Pomezí nad Ohří, konkrétnímu 

zájemci obci Pomezí nad Ohří, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárce na straně 

jedné), a obcí Pomezí nad Ohří, se sídlem Pomezí nad Ohří č.p. 18, PSČ 350 02 Cheb, IČO 00572730 

(jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského 

kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento 

převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci  

z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Pomezí nad Ohří 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků 

p.p.č. 394/3 o výměře 36 m2, 394/4 o výměře 32 m2 a 394/5 o výměře 43 m2, v k.ú. Dolní Hraničná a obci 

Pomezí nad Ohří, konkrétnímu zájemci obci Pomezí nad Ohří, a to formou darovací smlouvy  

mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace (jako dárce na straně jedné), a obcí Pomezí nad Ohří, se sídlem Pomezí nad Ohří 

č.p. 18, PSČ 350 02 Cheb, IČO 00572730 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu,  

že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední 

desce před jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou 

nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce 

Pomezí nad Ohří 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: 18.10.2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Martina Svojtková, ředitelka Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 
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28. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku obce 

Kyselka - pozemky p.p.č. 1232/20, 1232/21, 1299/2, 1309/32, 1309/33 a 1309/34 v k.ú. Radošov  

u Kyselky 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 298/03/21 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 1232/20 o výměře 511 m2, 

1232/21 o výměře 66 m2, 1299/2 o výměře 194 m2, 1309/32 o výměře 42 m2, 1309/33 o výměře 13 m2  

a 1309/34 o výměře 410 m2, v k.ú. Radošov u Kyselky a obci Kyselka, konkrétnímu zájemci obci 

Kyselka, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárce na straně jedné), a obcí Kyselka, 

se sídlem Kyselka část Radošov 118, PSČ 362 72 Kyselka, IČO 00254762 (jako obdarovaný na straně 

druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené 

nemovité věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat, 

nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského 

kraje do vlastnictví obce Kyselka 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků 

p.p.č. 1232/20 o výměře 511 m2, 1232/21 o výměře 66 m2, 1299/2 o výměře 194 m2, 1309/32 o výměře 

42 m2, 1309/33 o výměře 13 m2 a 1309/34 o výměře 410 m2, v k.ú. Radošov u Kyselky a obci Kyselka, 

konkrétnímu zájemci obci Kyselka, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárce 

na straně jedné), a obcí Kyselka, se sídlem Kyselka část Radošov 118, PSČ 362 72 Kyselka,  

IČO 00254762 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru 

Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce před jednáním 

zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést 

předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Kyselka 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: 18.10.2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Martina Svojtková, ředitelka Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
29. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí  

do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 299/03/21 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2205, pozemek p.p.č. 1939 v k.ú. Smolné 

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

Vaidiš Elektromontáže s.r.o., zastoupené na základě plné moci Milanem Stehlíkem dle geometrického 

plánu č. 386-6468/2020 ze dne 24.11.2020 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou 

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

ve výši 2.000 Kč + DPH, tj. celkem 3.025 Kč 
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- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21235, pozemek p.č. 317/1 v k.ú. Dasnice,  

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

E PLUS spol. s r. o., zastoupené zmocněncem Ing. Jiřím Habartem dle geometrického plánu  

č. 393-6738/2021 ze dne 08.01.2021 (umístění inženýrských sítí – podzemní kabelové vedení NN),  

a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy  

o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH, tj. celkem 3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21412, pozemek p.p.č. 394/1 v k.ú. Dolní 

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

SUPTel a.s., zastoupené zmocněncem Martinou Nováčkovou dle geometrického plánu č. 290-4/2021  

ze dne 24.01.2021 (umístění inženýrských sítí – podzemní kabel NN), a to za celkovou jednorázovou 

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

ve výši 2.000 Kč + DPH, tj. celkem 3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21222, pozemek p.č. 26 v k.ú. Milhostov,  

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

Elektromontáže s.r.o., zastoupené na základě plné moci Milanem Stehlíkem dle geometrického plánu  

č. 219-6755/2021 ze dne 13.01.2021 (umístění inženýrských sítí – kabelové vedení NN), a to za celkovou 

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

ve výši 2.000 Kč + DPH, tj. celkem 3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21030, pozemek p.č. 398/2 v k.ú. Luh  

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

E  PLUS spol. s r.o., zastoupenou zmocněncem Ing. Jiřím Habartem dle geometrického plánu  

č. 346-6739/2021 ze dne 15.01.2021 (umístění inženýrských sítí – podzemní kabelové vedení NN),  

a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy  

o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH, tj. celkem 3.025 Kč 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

Termín kontroly: 20.09.2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Martina Svojtková, ředitelka Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
30. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům p.p.č. 1578/16 a 3596/15  

v k.ú. Cheb ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 300/03/21 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby:  

"II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad, SO 521 - Přeložka STL plynovodní přípojky  

k areálu Karlovarského kraje", jejímž předmětem je závazek k provedení přeložky plynárenského zařízení 

- části STL plynovodní přípojky včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů  

na budoucích služebných pozemcích p.p.č. 1578/16 a 3596/15 v k.ú. Cheb a závazek k uzavření smlouvy 

o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat na budoucích služebných pozemcích 

plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se 

zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení  
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ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., formou smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace (jako budoucí povinný na straně jedné), a společností GasNet, s.r.o., se sídlem 

Klíšská 940/96, Klíše, PSČ 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, zastoupenou na základě plné moci 

společností GasNet Služby, s.r.o. (jako budoucí oprávněný na straně druhé) 

 

- schvaluje znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle návrhu 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

 

Termín kontroly: 20.09.2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Martina Svojtková, ředitelka Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
31. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění a provozování zařízení distribuční 

soustavy - zemní kabelové vedení NN a 2x rozpojovací skříň v pilíři na pozemcích p.č. 3311/1, 

3311/7, 3311/9  v k.ú. Sokolov, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Zdravotnickou 

záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvková organizace, a společností ČEZ Distribuce,  

a. s., zastoupenou společností SUPTel a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 301/03/21 
 

- schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění a provozování zařízení distribuční soustavy 

č. IZ-12-0000595/VB/001 "Sokolov (SO), Slovenská p.č. 1596, kNN", na pozemcích p.č. 3311/1, 3311/7, 

3311/9 v k.ú. Sokolov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvková organizace, se sídlem 

Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary, IČO 00574660 (jako stranou povinnou), a společností ČEZ 

Distribuce, a. s., zastoupenou na základě plné moci společností SUPTel a.s., se sídlem Hřbitovní 1322/15, 

312 00 Plzeň, IČO 25229397 (jako stranou oprávněnou), za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč + DPH 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění a provozování zařízení 

distribuční soustavy č. IZ-12-0000595/VB/001 "Sokolov (SO), Slovenská p.č. 1596, kNN", na pozemcích 

p.č. 3311/1, 3311/7, 3311/9 v k.ú. Sokolov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,  

mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace, se sídlem Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary, IČO 00574660 (jako stranou 

povinnou), a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou na základě plné moci společností SUPTel a.s., 

se sídlem Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň, IČO 25229397 (jako stranou oprávněnou), za jednorázovou 

úplatu ve výši 1.000 Kč + DPH 

 

- ukládá Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

- zmocňuje Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, příspěvková organizace, podpisem 

předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 
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Termín kontroly: 20.09.2021 
 

Zodpovídá: MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 

příspěvková organizace 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
32. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění a provozování zařízení distribuční 

soustavy - kabelového vedení NN na pozemku p.č. 478 v k.ú. Dalovice, mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Integrovanou střední školou Cheb, příspěvková organizace, a společností ČEZ 

Distribuce, a. s., zastoupenou společností Senergos, a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 302/03/21 
 

- schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění a provozování zařízení distribuční soustavy 

č. IV-12-0014302/VB1 „Dalovice, KV, Hlavní, č.p. 31/31, vNN, kNN“, na pozemku p.č. 478  

v k.ú. Dalovice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

Integrovanou střední školou Cheb, příspěvková organizace, se sídlem Obrněné brigády 2258/6, 350 02  

Cheb, IČO 00077461 (jako stranou povinnou), a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou na základě 

plné moci společností Senergos, a.s., se sídlem Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice, IČO 26915413 

(jako stranou oprávněnou), za jednorázovou úplatu ve výši 1.800 Kč + DPH 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění a provozování zařízení 

distribuční soustavy č. IV-12-0014302/VB1 „Dalovice, KV, Hlavní, č.p. 31/31, vNN, kNN“, na pozemku 

p.č. 478 v k.ú. Dalovice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Integrovanou střední školou Cheb, příspěvková organizace, se sídlem Obrněné brigády 

2258/6, 350 02 Cheb, IČO 00077461 (jako stranou povinnou), a společností ČEZ Distribuce, a. s., 

zastoupenou na základě plné moci společností Senergos, a.s., se sídlem Družstevní 452/13a, 664 49 

Ostopovice, IČO 26915413 (jako stranou oprávněnou), za jednorázovou úplatu ve výši 1.800 Kč + DPH 

 

- ukládá Integrované střední škole Cheb, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné 

smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

- zmocňuje Integrovanou střední školu Cheb, příspěvková organizace, podpisem předmětné smlouvy  

o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

Termín kontroly: 20.09.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Homolka , ředitel Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
33. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky a umístění stavby k pozemku 

p.p.č. 672/2 v k.ú. Františkovy Lázně ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit  

s majetkem státu pro Povodí Ohře, státní podnik, ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské 

správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 303/03/21 
 

- schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky a umístění stavby k pozemku  

p.p.č. 672/2 v k.ú. a obci Františkovy Lázně, spočívající v právu umístit a dále provozovat stavbu mostu 

včetně opevnění koryta kamennou dlažbou z lomového kamene do betonového lože pod mostem, 
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vybudovanou v rámci akce „Modernizace silnice III/21330, II. etapa, Františkovy Lázně - SO 201 

Konstrukce mostu“ na pozemek, jejíž rozsah je vymezen geometrickým plánem č. 1516-3/2021, včetně 

práva přístupu ke stavbě za účelem zajištění provozu, oprav, údržby či likvidace stavby na nezbytně 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, a to za jednorázovou úplatu 32.957,75 Kč + DPH,  

t.j. celkem 39.878,88 Kč 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky a umístění stavby  

k pozemku p.p.č. 672/2 v k.ú. a obci Františkovy Lázně, spočívající v právu umístit a dále provozovat 

stavbu mostu včetně opevnění koryta kamennou dlažbou z lomového kamene do betonového lože  

pod mostem, vybudovanou v rámci akce „Modernizace silnice III/21330, II. etapa, Františkovy Lázně  

- SO 201 Konstrukce mostu“ na pozemek, jejíž rozsah je vymezen geometrickým plánem č. 1516-3/2021, 

včetně práva přístupu ke stavbě za účelem zajištění provozu, oprav, údržby či likvidace stavby  

na nezbytně nutnou dobu, formou smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky  

a umístění stavby, mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, PSČ 430 03 Chomutov, 

IČO 70889988 (jako povinný na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako oprávněný na straně druhé),  

za jednorázovou úplatu 32.957,75 Kč + DPH, t.j. celkem 39.878,88 Kč 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky a umístění stavby 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat 

kroky k podpisu předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky a umístění 

stavby 

 

Termín kontroly: 20.09.2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Martina Svojtková, ředitelka Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
34. Upuštění od vymáhání bezdůvodného obohacení + záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku 

Karlovarského kraje do majetku fyzických osob - pozemek p.č. 1795/2 v k.ú. Nejdek 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 304/03/21 
 

- souhlasí s upuštěním od vymáhání bezdůvodného obohacení vzniklého užíváním pozemku p.č. 1795/2  

v k.ú. a obci Nejdek, které by činilo 560 Kč 

 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemek p.č. 1795/2 o výměře 140 m2, v k.ú. a obci 

Nejdek, konkrétnímu zájemci xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, a to formou kupní smlouvy  

mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, 

příspěvková organizace (jako prodávající na straně jedné), a xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, oba 

bytem: xxxxxxx, PSČ xxx xx xxxxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu,  

která byla stanovena znaleckým posudkem č. 425/3/2/2021 ze dne 18.02.2021 ve výši 44.800 Kč,  

za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou 

věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento prodej projednat, nepředloží jiný 

zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje  

do společného jmění manželů xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemku p.č. 1795/2 

o výměře 140 m2, v k.ú. a obci Nejdek, konkrétnímu zájemci xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,  
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a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem se zvláštním režimem 

"MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace (jako prodávající na straně jedné), a xxxxxx xxxxxxxx 

a xxxxxx xxxxxxxx, oba bytem: xxxxxxxxx, PSČ xxx xx xxxxxx (jako kupující na straně druhé),  

za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 425/3/2/2021 ze dne 18.02.2021 

ve výši 44.800 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše 

uvedenou nemovitou věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento prodej 

projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví 

Karlovarského kraje do společného jmění manželů xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx  

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Domovu se zvláštním režimem 

"MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Domov se zvláštním režimem 

"MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace, k podpisu předmětné kupní smlouvy 

 

- souhlasí s ponecháním finančních prostředků z prodeje pozemku p.č. 1795/2 v k.ú. Nejdek  

ve výši 48.800 Kč příspěvkové organizaci Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, 

příspěvková organizace 

 

Termín kontroly: 20.09.2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

v Nejdku, příspěvková organizace 

 

 
35. Schválení výjimky z přílohy č. 2 zřizovací listiny "Pravidla pro správu majetku kraje"  

a schválení darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje svěřeného Integrované 

střední škole technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace školským zařízením  

v Karlovarském kraji po ukončení doby realizace projektu s názvem "Zůstaňte s námi po škole! 

aneb Rozvoj kompetencí žáků škol v Ústeckém a Karlovarském kraji"  

reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/000615. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 305/03/21 
 

- schvaluje výjimku z přílohy č. 2 zřizovací listiny "Pravidla pro správu majetku kraje", že majetek určený  

k darování, nebude nabízen příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem, ani složkám kraje 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení darování movitého majetku 

ve vlastnictví Karlovarského kraje svěřeného Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov, 

příspěvková organizace, školským zařízením v Karlovarském kraji po ukončení doby realizace projektu  

s názvem "Zůstaňte s námi po škole! aneb Rozvoj kompetencí žáků škol v Ústeckém a Karlovarském 

kraji", v jednotlivých případech v pořizovací hodnotě nad 100.000,00 Kč, celkové pořizovací hodnotě 

631.673,77 Kč, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit ředitele příspěvkové organizace 

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace, Mgr. Pavlu Janusovi, 

uzavřít předmětné darovací smlouvy a pověřuje ho podpisem těchto smluv, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 06.09.2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

ekonomické Sokolov 
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36. Souhlas s uzavřením smluv o nájmu prostor mezi Základní školou a střední školou Karlovy 

Vary, příspěvková organizace a Farní Charitou Karlovy Vary, za účelem užívání prostor  

pro poskytování sociálních služeb 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 306/03/21 
 

- souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu prostor, které bude nájemce využívat v souladu s předmětem své 

činnosti - PROVOZOVÁNÍ SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN A POSKYTOVÁNÍ 

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, mezi Základní školou a střední školou Karlovy Vary, příspěvková organizace  

a Farní charitou Karlovy Vary, se sídlem Svobodova 743/12, 360 17 Karlovy Vary, IČO 49753053,  

za účelem užívání nebytových prostor a pozemku pro provozování sociálně terapeutických dílen  

a poskytování sociálních služeb, dle předloženého návrhu 

 

- souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu prostor, které bude nájemce využívat v souladu s předmětem své 

činnosti - PROVOZOVÁNÍ DENNÍHO STACIONÁŘE PRO ZDRAVOTNĚ A MENTÁLNĚ 

POSTIŽENÉ V KARLOVÝCH VARECH A POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, mezi Základní 

školou a střední školou Karlovy Vary, příspěvková organizace a Farní charitou Karlovy Vary, se sídlem 

Svobodova 743/12, 360 17 Karlovy Vary, IČO 49753053, za účelem užívání nebytových prostor  

pro provozování denního stacionáře pro zdravotně a mentálně postižené v Karlových Varech  

a poskytování sociálních služeb, dle předloženého návrhu 

 

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

organizace, k podpisu předmětných smluv o nájmu, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 10.05.2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
37. Nominace do monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Česká republika  

- Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 307/03/21 
 

- ruší předchozí nominaci na pozici řádného člena monitorovacího výboru Programu přeshraniční 

spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014 - 2020: Ing. Josef Janů 

 

- schvaluje následující nominaci na pozici řádného člena monitorovacího výboru Programu přeshraniční 

spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014 - 2020: Patrik Pizinger, radní 

 

- ruší předchozí nominaci na pozici náhradníka řádného člena monitorovacího výboru Programu 

přeshraniční spolupráce - Svobodný stát Bavorsko 2014 - 2020: Bc. Jaroslav Sobotka 

 

- schvaluje následující nominaci na pozici náhradníka řádného člena monitorovacího výboru Programu 

přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020: Ing. Jana Bělohoubková, 

vedoucí oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje, pověřena řízením a koordinací činností 

oddělení přeshraničních projektů 

 

Zodpovídá: Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje 
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38. Nominace do monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Česká republika  

- Svobodný stát Sasko 2014-2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 308/03/21 
 

- ruší předchozí nominaci na pozici řádného člena monitorovacího výboru Programu přeshraniční 

spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020: Ing. Josef Janů 

 

- schvaluje následující nominaci na pozici řádného člena monitorovacího výboru Programu přeshraniční 

spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020: Patrik Pizinger, radní 

 

- ruší předchozí nominaci na pozici náhradníka řádného člena monitorovacího výboru Programu 

přeshraniční spolupráce - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020: Bc. Jaroslav Sobotka 

 

- schvaluje následující nominaci na pozici náhradníka řádného člena monitorovacího výboru Programu 

přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020: Ing. Jana Bělohoubková, 

vedoucí oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje, pověřena řízením a koordinací činností 

oddělení přeshraničních projektů 

 

Zodpovídá: Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 

 
39. Výroční zpráva Regionální stálé konference a Zpráva o hodnocení plnění Regionálního akčního 

plánu Karlovarského kraje za rok 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 309/03/21 
 

- bere na vědomí Výroční zprávu Regionální stálé konference za rok 2020 

 

- bere na vědomí Zprávu o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje  

za rok 2020 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
40. Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace, za rok 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 310/03/21 
 

- bere na vědomí zprávu o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p. o., za rok 2020  

s připomínkou uvedenou v zápise 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí zprávu o činnosti Karlovarské 

agentury rozvoje podnikání, p. o., za rok 2020 

 

Termín kontroly: 26.07.2021 
 

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

organizace 
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41. Požadavek statutárního města Karlovy Vary na proplacení nákladů vzniklých v souvislosti  

s epidemií onemocnění COVID-19 – úhrada stravování dětí v mateřské škole v roce 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 311/03/21 
 

- schvaluje neproplacení nákladů ve výši 19.599 Kč statutárnímu městu Karlovy Vary za stravování dětí  

v 1. Mateřské škole Karlovy Vary, Komenského 7, v roce 2020, která byla určenou školou k péči o děti 

zaměstnanců vybraných profesí 

 

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

 

Termín kontroly: 10.05.2021 
 

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

 

 
42. Žádost Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, o dotaci v rámci dotačního 

programu "Centra odborné přípravy" pro rok 2021  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 312/03/21 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádosti Integrované 

střední školy Cheb, příspěvková organizace, o dotaci v rámci dotačního programu Ministerstva 

zemědělství "Centra odborné přípravy" pro rok 2021 na pořízení učebních pomůcek pro obory vzdělání 

Agropodnikání a Zemědělec - farmář (dále jen "akce") 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazné rozhodnutí  

o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů akce Integrované střední školy 

Cheb, příspěvková organizace, ve výši max. 1.663.000 Kč, tzn. 100 % celkových způsobilých výdajů 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vlastní spolufinancování 

akce ve výši max. 166.300 Kč, tzn. 10 % celkových způsobilých výdajů 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotace  

z prostředků Karlovarského kraje Integrované střední škole Cheb, příspěvková organizace,  

na spolufinancování akce ve výši 166.300 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle návrhu 

 

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

výpomoci z prostředků Karlovarského kraje Integrované střední škole Cheb, příspěvková organizace,  

na předfinancování akce ve výši 1.496.700 Kč, tzn. 90 % celkových způsobilých výdajů a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy, dle návrhu 

 

- pověřuje Mgr. Jindřicha Čermáka, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast vzdělávání, školství, 

mládeže, tělovýchovy a sportu, podpisem žádosti o dotaci 

 

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

připomínek poskytovatele dotace v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství "Centra odborné 

přípravy" prostřednictvím Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 
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Termín kontroly: 12.07.2021 
 

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

 

 
43. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí stipendia Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 313/03/21 
 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí stipendia Karlovarského kraje 

uzavřené mezi Karlovarským krajem a xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v rámci Stipendijního programu 

Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

- pověřuje Mgr. Jindřicha Čermáka, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast vzdělávání, školství  

a mládeže, tělovýchovy a sportu, podpisem Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí stipendia  

Karlovarského kraje 

 

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

 

Termín kontroly: 24.05.2021 
 

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

 

 
44. Podstatná změna v projektu Karlovarského kraje „Obědy do škol v Karlovarském kraji 

2020/2021“  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 314/03/21 
 

- schvaluje podstatnou změnu v projektu Karlovarského kraje „Obědy do škol v Karlovarském kraji 

2020/2021“, která spočívá v navýšení počtu podporovaných osob o 26 dětí 

 

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

 

Termín kontroly: 07.06.2021 
 

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

 

 
45. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku Učební pomůcky 2021 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
46. Změna zřizovací listiny Základní školy a střední školy Karlovy Vary, příspěvkové organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 315/03/21 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení s účinností  

od 1. května 2021 změnu zřizovací listiny Základní školy a střední školy Karlovy Vary, příspěvková 

organizace, spočívající ve změně  
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- vymezení oblastí doplňkové činnosti v tom smyslu, že se vypouští oblast činnosti „Pronájem bytových  

a nebytových prostor v majetku města a poskytování služeb s tím spojených“ a doplňuje se o oblast 

činnosti „Pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování služeb s tím spojených“ 

- vymezení činnosti střední školy v bodě 2 „Hlavní účel a předmět činnosti“, ve kterém se ruší text 

vymezující činnost střední školy a nahrazuje se textem v následujícím znění: 

  

a) poskytuje střední vzdělávání a její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

"školský zákon"), zejména pak ustanoveními Části čtvrté a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, 

b) poskytuje střední vzdělávání žákům uvedeným v ustanovení § 16 odst. 9 školského zákona a její činnost 

se řídí školským zákonem, zejména ustanoveními § 16 a Částí čtvrté školského zákona a prováděcími 

předpisy ke školskému zákonu. 

 

včetně vydání dodatku č. 22 dle návrhu 

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

 

Termín kontroly: 24.05.2021 
 

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

 

 
47. Jmenování členů školských rad zřizovaných Karlovarským krajem 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
48. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb za II. pololetí roku 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 316/03/21 
 

- bere na vědomí zprávu o činnosti a plnění úkolů pro přiznání odměn ředitelům příspěvkových 

organizací Karlovarského kraje za II. pololetí r. 2020 

 

- schvaluje výši odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb za II. pololetí  

roku 2020 v částkách dle návrhu 

 

Termín kontroly: 07.06.2021 
 

Zodpovídá: Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu 

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
49. Změna platů ředitelů příspěvkových organizací v sociální oblasti zřizovaných Karlovarským 

krajem 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 317/03/21 
 

- schvaluje úpravu platu ředitelům příspěvkových organizací v sociální oblasti zřizovaných Karlovarským 

krajem dle návrhu, s účinností od 01.04.2021 

 

- ukládá odboru kancelář ředitelky úřadu zajistit všechny úkoly spojené s úpravou platu ředitelům 

příspěvkových organizací v sociální oblasti 
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Termín kontroly: 19.04.2021 
 

Zodpovídá: Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu 

 

 
50. Plán aktivit kampaně "STAŇTE SE PĚSTOUNEM" pro vyhledávání osob vhodných stát se 

pěstouny v Karlovarském kraji pro rok 2021 a vyhodnocení kampaně za rok 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 318/03/21 
 

- bere na vědomí Vyhodnocení kampaně a Plánu aktivit kampaně "STAŇTE SE PĚSTOUNEM"  

pro vyhledávání osob vhodných stát se pěstouny v Karlovarském kraji pro rok 2020 

 

- schvaluje Plán aktivit kampaně "STAŇTE SE PĚSTOUNEM" pro vyhledávání osob vhodných stát se 

pěstouny v Karlovarském kraji pro rok 2021 

 

Termín kontroly: 20.12.2021 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
51. Dodatek č. 5 ke smlouvě o vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem a Agenturou 

ochrany přírody a krajiny ČR pro rok 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 319/03/21 
 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem  

a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, IČO 62933591, dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, uvolněného člena Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast životního 

prostředí, podpisem Dodatku č. 5 ke smlouvě o vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem  

a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR 

 

Termín kontroly: 20.12.2021 
 

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

 

 
52. Schválení výsledku nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění provozu ZOS KVK 2021-2022“ 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 320/03/21 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky s názvem: „Zajištění provozu ZOS 

KVK 2021-2022“. Jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka účastníka YOUR SYSTEM, 

spol. s r.o., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha, IČO 00174939, s nabídkovou cenou pro část: 

1. - MZD – Služby provozu MZD, EKP, POJ“ 702.000 Kč bez DPH (849.420 Kč vč. DPH) 

2. - ZOS služby provozu ZOS, GIS“ 891.000 Kč bez DPH (1.078.110 Kč vč. DPH) 

3. - RED – Správa nahrávání hovorů“ 223.200 Kč bez DPH (270.072 Kč vč. DPH) 

4. - CAR – Služby provozu sledování vozidel“ 1.600.500 Kč bez DPH (1.936.605 Kč vč. DPH) 

5. - INT - Služby provozu integrace radio a telefonie“ 396.000 Kč bez DPH (479.160 Kč vč. DPH) 
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8. - INF – Služby provozu infrastruktury“ 1.092.830 Kč bez DPH (1.322.324,30 Kč vč. DPH) 

 

- schvaluje smlouvy na veřejnou zakázku „Zajištění provozu ZOS KVK 2021-2022“ dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smluv na jednotlivé části veřejné zakázky po marném uplynutí lhůt k podání námitek 

k průběhu zadávacího řízení „Zajištění provozu ZOS KVK 2021-2022, část: 

 

1. - MZD – Služby provozu MZD, EKP, POJ“ s vybraným dodavatelem YOUR SYSTEM, spol. s r.o., 

Türkova 2319/5b, 149 00 Praha, IČO 00174939, s nabídkovou cenou 702.000 Kč bez DPH  

(849.420 Kč vč. DPH) 

 

2. - ZOS služby provozu ZOS, GIS“ s vybraným dodavatelem YOUR SYSTEM, spol. s r.o.,  

Türkova 2319/5b, 149 00 Praha, IČO 00174939, s nabídkovou cenou 891.000 Kč bez DPH  

(1.078.110 Kč vč. DPH) 

3. - RED – Správa nahrávání hovorů“ s vybraným dodavatelem YOUR SYSTEM, spol. s r.o.,  

Türkova 2319/5b, 149 00 Praha, IČO 00174939, s nabídkovou cenou 223.200 Kč bez DPH  

(270.072 Kč vč. DPH) 

 

4. - CAR – Služby provozu sledování vozidel“ s vybraným dodavatelem YOUR SYSTEM, spol. s r.o., 

Türkova 2319/5b, 149 00 Praha, IČO 00174939, s nabídkovou cenou 1.600.500 Kč bez DPH  

(1.936.605 Kč vč. DPH) 

 

5. - INT - Služby provozu integrace radio a telefonie“ s vybraným dodavatelem YOUR  

SYSTEM, spol. s r.o., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha, IČO 00174939, s nabídkovou cenou 396.000 Kč 

bez DPH (479.160 Kč vč. DPH) 

 

8. - INF – Služby provozu infrastruktury“ s vybraným dodavatelem YOUR SYSTEM, spol. s r.o., 

Türkova 2319/5b, 149 00 Praha, IČO 00174939, s nabídkovou cenou 1.092.830 Kč bez DPH 

(1.322.324,30 Kč vč. DPH) 

 

- ukládá MUDr. Jiřímu Smetanovi, řediteli příspěvkové organizace, činit úkony spojené s uzavřením 

smluv na jednotlivé části veřejné zakázky s vybraným dodavatelem YOUR SYSTEM, spol. s r.o., 

Türkova 2319/5b, 149 00 Praha, IČO: 00174939, pro část: 

 

1. - MZD – Služby provozu MZD, EKP, POJ  

2. - ZOS služby provozu ZOS, GIS 

3. - RED – Správa nahrávání hovorů 

4. - CAR – Služby provozu sledování vozidel 

5. - INT - Služby provozu integrace radio a telefonie 

8. - INF – Služby provozu infrastruktury 

 

- pověřuje MUDr. Jiřího Smetanu, ředitele příspěvkové organizace, podpisem smluv pro jednotlivé části 

veřejné zakázky s vybraným dodavatelem YOUR SYSTEM, spol. s r.o., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha, 

IČO 00174939, pro část: 

 

1. - MZD – Služby provozu MZD, EKP, POJ“ s nabídkovou cenou 702.000 Kč bez DPH (849.420 Kč  

vč. DPH) 

2. - ZOS služby provozu ZOS, GIS“ s nabídkovou cenou 891.000 Kč bez DPH (1.078.110 Kč vč. DPH) 

3. - RED – Správa nahrávání hovorů“ s nabídkovou cenou 223.200 Kč bez DPH (270.072 Kč vč. DPH) 

4. - CAR – Služby provozu sledování vozidel“ s nabídkovou cenou 1.600.500 Kč bez DPH (1.936.605 Kč 

vč. DPH) 

5. - INT - Služby provozu integrace radio a telefonie“ s nabídkovou cenou 396.000 Kč bez DPH  

(479.160 Kč vč. DPH) 

8. - INF – Služby provozu infrastruktury“ s nabídkovou cenou 1.092.830 Kč bez DPH (1.322.324,30 Kč 

vč. DPH) 
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Termín kontroly: 23.08.2021 
 

Zodpovídá: MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 

příspěvková organizace 

 

 
53. Smlouva o úhradě nákladů nehrazených ze zdravotního pojištění spojených s dohledem  

nad TBC – PLICNÍ s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 321/03/21 
 

- projednala návrh smlouvy o úhradě nákladů nehrazených ze zdravotního pojištění spojených  

s dohledem nad TBC mezi Karlovarským krajem a poskytovatelem zdravotních služeb PLICNÍ s.r.o. 

 

- schvaluje smlouvu o úhradě nákladů nehrazených ze zdravotního pojištění spojených s dohledem  

nad TBC mezi Karlovarským krajem a poskytovatelem zdravotních služeb PLICNÍ s.r.o., se sídlem 

Mariánské Lázně, Dykova 311/6, PSČ 353 01 

 

- pověřuje Ing. Petra Kulhánka, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem výše uvedené smlouvy 

 

Termín kontroly: 20.09.2021 
 

Zodpovídá: MUDr. Josef März, uvolněný člen zastupitelstva 

 

 
54. Náborové příspěvky v oblasti zdravotnictví 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 322/03/21 
 

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

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

Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví určených pro zaměstnance nemocnic 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytování nových 

náborových příspěvků Karlovarského kraje zdravotníkům pracujících v nemocnicích s akutní lůžkovou 

péčí s účinností od 1. 1. 2021 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vymezení vybraných 

oddělení nemocnic pro poskytování náborových příspěvků od 1. 1. 2021: 

 

Nemocnice Karlovy Vary: 

- TRN (plicní) 

- interna  

- OARIM (anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína) 

  

Nemocnice Cheb: 

- interna 

 

Nemocnice Sokolov: 

- interna 

- ARO (anesteziologicko - resuscitační oddělení) 

- neurologie včetně iktového centra 
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Nemocnice Ostrov: 

- interna 

- NIP, DIOP (následná intenziv. péče, dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče) 

- psychiatrie 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podmínky o poskytování 

náborových příspěvků pro zdravotníky z nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči na území 

Karlovarského kraje a úplné znění vzorové smlouvy s účinností dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vzorovou smlouvu  

pro poskytování náborových příspěvků v oblasti zdravotnictví 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Radu Karlovarského kraje, aby jménem 

Karlovarského kraje schvalovala uzavření smluv o poskytování náborového příspěvku dle Zastupitelstvem 

Karlovarského kraje schválené vzorové smlouvy 

 

Termín kontroly: 20.12.2021 
 

Zodpovídá: MUDr. Josef März, uvolněný člen zastupitelstva 

 

 
55. Smlouva o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního vzdělávání k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 323/03/21 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy  

o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického 

povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství mezi Karlovarským krajem, paní xxxx xxxxxx 

xxxxxxxxxx a akreditovaným zařízením REHMED s.r.o., se sídlem Mariánské Lázně, Úšovice, Tepelská 

867/3a, PSČ 353 01, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Petra Kulhánka, hejtmana 

Karlovarského kraje, podpisem výše uvedené smlouvy o poskytnutí motivačního příspěvku  

za Karlovarský kraj 

 

Termín kontroly: 20.09.2021 
 

Zodpovídá: MUDr. Josef März, uvolněný člen zastupitelstva 

 

 
56. Odměny ředitelům příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví  

za II. pololetí roku 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 324/03/21 
 

- schvaluje výši odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za II. pololetí  

roku 2020 v částkách dle návrhu 

 

Zodpovídá: MUDr. Josef März, uvolněný člen zastupitelstva 
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57. Dodatek č. 21 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 325/03/21 
 

- souhlasí se změnou zřizovací listiny příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví zřízené 

Karlovarským krajem - Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, 

spočívající ve změně přílohy č. 1 - Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele zřizovací listiny 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení v souladu s ustanovením § 27 zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 

s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví zřízené Karlovarským 

krajem spočívající ve změně přílohy č. 1 – Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele zřizovací listiny 

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu 

 

Termín kontroly: 20.09.2021 
 

Zodpovídá: MUDr. Josef März, uvolněný člen zastupitelstva 

 

 
58. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti 

zdravotnictví za rok 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 326/03/21 
 

- bere na vědomí zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací Karlovarského kraje  

v oblasti zdravotnictví za rok 2020 

 

Zodpovídá: MUDr. Josef März, uvolněný člen zastupitelstva 

 

 
59. Mimořádné vyplacení zálohy úhrady kompenzace ze závazku veřejné služby autobusovému 

dopravci BUS LIGNETA a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 327/03/21 
 

- souhlasí s vyplacením mimořádných záloh dopravci BUS LIGNETA a.s., zajišťující dopravní obslužnost 

území Karlovarského kraje na základě smlouvy o závazku veřejné služby, a to tak, že v dubnové záloze  

za rok 2021 budou dopravci BUS LIGNETA a.s., vyplaceny mimořádné zálohy za měsíce květen a červen 

roku 2021 

 

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

vyplacení záloh dopravci BUS LIGNETA a.s., dle návrhu 

 

Termín kontroly: 24.05.2021 
 

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

 

 



Usnesení z 15. jednání RKK dne 22.03.2021  č. j. KK/462/VZ/21 

 

22.03.2021  Strana 37 (celkem 47) 

 

60. Projekt „Zateplení Domova mládeže SOŠ stavební K. Vary“ Střední odborné školy stavební 

Karlovy Vary, příspěvková organizace - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a návratné 

finanční výpomoci na realizaci projektu  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 328/03/21 
 

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

výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje Střední odborné škole stavební Karlovy Vary, příspěvková 

organizace, na předfinancování realizace projektu "Zateplení Domova mládeže SOŠ stavební K. Vary"  

ve výši 2.720.110,28 Kč (26,6 % z celkových výdajů projektu) a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje Střední odborné škole stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace,  

na spolufinancování realizace projektu "Zateplení Domova mládeže SOŠ stavební K. Vary"  

ve výši 7.492.374,32 Kč z toho uznatelné výdaje ve výši 5.051.633,37 Kč (49,4 % z celkových výdajů 

projektu) a neuznatelné výdaje ve výši 2.440.740,95 Kč (23,9 % z celkových výdajů projektu) a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle návrhu 

 

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

 

Termín kontroly: 07.06.2021 
 

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

 

 
61. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Víceúčelové obráběcí centrum  

pro ISŠ Cheb“ Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, realizované v rámci 

projektu „Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji“ registrační číslo 

projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 329/03/21 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku 

„Víceúčelové obráběcí centrum pro ISŠ Cheb“ Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace 

 

- schvaluje hodnotící kritérium „nejnižší nabídková cena včetně DPH“ pro hodnocení nabídek  

na veřejnou zakázku „Víceúčelové obráběcí centrum pro ISŠ Cheb“ 

 

- schvaluje maximální možnou a nepřekročitelnou výši nabídkové ceny veřejné zakázky 3.500.000 Kč 

včetně DPH 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Víceúčelové obráběcí centrum pro ISŠ Cheb“ 

 

- schvaluje seznam subjektů k přímému obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku 

„Víceúčelové obráběcí centrum pro ISŠ Cheb“ dle návrhu 

 

- schvaluje členy hodnotící komise: 

Luboš Pokorný 

Ing. Jan Vrba 

Mgr. Radek Žemlička 

Ing. Jiří Chval 
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Ing. Miroslav Krákora 

 

náhradníky hodnotící komise: 

Martin Hurajčík 

Gabriela Dostálová 

Mgr. Jindřich Čermák 

Ing. Josef Janů 

Ing. Stanislav Jambor 

Jaroslav Rech 

Jan Matuszný 

 

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

usnesení 

 

Termín kontroly: 21.06.2021 
 

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

 

 
62. Udělení ocenění pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení působících  

v Karlovarském kraji  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 330/03/21 
 

- bere na vědomí informaci o uspořádání slavnostní akce spojené s předáním ocenění pedagogickým 

pracovníkům škol a školských zařízení působících v Karlovarském kraji u příležitosti Dne učitelů 2021 

 

- schvaluje ocenění vybraných pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících  

v Karlovarském kraji, dle návrhu 

 

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

 

Termín kontroly: 21.06.2021 
 

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

 

 
63. Příspěvek vypravitelům pohřbu na úhradu nákladů převozu spojeného s pohřbem 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 331/03/21 
 

- schvaluje individuální příspěvky formou darovací smlouvy dle přílohy pro vypravitel pohřbu jako 

refundaci nákladů na převoz zemřelého z nemocničního zařízení v jiném kraji v souvislosti s transportem 

pacientů s onemocněním Covid-19 na pokyn Centrálního dispečinku lůžkové péče z důvodů naplněnosti 

lůžkových kapacit v nemocnicích Karlovarského kraje 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Petra Kulhánka, podpisy darovacích smluv 

 

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 
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64. Žádost Karlovarské krajské nemocnice a.s., o řešení závazků Karlovarské krajské nemocnice 

a.s., vůči Karlovarskému kraji vyplývající z Dohody o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek, 

ev.č. KK 01095/2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 332/03/21 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí žádost Karlovarské krajské 

nemocnice a.s., o prominutí závazku Karlovarské krajské nemocnici a.s., vůči Karlovarskému kraji 

vyplývající z Dohody o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek ve výši 6.448.480,23 Kč,  

ev. č. KK 01095/2021 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení v souladu s ustanovením  

§ 36 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prominutí 

závazku Karlovarské krajské nemocnice a.s., ve výši 6.448.480,23 Kč vyplývajícího z Dohody  

o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek, ev. č. KK 01095/2021 ze dne 2. 3. 2021 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení posunutí lhůty splatnosti 

závazku Karlovarské krajské nemocnice a.s., ve výši 1.314.826,75 Kč vyplývajícího z Dohody  

o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek, ev. č. KK 01095/2021 ze dne 2. 3. 2021, v termínu  

do 31. 12. 2021 

 

Termín kontroly: únor 2022 
 

Zodpovídá: MUDr. Josef März, uvolněný člen zastupitelstva 

 

 
65. Revokace usnesení č. RK 61/01/21 a č. ZK 44/02/21 a schválení nových pověřovacích aktů  

k projektům společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o. a NEMOS PLUS s.r.o., financovaných v rámci 

evropského investičního nástroje ReactEU, které jsou součástí Integrovaného regionálního 

operačního programu 2014 – 2020  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 333/03/21 
 

- schvaluje revokaci usnesení č. RK 61/01/21 ze dne 18. 1. 2021 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje revokovat usnesení č. ZK 44/02/21 

ze dne 1. 2. 2021 

 

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

NEMOS SOKOLOV s.r.o. a NEMOS PLUS s.r.o., o revokaci předmětných usnesení a vydání nových 

pověřovacích aktů na projekty společností NEMOS SOKOLOV s.r.o. a NEMOS PLUS s.r.o., které budou 

usilovat o financování v rámci evropského investičního nástroje ReactEU, který je součástí Integrovaného 

regionálního operačního programu 2014 – 2020 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení nové pověřovací akty 

projektů společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o. a NEMOS PLUS s.r.o., v souladu s Rozhodnutím 

2012/21/EU k výkonu služby obecného hospodářského zájmu v rámci evropského investičního nástroje 

ReactEU, který je součástí Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 06.12.2021 
 

Zodpovídá: MUDr. Josef März, uvolněný člen zastupitelstva 
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66. Poptávka na nový úvěr Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 334/03/21 
 

- schvaluje poptávku nového úvěru Karlovarského kraje v souhrnné výši úvěrového rámce 2,5 mld. Kč,  

s možností čerpání tohoto úvěru do konce roku 2025 a splácením po ukončení čerpání od roku 2026 

formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 22.916.667 Kč (roční splátky ve výši 275.000.004 Kč) 

 

- pověřuje vedoucí finančního odboru poptáním nového úvěru 

 

Termín kontroly: 20.09.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
67. Rozpočtové změny 2 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 335/03/21 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 129/2021 

- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru legislativního a právního a krajského živnostenského úřadu 

Karlovarského kraje o částku 348.410 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí 

České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu provozních výdajů obce Prameny.  

 

Rozpočtovou změnu č. 130/2021 

- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu projektů EU a akcí spolufinancovaných ze státního rozpočtu (dotační 

tituly) Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 90.821 Kč (podíl SR) z titulu 

přijetí II. části neinvestiční účelové dotace z města Cheb určené k financování akce s názvem Využití 

ekonomického a společenského potenciálu kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turistických 

produktů na příkladu historických krovů, registrační číslo TL03000377, realizované v rámci národního 

programu Technologické agentury České republiky: Program na podporu aplikovaného 

společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA  

 

Rozpočtovou změnu č. 131/2021  

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

za rok 2020 v celkové výši 13.690.000 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru sociálních věcí 

Krajského úřadu Karlovarského kraje pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje v oblasti sociální 

na poskytnutí příspěvku do fondu investic (rozpis na jednotlivé příspěvkové organizace je uveden  

v příloze). Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje 

schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 52/03/21 dne 8. 3. 2021. 

 

Rozpočtovou změnu č. 132/2021  

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

za rok 2020 v celkové výši 12.465.000 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru kultury, památkové 

péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje pro příspěvkové organizace 

Karlovarského kraje v oblasti kultury na poskytnutí příspěvku do fondu investic (rozpis na jednotlivé 

příspěvkové organizace je uveden v příloze). Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku 

hospodaření Karlovarského kraje schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 52/03/21 

dne 8. 3. 2021. 
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Rozpočtovou změnu č. 133/2021  

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

za rok 2020 v celkové výši 32.050.000 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství mládeže  

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje  

v oblasti školství na poskytnutí příspěvku do fondu investic (rozpis na jednotlivé příspěvkové organizace 

je uveden v příloze). Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského 

kraje schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 52/03/21 dne 8. 3. 2021. 

 

Rozpočtovou změnu č. 134/2021 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 60.000 Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí neinvestičního příspěvku  

na provoz pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní škola Ostrov, příspěvková 

organizace k zajištění zdrojů na dofinancování prostředků na udržitelnost aktivity "Tranzitní program"  

v rámci projektu "Zvládnu to sám" 

 

Rozpočtovou změnu č. 135/2021  

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

za rok 2020 v celkové výši 25.390.000 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru zdravotnictví 

Krajského úřadu Karlovarského kraje pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje v oblasti 

zdravotnictví na poskytnutí příspěvku do fondu investic (rozpis na jednotlivé příspěvkové organizace je 

uveden v příloze). Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského 

kraje schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 52/03/21 dne 8. 3. 2021. 

 

Rozpočtovou změnu č. 136/2021 

- přesun běžných 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 zaměstnancům, pracovníkům v sociálních 

službách v přímé obslužné péči, kteří splnili podmínky pro přiznání náborového příspěvku dle pravidel 

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

 

Termín kontroly: 10.05.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
68. Programové prohlášení Rady Karlovarského kraje pro období 2020+ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 336/03/21 
 

- schvaluje Programové prohlášení Rady Karlovarského kraje pro období 2020+, dle předloženého návrhu 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
69. Volba stálých hostů komisí Rady Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 337/03/21 
 

- schvaluje stále hosty z řad zástupců Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje do komisí Rady 

Karlovarského kraje s poradním hlasem bez nároku na odměnu: 
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Komise pro inovace, vědu a výzkum, smart region a informační technologie: 

- Petra Vaštu, Msc., MBA  

- Ing. Tomáše Musila, IEn  

 

Komise pro přeshraniční spolupráci:  

 - Mgr. Tomáše Lindu, MBA   

 

Komise pro transformaci regionu, Fond spravedlivé transformace a energetiku: 

- Ing. Jana Novotného  

- Mgr. Tomáše Lindu, MBA  

- Mgr. Filipa Duška  

 

Komise dopravní:  

- Oldřicha Grilla,  

- Ing. Zdeňka Suchana  

 

Komise lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO: 

- Ing. Josefa Ciglanského 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
70. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Generel Karlovarské krajské 

nemocnice – 1. etapa – zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského 

dozoru projektanta“ – část 1 – „Rekonstrukce objektu L, demolice stávajícího pavilonu G  

a demolice nevyužívaného objektu K“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 338/03/21 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Generel Karlovarské krajské 

nemocnice – 1. etapa – zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského 

dozoru projektanta“ – část 1 – „Rekonstrukce objektu L, demolice stávajícího pavilonu G a demolice 

nevyužívaného objektu K“, kdy jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka účastníka  

č. 1 PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava, IČO 47916621, s nabídkovou cenou 

4.650.000 Kč bez DPH, tj. 5.626.500 Kč včetně DPH 

 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku „Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa – zhotovení 

projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta“ – část 1  

– „Rekonstrukce objektu L, demolice stávajícího pavilonu G a demolice nevyužívaného objektu K“ dle 

návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa  

– zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta“ – část 1 

– „Rekonstrukce objektu L, demolice stávajícího pavilonu G a demolice nevyužívaného objektu K“  

po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení, s vybraným dodavatelem PENTA 

PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava, IČO 47916621, s nabídkovou cenou 4.650.000 Kč 

bez DPH, tj. 5.626.500 Kč včetně DPH 

 

- ukládá vedoucí odboru řízení projektů činit úkony spojené s uzavřením smlouvy s vybraným 

dodavatelem PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava, IČO 47916621 

 

- pověřuje Ing. Petra Kulhánka, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem smlouvy s vybraným 

dodavatelem PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava, IČO 47916621 
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Termín kontroly: 10.05.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
71. Informace o postupu vestavby sálu pro symfonické těleso v atriu Císařských lázní a návrh řešení 

střechy nad atriem v rámci akce „KK-Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 339/03/21 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- konstatuje, že projekt vybudování koncertního sálu v Atriu Císařských lázní je společným projektem 

Karlovarského kraje a statutárního města Karlovy Vary 

 

- bere na vědomí, že změnami projektu iniciovanými a realizovanými Karlovarským krajem může dojít  

k posunutí ukončení realizace projektu 

 

- pověřuje vedoucí odboru řízení projektů, aby objednala úpravu projektové dokumentace ve věci 

zhotovení neprosklené a zateplené střechy atria v rámci autorského dozoru generálního projektanta akce  

a v souladu s tím pozastavila veškeré činnosti, které nebudou v souladu s budoucí podobou střechy,  

kdy v této věci je oprávněna vycházet z odhadů generálního projektanta stavby, neboť v současné době 

není možné určit, kterých všech celků se zamýšlená změna dotkne, přičemž o krocích bude průběžně 

informovat Radu karlovarského kraje 

 

- souhlasí s pozastavením části prací na stavbě, které již probíhají, nebo dle harmonogramu stavby mají 

být zahájeny, a které se pojí ke změně využití Atria včetně dopadů do ostatních částí stavby pro potřeby 

umístění koncertního sálu v objektu Císařských lázní 

 

Termín kontroly: 07.06.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
72. Rezignace ředitelky Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., Mgr. Kristýny Matějů, Ph.D. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 340/03/21 
 

- bere na vědomí rezignaci ředitelky Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., Mgr. Kristýny Matějů, Ph.D. 

 

- souhlasí s odesláním dopisu pro Radu Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., se sdělením rezignace, 

jehož návrh je přílohou tohoto materiálu 

 

- pověřuje Ing. Petra Kulhánka, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem výše zmíněného dopisu 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit všechny kroky vyplývající 

z usnesení 

 

Termín kontroly: 21.06.2021 
 

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

a cestovního ruchu 
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73. Ukončení smlouvy o dílo 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 341/03/21 
 

- bere na vědomí návrh dohody o ukončení smlouvy o dílo „Personální audit na Krajském úřadě 

Karlovarského kraje a na vybraných příspěvkových organizacích", ev. č. KK 01182/2019  

ze dne 14. 5. 2019 

 

- schvaluje dohodu o ukončení smlouvy mezi Karlovarským krajem a PricewaterhouseCoopers Česká 

republika, s.r.o., jejímž předmětem je ukončení smlouvy o dílo „Personální audit na Krajském úřadě 

Karlovarského kraje a na vybraných příspěvkových organizacích“, ev. č. KK 01182/2019  

ze dne 14. 5. 2019, s tím, že po splnění všech povinností stanovených dohodou o ukončení smlouvy 

nebudou strany uplatňovat vůči sobě žádné další nároky 

 

- pověřuje Mgr. Daniela Tovtha, vedoucího odboru kancelář ředitelky krajského úřadu, k podpisu dohody 

o ukončení smlouvy dle návrhu 

 

Termín kontroly: 07.06.2021 
 

Zodpovídá: Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu 

 

 
74. Vyhlášení dotačních programů Karlovarského kraje v roce 2021 - 2. část, schválení dotačních 

programů odboru zdravotnictví a životního prostředí a zemědělství 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 342/03/21 
 

- schvaluje vyhlášení a pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního vypořádání 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících  

a vznik nových dopravních hřišť 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu budování a údržby 

lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování 

sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností 

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

kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí  

nebo dobrovolným svazkem obcí 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vybavení ordinací 

praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu provozování domácí 

hospicové péče 

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

výchovy a zmírňování následků onemocnění 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního 

prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu 

lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami 
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- vyhlašuje  

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících  

a vznik nových dopravních hřišť 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu budování a údržby 

lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování 

sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností 

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

kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí  

nebo dobrovolným svazkem obcí 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vybavení ordinací 

praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu provozování domácí 

hospicové péče 

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

výchovy a zmírňování následků onemocnění 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního 

prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu 

lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami 

 

- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství  

k podpisu vyhlášení programu a pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání 

dotace: 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících  

a vznik nových dopravních hřišť 

 

- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje pro oblast lázeňství, cestovního ruchu, UNESCO, 

transformace regionu a příprava pro čerpání Fondu pro spravedlivou transformaci a informačních 

technologií, k podpisu vyhlášení programu a pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a 

finanční vypořádání dotace: 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu budování a údržby 

lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji 

 

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí k podpisu vyhlášení programu  

a pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace: 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování 

sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností 

 

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje pro oblast vzdělávání, školství a mládeže, oblast tělovýchovy 

a sportu k podpisu vyhlášení programu a pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční 

vypořádání dotace: 

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

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

 

- pověřuje uvolněného člena Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví k podpisu 

vyhlášení programu a pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace: 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vybavení ordinací 

praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu provozování domácí 

hospicové péče 

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

výchovy a zmírňování následků onemocnění 
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- pověřuje uvolněného člena Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí k podpisu 

vyhlášení programu a pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace: 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního 

prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu 

lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami 

 

- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství, regionálního rozvoje, sociálních věcí, školství, 

mládeže a tělovýchovy, zdravotnictví a životního prostředí a zemědělství 

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

a finančního vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje vyhlašovaného dotačního 

programu na elektronické úřední desce ve lhůtě 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 programy.kr-karlovarsky.cz 

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

do okamžiku zahájení příjmu elektronických žádostí o dotace 

 

- ukládá odboru zdravotnictví ukončit příjem žádostí o dotace z rozpočtu Karlovarského kraje z programu 

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vybavení ordinací praktických lékařů 

informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem a zveřejnit informaci o ukončení příjmu žádostí  

o dotaci z tohoto programu v případě, že v rámci administrace tohoto programu bude zcela vyčerpána 

alokace. 

 

Termín kontroly: 24.05.2021 
 

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

Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

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

Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
75. Stanovení počtu zaměstnanců Karlovarského kraje zařazených do krajského úřadu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 343/03/21 
 

- stanovuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1) písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů počet zaměstnanců Karlovarského kraje zařazených do krajského 

úřadu s účinností od 1. 4. 2021 na 394, zejména z důvodu zajištění agend pro realizaci JTF (Just 

Transition Fund - Fond pro spravedlivou transformaci) a na přípravu a realizaci strategických projektů.  

Do počtu zaměstnanců nejsou započítávány dohody konané mimo pracovní poměr. 

 

Zodpovídá: Mgr. Martina Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 
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76. Apel na Vládu ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR na základě usnesení Komise Rady 

Karlovarského kraje pro lázeňství, cestovní ruch a UNESCO 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 344/03/21 
 

- bere na vědomí doporučení Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství, cestovní ruch a UNESCO 

apelovat na Vládu ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby byly učiněny potřebné kroky k umožnění 

pobytu tzv. samoplátců v lázeňských zařízeních a aby byl maximálně urychlen proces rozšíření 

indikačního seznamu o pacienty, kteří prodělali onemocnění COVID-19 

 

- ukládá Ing. arch. Vojtěchu Frantovi, náměstkovi hejtmana, aby učinil potřebné kroky k jednání  

a následně jednal s Ministerstvem zdravotnictví ČR o umožnění pobytu tzv. samoplátců v lázeňských 

zařízeních a o maximálním urychlení procesu rozšíření indikačního seznamu o pacienty, kteří prodělali 

onemocnění COVID-19 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit dopis na Vládu ČR  

a Ministerstvo zdravotnictví ČR s tímto apelem a zajistit potřebné kroky. 

 

Termín kontroly: 10.05.2021 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Petr Kulhánek v. r.   Ing. Vít Hromádko v. r.  

             hejtman                   ověřovatel 

   Karlovarského kraje 

 

 

 

 

 

 


