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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 30. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 4. srpna 2014 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 8:30 do 10:30 hodin  

 
 

Přítomni:               Ing. Valjentová, JUDr. Havel, Bc. Čermák, JUDr. Sloup, pí Hajská (celkem 5 

radních) 

Jednání řídil:         Ing. Valjentová 

Omluveni:  PaedDr. Novotný, Ing. Navrátil, PhDr. Kalaš, Ing. Jakubík 

Přizvaní: Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu, Ing. Janisch, uvolněný člen 

zastupitelstva 

Další zúčastnění: Ing. Martincová, Mgr. Pokludová  

Zapisovatelka:       Mgr. Jana Lukášová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 4.8.2014 RK 776/08/14 

2. Poskytnutí finančního příspěvku AGENTUŘE PRO REVITALIZACI A SPRÁVU 

PODNIKŮ – ARES, v.o.s., se sídlem Jáchymovská 41/73, Karlovy Vary,  

na náklady spojené s likvidací Regionální rozvojové agentury Egrensis 

RK 777/08/14 

3. Poskytnutí příspěvku folklornímu souboru Marjánek RK 778/08/14 

4. Poskytnutí daru občanskému sdružení VIDOVDAN RK 779/08/14 

5. Poskytnutí daru městu Cheb na oslavy 150. let založení požární ochrany RK 780/08/14 

6. Rozpočtové změny RK 781/08/14 

7. Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2014  

do 30.6.2014 

RK 782/08/14 

8. Poskytnutí dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci Gymnázium 

Ostrov 

RK 783/08/14 

9. Poskytnutí dotace do investičního fondu a převod finančních prostředků  

z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Gymnázium  

a obchodní akademie Mariánské Lázně 

RK 784/08/14 

10. Poskytnutí dotace do investičního fondu a převod finančních prostředků  

z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Základní škola 

praktická a základní škola speciální Ostrov 

 

RK 785/08/14 
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11. Navýšení dotace do investičního fondu pro příspěvkovou organizaci Krajská 

správa a údržba silnic Karlovarského kraje 

RK 786/08/14 

12. Změna účelu použití schválené dotace do investičního fondu příspěvkové 

organizace Krajská knihovna Karlovy Vary 

RK 787/08/14 

13. Změna názvu schválené dotace do investičního fondu a schválení použití 

investičního fondu příspěvkové organizace Dětský domov Plesná 

RK 788/08/14 

14. Metodika pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje - specifikace použití 

rezervního fondu 

RK 789/08/14 

15. Smlouvy o ČSOB municipálním kontu RK 790/08/14 

16. Termíny jednání Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje 

pro rok 2015 

RK 791/08/14 

17. Plán práce Komise pro životní prostředí na 2. pololetí roku 2014 RK 792/08/14 

18. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele významné veřejné zakázky: 

„Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 1. NP pavilonu B – ARO", schválení 

smlouvy na realizaci stavby „Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 1. NP pavilonu 

B – ARO" 

RK 793/08/14 

19. Schválení prodloužení platnosti smluv uzavřených se společností Microsoft – 

smlouvy Microsoft Select a smlouvy Microsoft Enterprise Agreement. 

Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: ,,Microsoft Enterprise agreement 

renewal" 

- Schválení prodloužení platnosti smluv se společností Microsoft   

- Schválení formy zadávacího řízení 

- Schválení seznamu uchazečů k obeslání 

- Schválení hodnotících kritérií 

- Jmenování členů komise pro otevírání obálek 

- Jmenování členů hodnotící komise 

RK 794/08/14 

20. Prominutí pohledávek za povinným Kamilem Kantkem s.r.o. RK 795/08/14 

21. Prominutí pohledávek za povinným Vlastimilem Schneiderem RK 796/08/14 

22. Prominutí pohledávky za povinným Romským občanským sdružením - Karlovy 

Vary 

RK 797/08/14 

23. Žádost o prominutí penále RK 798/08/14 

24. Žádost Integrované střední školy Cheb, sídlem Obrněné brigády 2258/6, Cheb, 

PSČ 350 02, o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně 

RK 799/08/14 

25. Žádost Libora Baláka - Karlovarské hudební divadlo, IČO 49759302, sídlem Celní 

13, Karlovy Vary, PSČ 360 05, o prominutí vyměřeného penále za prodlení  

s odvodem za porušení rozpočtové kázně 

RK 800/08/14 

26. Žádost Střední odborné školy logistické a středního odborného učiliště Dalovice, 

sídlem Hlavní 114/29, Dalovice, PSČ 362 23, IČO 00574384, o prominutí odvodu 

za porušení rozpočtové kázně 

RK 801/08/14 

27. Vystavení plné moci pro JUDr. Richarda Šenderu, advokáta, k zastupování 

Karlovarského kraje v žalobě o bezdůvodné obohacení 

RK 802/08/14 

28. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, 

a.s. – volba člena dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí 

rady 

RK 803/08/14 

29. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „II/222 

Zajištění skalních masívů Karlovy Vary - Kyselka“ 

RK 804/08/14 

30. Polyfunkční areál společnosti KV Technologies a.s., na letišti Karlovy Vary RK 805/08/14 

31. Dohoda o ukončení Smlouvy o partnerství a spolupráci pro zajištění realizace 

projektu Karlovarská karta  

 

 

 

 

 

 

RK 806/08/14 
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32. Uzavření příkazní smlouvy k provádění nízkorychlostního kontrolního vážení 

vozidel na silnicích II. a III. třídy 

RK 807/08/14 

33. Uzavření smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby  

v údržbě silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje 

RK 808/08/14 

34. Vzory smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti a služebnosti inženýrské sítě 

v souvislosti s umisťováním inženýrských sítí a obdobných zařízení do silničních 

pozemků a silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji 

RK 809/08/14 

35. Projekt Cyklostezka Ohře II - Dodatek č. 4 Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/35.0801  

o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu 

soudržnosti Severozápad 

RK 810/08/14 

36. Projekt Cyklostezka Ohře III - Dodatek č. 1 Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/66.01008 

o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu 

soudržnosti Severozápad 

RK 811/08/14 

37. Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2014 - Dodatek 

č. 1 k Prováděcí smlouvě o poskytnutí dotace 

RK 812/08/14 

38. Poskytnutí příspěvku na přípravu, organizaci a realizaci Celostátní konference 

EDA 2015 

RK 813/08/14 

39. Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích RK 814/08/14 

40. Program obnovy venkova 2014 - návrh rozdělení příspěvků, II. kolo RK 815/08/14 

41. Program obnovy venkova 2014 - dodatečné poskytnutí příspěvku RK 816/08/14 

42. Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji RK 817/08/14 

43. Finanční příspěvek na zajištění akce Den národnostních menšin Karlovarského 

kraje 

RK 818/08/14 

44. Pravidla pro poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových 

organizací v oblasti podpory rodiny 

RK 819/08/14 

45. Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

aktivit v oblasti prevence kriminality 

RK 820/08/14 

46. Projekt CZ.1.06/3.1.00/07.08546 ,,Investiční podpora procesu transformace 

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

organizace, 1. etapa, část III a 2. etapa" - informace o projektu 

RK 821/08/14 

47. Projekt ,,Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby  

se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace" - 

předfinancování projektu v souvislosti se změnou metodiky Integrovaného 

operačního programu 

RK 822/08/14 

48. Projekt ,,Rekonstrukce objektu Neumannova ulice, Aš" - schválení finančního 

krytí projektu a podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků 

Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 

RK 823/08/14 

49. Projekt „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“ 

financovaný v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace  

a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 

RK 824/08/14 

50. Projekt „Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie a radioterapie  

v nemocnici Cheb – lineární urychlovač“ financovaný v rámci ROP NUTS II 

Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 

Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 

RK 825/08/14 

51. Dohoda o ukončení příkazních smluv mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou 

krajskou nemocnicí a.s., na akce: 1. Příprava a realizace akce „Nemocnice Cheb – 

pořízení lineárního urychlovače“, 2. Příprava stavby „Přístavba lineárního 

urychlovače v nemocnici v Chebu“ 

staženo 

52. Schválení poskytnutí náborových příspěvků pro lékaře Zdravotnické záchranné 

služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

 

 

 

 

 

RK 826/08/14 



Usnesení z 30. jednání RKK dne 04.08.2014 

 

04.08.2014  Strana 4 (celkem 58) 

 

53. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: ,,Pozáruční 

servis a údržba vozidel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje  

pro oblast A. Karlovy Vary“  

RK 827/08/14 

54. Dodatek č. 12 ke zřizovací listině Krajský dětský domov pro děti do 3 let, 

příspěvková organizace 

RK 828/08/14 

55. Stipendijní program Karlovarského kraje RK 829/08/14 

56. Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež, financováno z prostředků EHP/Norsko RK 830/08/14 

57. Informace o Zápisu z administrativní kontroly průběžné (interim) s žádostí  

o platbu (projekt č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376 ,,Projekt revitalizace Centra 

vzdělávání ISŠTE Sokolov", příjemce Integrovaná střední škola technická  

a ekonomická Sokolov) 

RK 831/08/14 

58. Informace o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu „ISŠTE 

Sokolov – zateplení obvodových plášťů sportovní haly Sokolov“ příspěvkové 

organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov  

RK 832/08/14 

59. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace 

Integrovaná střední škola Cheb: ,,Modernizace strojů a zařízení školních dílen  

pro kvalitní výuku“ 

- Schválení formy zadávacího řízení 

- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah 

- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 

- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek 

RK 833/08/14 

60. Projekt ,,ISŠ Cheb - centrum dřevozpracujících oborů" příspěvkové organizace 

Integrovaná střední škola Cheb  

RK 834/08/14 

61. Projekt ,,Středisko ekologické výchovy" - dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo  

na realizaci veřejné zakázky ,,Rekonstrukce stáje na budovu centra a parkoviště 

střediska ekologické výchovy" příspěvkové organizace Školní statek a krajské 

středisko ekologické výchovy Cheb 

RK 835/08/14 

62. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku a návratné finanční výpomoci  

z rozpočtu Karlovarského kraje na financování realizace projektu „Rekonstrukce  

a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa - přístavba 

západního křídla" příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových 

Varech  

RK 836/08/14 

63. Příspěvek subjektu v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014 RK 837/08/14 

64. Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014 RK 838/08/14 

65. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti 

Jednota českých matematiků a fyziků 

RK 839/08/14 

66. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti 

Student Cyber Games, o.s., na soutěž „pIšQworky 2014“ 

RK 840/08/14 

67. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové 

organizaci Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary 

RK 841/08/14 

68. Poskytnutí odměny k životnímu výročí ředitelce příspěvkové organizace Střední 

průmyslová škola Loket 

RK 842/08/14 

69. Souhlas zřizovatele k pokračování v základním vzdělávání žáků se zdravotním 

postižením 

RK 843/08/14 

70. Poskytnutí příspěvku České hlavě Promo, s.r.o., na akci Machři roku 2014  RK 844/08/14 

71. Opatření k výsledkům analýzy interpersonálních vztahů provedené v příspěvkové 

organizaci Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary 

RK 845/08/14 

72. Zápis střední školy, jejíž činnost má vykonávat právnická osoba Střední škola 

obchodní, akademie podnikání a managementu s.r.o., do rejstříku škol a školských 

zařízení 

RK 846/08/14 

73. Zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkové 

organizace Základní umělecká škola Nová Role 

 

 

 

RK 847/08/14 
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74. Změna Pravidel pro poskytování finanční podpory pro získání odborné kvalifikace 

učitelů základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí nebo 

dobrovolným svazkem obcí v Karlovarském kraji 

RK 848/08/14 

75. Krajský seznam nemateriálních statků lidové kultury Karlovarského kraje RK 849/08/14 

76. Poskytnutí příspěvku Muzeu Sokolov, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje RK 850/08/14 

77. Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje - Občanské sdružení na záchranu kostela 

sv. Anny v Sedleci 

RK 851/08/14 

78. Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na Mezinárodní soutěž hudebních 

talentů - GBOB CZ s.r.o. 

RK 852/08/14 

79. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Oprava a zpřístupnění 

chebského statku v Milíkově č.p. 18“ 

- Schválení formy zadávacího řízení 

- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah 

- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami  

- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise  

RK 853/08/14 

80. Projekt ,,Vybudování zázemí pro vstup do Štoly č. 1 v Jáchymově" 

- podání žádosti o dotaci do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4 - 

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory 4.1. Budování a rozvoj 

atraktivit a infrastruktury CR 

- finanční krytí projektu 

- jmenování vedoucího projektu 

- smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování 

přípravné fáze projektu  

RK 854/08/14 

81. Projekt Art Centrum Galerie 4 - rekonstrukce Špýcharu, Františkánské náměstí 

30/1, Cheb 

- Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci  

na předfinancování realizace projektu 

- Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje  

na spolufinancování realizace projektu a na neuznatelné náklady 

RK 855/08/14 

82. Projekt ,,Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté - Vstupní 

objekt dolu Jeroným" 

- Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci  

na předfinancování realizace projektu z rozpočtu Karlovarského kraje 

- Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje  

na spolufinancování realizace projektu a na neuznatelné náklady 

RK 856/08/14 

83. Projekt ,,Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v 

Chebu v sousední budově" 

- podání žádosti o dotaci do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4 - 

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory 4.1. Budování a rozvoj 

atraktivit a infrastruktury CR 

- finanční krytí projektu 

- jmenování vedoucího projektu 

- smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování 

přípravné fáze projektu  

RK 857/08/14 

84. Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace 

Karlovarského kraje 

RK 858/08/14 

85. Revokace části usnesení č. RK 231/03/14 Poskytnutí příspěvků z rozpočtu 

Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných 

objektů v roce 2014 - Kraslice, hrázděný dvojdům 

RK 859/08/14 

86. Revokace části usnesení č. RK 231/03/14 Poskytnutí příspěvků z rozpočtu 

Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných 

objektů v roce 2014 - Teplá, objekt knihovny 

 

 

 

RK 860/08/14 



Usnesení z 30. jednání RKK dne 04.08.2014 

 

04.08.2014  Strana 6 (celkem 58) 

 

 

87. Revokace usnesení č. ZK 125/05/14 Poskytnutí příspěvku z rozpočtu 

Karlovarského kraje obecně prospěšné společnosti Lázním Kyselka 

RK 861/08/14 

88. Informace o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce za období 

od 01.01.2014 do 30.06.2014 

RK 862/08/14 

89. Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje, předaných 

k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové 

organizaci, vzniklé na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, 

oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální 

mapy a obnovy katastrálního operátu 

RK 863/08/14 

90. Schválení smlouvy o výpůjčce movitých věcí – NEMOS SOKOLOV s.r.o. RK 864/08/14 

91. Schválení darovacích smluv - bezúplatné nabytí nemovitých věcí v majetku města 

Chodov do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod nemovitých věcí  

v majetku Karlovarského kraje do majetku města Chodov 

RK 865/08/14 

92. Smlouva o právu stavby na pozemcích ve vlastnictví Karlovarského kraje,  

k.ú. Olšová Vrata, pro společnost KV Technologies a.s. 

RK 866/08/14 

93. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva  

o právu provést stavbu k p.p.č. 2242/1, k.ú. Aš, ve prospěch společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s.  

RK 867/08/14 

94. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva  

o právu provést stavbu k p.p.č. 902, k.ú. Karlovy Vary a v budově č.p. 306, 

Karlovy Vary, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.  

RK 868/08/14 

95. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – kanalizační přípojka,  

k.ú. Drahovice, mezi Karlovarským krajem a městem Karlovy Vary 

RK 869/08/14 

96. Smlouva o zřízení věcného břemene – právo chůze a jízdy, p.p.č. 4328/3,  

k.ú. Jáchymov, ve vlastnictví Karlovarského kraje, ve prospěch RWE GasNet, 

s.r.o. 

RK 870/08/14 

97. Souhlas s bezúplatným převodem pozemku p.č. 512/11 v k.ú. Kolová, z vlastnictví 

České republiky, do vlastnictví Karlovarského kraje 

RK 871/08/14 

98. Bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 456/1 v k.ú. Sedlečko u Karlových Var  

z majetku obce Šemnice do majetku Karlovarského kraje a záměr kraje bezúplatně 

převést části pozemku p.p.č. 467 v k.ú. Sedlečko u Karlových Var z majetku 

Karlovarského kraje do majetku obce Šemnice 

RK 872/08/14 

99. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v majetku Karlovarského kraje - 

části pozemků p.p.č. 1040/2 v k.ú. Františkovy Lázně a p.p.č. 442/2 v k.ú. Horní 

Ves u Třebeně 

RK 873/08/14 

100. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc v majetku Karlovarského kraje - 

část pozemku p.p.č. 1134/2 v k.ú. Horní Blatná 

RK 874/08/14 

101. Záměr kraje prodat nemovitou věc v majetku Karlovarského kraje – část pozemku 

p.č. 266/1 v k.ú. Loket 

RK 875/08/14 

102. Záměr kraje prodat nemovitou věc v majetku Karlovarského kraje – část pozemku 

p.p.č. 1565/5 v k.ú. Prachomety 

RK 876/08/14 

103. Ukončení nájemního vztahu v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje – 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad  

RK 877/08/14 

104. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy 

příspěvkovým organizacím  

RK 878/08/14 

105. Výjimka z přílohy č. 2 zřizovací listiny „Pravidla pro správu majetku kraje“  

a prodej krmného vozu Bulldog DS8 a kolového traktoru Zetor 7011 svěřeného  

do správy Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy Cheb 

 

 

 

 

 

 

RK 879/08/14 
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106. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „MANAGEMENT ZVLÁŠTĚ 

CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ A EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALIT  

V KARLOVARSKÉM KRAJI – 4 EVL“  

- Schválení formy zadávacího řízení  

- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah  

- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami  

- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise 

RK 880/08/14 

107. Vyjádření k oznámení záměru „Vestavba lakovacího boxu do stávající prům. 

haly“ podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí  

  RK 881/08/14 

108a. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemků  

p.p.č. 47/3, 47/6, 47/7, 47/8 a pozemku st.p.č. 87, jehož součástí je budova č.p. 68, 

vše v k.ú. Pšov u Žlutic 

RK 882/08/14 

108b. Souhlas s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na pozemku p.č. 3263/1  

v k.ú. Sokolov 

RK 883/08/14 

108c. Souhlas s pokácením 3 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 3124/1  

v k.ú. Nejdek 

RK 884/08/14 

108d. Poskytnutí daru Krajskému ředitelství Policie ČR RK 885/08/14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Eva Valjentová v. r. 

náměstkyně hejtmana  

Karlovarského kraje 

 JUDr. Martin Havel v. r. 

     náměstek hejtmana 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- JUDr. Martina Havla 
- JUDr. Václava Sloupa 
 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

  

bod č. 108a) Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemků  

p.p.č. 47/3, 47/6, 47/7, 47/8 a pozemku st.p.č. 87, jehož součástí je budova č.p. 68, vše 

v k.ú. Pšov u Žlutic 

 

bod č. 108b) Souhlas s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na pozemku p.č. 3263/1  

v k.ú. Sokolov 

 

bod č. 108c) Souhlas s pokácením 3 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 3124/1  

v k.ú. Nejdek 

 

bod č. 108d) Poskytnutí daru Krajskému ředitelství Policie ČR 

 

Staženo z programu: 

 

bod č. 51)  Dohoda o ukončení příkazních smluv mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou 

krajskou nemocnicí a.s., na akce: 1. Příprava a realizace akce „Nemocnice Cheb – 

pořízení lineárního urychlovače“, 2. Příprava stavby „Přístavba lineárního urychlovače 

v nemocnici v Chebu“ 
 
1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 4.8.2014 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 776/08/14 
 

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 4.8.2014 

 

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí  

 

 
2. Poskytnutí finančního příspěvku AGENTUŘE PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKŮ – 

ARES, v.o.s., se sídlem Jáchymovská 41/73, Karlovy Vary, na náklady spojené s likvidací Regionální 

rozvojové agentury Egrensis 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 777/08/14 
 

- bere na vědomí informaci o dosavadním průběhu likvidace Regionální rozvojové agentury Egrensis 

 

- schvaluje příspěvek ve výši 72.635,-- Kč AGENTUŘE PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKŮ 

– ARES, v.o.s., se sídlem Jáchymovská 41/73, Karlovy Vary, na úhradu zálohy na náklady insolvenčního 

popřípadě konkurzního řízení stanovené soudem a zbývající část na částečnou úhradu nákladů 
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likvidátorovi související s likvidací Regionální rozvojové agentury Egrensis 

 

- ukládá odboru legislativnímu a právnímu vypracovat smlouvu o poskytnutí příspěvku, která bude 

obsahovat účelovost příspěvku, dle schváleného usnesení rady 

 

Termín kontroly: červen 2015 
 

Zodpovídá: PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
3. Poskytnutí příspěvku folklornímu souboru Marjánek 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 778/08/14 
 

- schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 40.000,-- Kč folklornímu souboru Marjánek Mariánské Lázně 

 

Termín kontroly: 22.09.2014 
 

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

 

 
4. Poskytnutí daru občanskému sdružení VIDOVDAN 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 779/08/14 
 

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 80.000,-- občanskému sdružení VIDOVDAN 

 

Termín kontroly: 22.09.2014 
 

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

 

 
5. Poskytnutí daru městu Cheb na oslavy 150. let založení požární ochrany 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 780/08/14 
 

- schvaluje poskytnutí daru ve výši 20.000,-- Kč městu Cheb na zajištění oslav 150. let založení požární 

ochrany 

 

Termín kontroly: 22.09.2014 
 

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

 

 
6. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 781/08/14 
 

- schvaluje  
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Rozpočtovou změnu č. 248/2014 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 76.454,70 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové 

dotace z Ministerstva financí České republiky na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv  

za II. čtvrtletí roku 2014 (od 9.4. do 8.7.2014) (rozpis na jednotlivá zdravotnická zařízení je přílohou 

důvodové zprávy) 

 

Rozpočtovou změnu č. 249/2014 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 12.000.000,-- Kč z titulu přijetí účelově 

vázaného příspěvku od Magistrátu města Karlovy Vary (neinvestiční 400.000,-- Kč, investiční 

11.600.000,-- Kč) na realizaci projektu Cyklostezka Ohře III. (Doubský most-Tašovice-Svatošská ulice 

Karlovy Vary), schváleného k financování v rámci Regionálního operačního programu, prioritní osa 3 - 

Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti 

 

Rozpočtovou změnu č. 250/2014 

- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 

zapojením vratky v rámci závěrečného vyúčtování ve výši 1.466,86 Kč (neinvestiční prostředky) projektu 

Škola nemusí být problém, realizovaného Základní školou praktickou a základní školou speciální Chodov, 

v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 

1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II.  

 

Rozpočtovou změnu č. 251/2014 

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

Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 v celkové částce ± 83.400,-- Kč. Jedná  

se o navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední 

odbornou školu logistickou a střední odborné učiliště Dalovice na zajištění výuky a výcviku včetně získání 

řidičského oprávnění v autoškole, která je součástí učebních osnov. 

 

Rozpočtovou změnu č. 252/2014 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 100.000,-- Kč z titulu vrácení finančních 

prostředků došlých na účet Karlovarského kraje od organizace Základní umělecká škola Antonína 

Dvořáka Karlovy Vary jako odvod za porušení rozpočtové kázně v letech 2007 - 2010. Finanční 

prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

 

Rozpočtovou změnu č. 253/2014 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.397,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků 

došlých na účet Karlovarského kraje od organizace Dětský dům mládeže a školní družina Horní Slavkov, 

Poštovní 622, jako penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně – neoprávněné čerpání 

mzdových prostředků. Odvod se vztahuje k rozpočtu roku 2012. Finanční prostředky budou poukázány 

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

 

Rozpočtovou změnu č. 254/2014 

- přesun rozpočtových prostředků z odboru sociálních věcí do Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského 

úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 5.000,-- Kč. Finanční prostředky budou použity na setkání 

pěstounů na Bublavě, které pořádá odbor sociálních věcí.  

 

Rozpočtovou změnu č. 255/2014 

- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do rozpočtu Odboru školství, mládeže 

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 466.360,-- Kč. Jedná se o dotaci 

do investičního fondu na nutné opravy budovy školy pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje 

Gymnázium a střední odbornou školu Aš. 

 

Rozpočtovou změnu č. 256/2014  

 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 16.800,-- Kč z odboru sociálních věcí do Odboru kancelář 

ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu dohod o provedení práce projektu Podpora 

sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji (OP LZZ VIII.). Projekt je realizován a financován  
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v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné 

příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb. 

 

Rozpočtovou změnu č. 257/2014 

- změna charakteru finančních prostředků z neinvestičních na investiční ve výši ± 10.000,-- Kč v rámci 

rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu 

poskytnutí investičního příspěvku spolku Kozodoj na výrobu multifunkčního nastavitelného zvedáku  

na zvedání hendikepovaných zvířat 

 

Rozpočtovou změnu č. 258/2014 

- přesun rozpočtových prostředků z příspěvků cizím subjektům odboru školství, mládeže a tělovýchovy  

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

částce ± 50.000,-- Kč. Jedná se o finanční dary na úhradu nákladů na ubytování a stravování souvisejících 

s odbornou stáží 10 studentů formou brigády na vědeckém pracovišti Nové technologie – výzkumné 

centrum Západočeské univerzity v Plzni. 

 

Rozpočtovou změnu č. 259/2014  

 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 248.235,-- Kč z odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu do Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu 

mzdových výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Prezentace Karlovarského kraje – Živého kraje, 

realizovaného a financovaného v rámci Regionálního operačního programu, prioritní osa 4 - Udržitelný 

rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 4.3 - Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů 

 

Rozpočtovou změnu č. 260/2014  

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje celkem o částku 27.707.081,29 Kč z titulu přijetí 

neinvestiční účelové dotace ve výši 199.104,-- Kč a investiční účelové dotace ve výši 27.507.977,29 Kč  

z rozpočtových prostředků Úřadu regionální rady regionu Severozápad. Finanční prostředky jsou určeny 

pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovanou střední školu Cheb na základě podané 

Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Centrum odborného  

a praktického vzdělávání ISŠ Cheb realizovaného v rámci Regionálního operačního programu. 

 

Rozpočtovou změnu č. 261/2014    

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 135.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové 

dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou 

knihovnu Karlovy Vary na realizaci projektu „Vzdělávání dobrovolných knihovníků v Karlovarském 

kraji“ (podprogram VISK 2) 

 

Rozpočtovou změnu č. 262/2014  

 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 200.000,-- Kč z odboru regionálního rozvoje do Odboru 

ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje na předfinancování cestovních náhrad projektu 

Rozvoj konkurenceschopnosti Karlovarského kraje podprojekt CLUSTRAT, realizovaného příspěvkovou 

organizací Karlovarského kraje Karlovarskou agenturou rozvoje a podnikání v rámci Programu 

nadnárodní spolupráce z Operačního programu Central Europe (Nadnárodní spolupráce) 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

 

Rozpočtovou změnu č. 263/2014 

- zapojení financování Fondu budoucnosti do Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje 

(nad rámec schváleného rozpočtu 2014) ve výši 24.384.315,25 Kč v souvislosti s realizací projektu 

Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN 

schváleného k financování v rámci Regionálního operačního programu, prioritní osa 1 - Regenerace  

a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 - Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů 

 

Rozpočtovou změnu č. 264/2014 

- zapojení financování Fondu budoucnosti do Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje 
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(nad rámec schváleného rozpočtu 2014) ve výši 3.125.000,-- Kč v souvislosti s realizací projektu 

Přístrojové vybavení pro Iktové centrum KKN a.s., schváleného k financování v rámci Integrovaného 

operačního programu - zvýšení vybavenosti specializovaných pracovišť 

 

Rozpočtovou změnu č. 265/2014 

- navýšení příjmů a výdajů Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 

1.300.000,-- Kč z titulu zapojení první splátky bezúročné půjčky přijaté od společnosti Letiště Karlovy 

Vary s.r.o. Finanční prostředky budou použity na úhradu 1. splátky kupní ceny nemovitosti v k.ú. Olšová 

vrata ve výši 4.600.000,-- Kč. 

 

Rozpočtovou změnu č. 266/2014 

- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do Odboru bezpečnosti a krizového 

řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 2.000.000,-- Kč, a to pro město Ostrov  

ve výši 1.000.000,-- Kč na pořízení požární techniky jednotce Sboru dobrovolných hasičů a pro město 

Bochov ve výši 1.000.000,-- Kč na pořízení požární techniky jednotce Sboru dobrovolných hasičů 

 

Rozpočtovou změnu č. 267/2014 

- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 38.269.258,-- Kč do Odboru zdravotnictví Krajského 

úřadu Karlovarského kraje k uhrazení závazku veřejné služby v oblasti zdravotnictví Karlovarské krajské 

nemocnici a.s., za zajištění lůžkové a ambulantní péče 

 

Rozpočtovou změnu č. 268/2014 

- přesun rozpočtových prostředků z odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů do rozpočtu Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 750.000,-- Kč. 

Jedná se o akci Machr roku, tj. projekt na podporu českého odborného školství „Celostátní setkání 

učňovské mládeže“, v jehož rámci budou vyhlášeny ceny pro nejlepší studenty učebních oborů s cílem 

propagovat regionální i celorepublikové odborné školství. Akci bude připravovat Česká hlava Promo, 

s.r.o., Zeleneč  

 

Rozpočtovou změnu č. 269/2014 

- zapojení financování Fondu budoucnosti do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ve výši 423.500,-- Kč v souvislosti s přípravou nového projektu Integrované střední 

školy Cheb – centrum dřevozpracujících oborů připravovaného k realizaci a financování v rámci 

Regionálního operačního programu, prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 - 

Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 

 

Rozpočtovou změnu č. 270/2014 

- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 10.000.000,-- Kč do Odboru dopravy a silničního 

hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje k navýšení dotace do investičního fondu pro rok 2014 

příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje 

 

Rozpočtovou změnu č. 271/2014 

- zapojení financování Fondu budoucnosti do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 700.000,-- Kč v souvislosti s přípravou nového 

projektu Galerie výtvarného umění v Chebu Retromuseum – nová expozice a depozitáře Galerie 

výtvarného umění v Chebu v sousední budově, připravovaného k realizaci a financování v rámci 

Regionálního operačního programu, prioritní osa 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 

4.1 - Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury 

 

Rozpočtovou změnu č. 272/2014   

- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje 

do Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 800.000,-- Kč na úplatné 

nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemků p.p.č. 47/3,47/6,47/7,47/8 a pozemku 

st.p.č. 87, jehož součástí je budova č.p. 68, vše v k.ú. Pšov u Žlutic, které poté budou převedeny do správy 

příspěvkové organizace Karlovarského kraje Střední lesnické školy Žlutice. Uvedené nemovité věci budou 
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sloužit zejména pro výuku oboru Lesní mechanizátor. 

 

Rozpočtovou změnu č. 273/2014 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 42.500.000,-- Kč v rámci rozpočtu Odboru dopravy  

a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to z rozpočtu příspěvkových organizací, 

neinvestičního příspěvku na provoz Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje do provozních 

výdajů rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu 

změny způsobu financování běžné zimní údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 22.09.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Daniela Vinopalová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování 

 

 
7. Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2014 do 30.6.2014 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 782/08/14 
 

- bere na vědomí plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období 1-6/2014 

 

Důvodová zpráva:  Plnění rozpočtových příjmů Karlovarského kraje ke dni 30.6.2014 

         Čerpání rozpočtových výdajů Karlovarského kraje ke dni 30.6.2014 

 

Příloha:       

Tab.č. 1 – Plnění rozpočtových příjmů Karlovarského kraje za období 1.1.2014 - 30.6.2014 

Tab.č. 2 – Čerpání rozpočtových výdajů Karlovarského kraje za období 1.1.2014 - 30.6.2014 

 

Zodpovídá: Ing. Daniela Vinopalová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování 

 

 
8. Poskytnutí dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci Gymnázium Ostrov 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 783/08/14 
 

- schvaluje poskytnutí dotace do investičního fondu ve výši 90.000,-- Kč příspěvkové organizaci 

Gymnázium Ostrov na dofinancování stavebních úprav v rámci projektu 3D laboratoře 

 

Zodpovídá: Mgr. Jaroslav Šafránek, ředitel příspěvkové organizace Gymnázia Ostrov 

 

 
9. Poskytnutí dotace do investičního fondu a převod finančních prostředků z rezervního fondu  

do fondu investičního příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 784/08/14 
 

- schvaluje poskytnutí dotace do investičního fondu ve výši 650.000,-- Kč příspěvkové organizaci 

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně 

 

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové 

organizace Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně ve výši 400.000,-- Kč na nutné opravy 
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Zodpovídá: Mgr. Miloslav Pelc, ředitel příspěvkové organizace Gymnázia a obchodní akademie 

Mariánské Lázně 

 

 
10. Poskytnutí dotace do investičního fondu a převod finančních prostředků z rezervního fondu  

do fondu investičního příspěvkové organizace Základní škola praktická a základní škola speciální 

Ostrov 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 785/08/14 
 

- schvaluje poskytnutí dotace do investičního fondu ve výši 250.000,-- Kč příspěvkové organizaci 

Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov na dofinancování schválené akce 

,,Rekonstrukce sociálních zařízení - II. etapa" 

 

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové 

organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov ve výši 70.000,-- Kč  

na dofinancování schválené akce ,,Rekonstrukce sociálních zařízení - II. etapa" 

 

Zodpovídá: Mgr. Pavlína Zapletalová, ředitelka příspěvkové organizace Základní školy praktické  

a základní školy speciální Ostrov 

 

 
11. Navýšení dotace do investičního fondu pro příspěvkovou organizaci Krajská správa a údržba 

silnic Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 786/08/14 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení navýšení dotace do investičního 

fondu Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, na rok 2014  

o 10 mil. Kč na údržbu a opravy komunikací, jejich součástí a příslušenství 

 

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
12. Změna účelu použití schválené dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Krajská 

knihovna Karlovy Vary 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 787/08/14 
 

- schvaluje změnu účelu použití dotace do investičního fondu ve výši 121.000,-- Kč ze schválené 

investiční akce ,,Modernizace sjednocení systému centralizované ochrany" na akci ,,Modernizace  

a obnova techniky v konferenčním sále" 

 

- schvaluje změnu účelu použití nevyčerpané části dotace do investičního fondu ve výši 34.976,-- Kč  

ze schválené investiční akce ,,Klimatizační jednotka duální pro serverovnu" na akci ,,Modernizace  

a obnova techniky v konferenčním sále" 

 

- schvaluje změnu účelu použití nevyčerpané části dotace do investičního fondu ve výši 48.965,-- Kč  

ze schválené investiční akce ,,10 ks PC pro zaměstnance" na akci ,,Modernizace a obnova techniky  

v konferenčním sále" 
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Zodpovídá: PaedDr. Vratislav Emler, ředitel příspěvkové organizace Krajské knihovny Karlovy Vary 

 

 
13. Změna názvu schválené dotace do investičního fondu a schválení použití investičního fondu 

příspěvkové organizace Dětský domov Plesná 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 788/08/14 
 

- souhlasí se změnou původního názvu investiční akce příspěvkové organizace Dětský domov Plesná 

Realizace projektu ,,Odvlhčení budovy" na nový název ,,Omezení pronikání zemní vlhkosti do objektu 

Dětského domova Plesná č.p. 357 a 338" 

 

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Dětský domov Plesná ve výši  

183.500,-- Kč na dofinancování akce ,,Omezení pronikání zemní vlhkosti do objektu Dětského domova 

Plesná č.p. 357 a 338" 

 

Zodpovídá: Mgr. Libuše Hoyerová, ředitelka příspěvkové organizace Dětského domova Plesná 

 

 
14. Metodika pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje - specifikace použití rezervního 

fondu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 789/08/14 
 

- ukládá příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje postupovat při čerpání rezervního fondu  

v souladu s § 30 odst. 2, pís. b) zákona č. 250/2000 Sb., dle doporučení uvedeného v důvodové zprávě 

 

Zodpovídá: ředitelé příspěvkových organizací  

 

 
15. Smlouvy o ČSOB municipálním kontu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 790/08/14 
 

- schvaluje smlouvy o ČSOB municipálním kontu 

 

- pověřuje náměstkyni pro ekonomiku podpisem těchto smluv 

 

- schvaluje převod finančních prostředků dle návrhu 

 

- pověřuje vedoucí ekonomického odboru zajištěním alokace finančních prostředků dle návrhu 

 

Termín kontroly: 24.11.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru 
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16. Termíny jednání Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2015 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 791/08/14 
 

- bere na vědomí termíny jednání Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 

2015 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí  

 

 
17. Plán práce Komise pro životní prostředí na 2. pololetí roku 2014 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 792/08/14 
 

- schvaluje plán práce Komise pro životní prostředí na 2. pololetí roku 2014 

 

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí  

 

 
18. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele významné veřejné zakázky: „Nemocnice 

Sokolov, stavební úpravy 1. NP pavilonu B – ARO", schválení smlouvy na realizaci stavby 

„Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 1. NP pavilonu B – ARO" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 793/08/14 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Nemocnice Sokolov, stavební úpravy  

1. NP pavilonu B – ARO“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče č. 1 JURICA a.s.,  

s nabídkovou cenou 17,862.663,00 Kč bez DPH 

 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže společností 

JURICA a.s., s nabídkovou cenou 17,862.663,00 Kč bez DPH 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže 

společností JURICA a.s., s nabídkovou cenou 17,862.663,00 Kč bez DPH po marném uplynutí lhůt  

k podání námitek k průběhu zadávacího řízení 

 

- pověřuje hejtmana podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže společností JURICA a.s., s nabídkovou 

cenou 17,862.663,00 Kč bez DPH 

 

Termín kontroly: 24.11.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat  
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19. Schválení prodloužení platnosti smluv uzavřených se společností Microsoft – smlouvy Microsoft 

Select a smlouvy Microsoft Enterprise Agreement. 

Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: ,,Microsoft Enterprise agreement renewal" 

- Schválení prodloužení platnosti smluv se společností Microsoft   

- Schválení formy zadávacího řízení 

- Schválení seznamu uchazečů k obeslání 

- Schválení hodnotících kritérií 

- Jmenování členů komise pro otevírání obálek 

- Jmenování členů hodnotící komise 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 794/08/14 
 

- schvaluje prodloužení platnosti smluv uzavřených se společností Microsoft – smlouvy Microsoft Select 

a smlouvy Microsoft Enterprise Agreement 

 

- schvaluje uzavření příslušných smluv se společností Microsoft 

 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona  

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku ,,Microsoft Enterprise agreement renewal" 

 

- schvaluje seznam uchazečů zadávacího řízení na veřejnou zakázku ,,Microsoft Enterprise agreement 

renewal" dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku ,,Microsoft 

Enterprise agreement renewal", dle přílohy č. 2: Hodnotící kritéria 

 

- schvaluje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami: 

- člen: Bc. Bedřich Kořínek  - náhradník: Ing. Jiří Heliks 

- člen: Ing. Michaela Korandová - náhradník: Bc. Miroslav Smaržík 

- člen: Ing. Irena Šteflová  - náhradník: Ing. Květoslav Smutný 

 

- schvaluje složení komise pro hodnocení nabídek: 

- člen: JUDr. Martin Havel   - náhradník: PhDr. Oleg Kalaš 

- člen: Ing. Petr Navrátil   - náhradník: Bc. Miloslav Čermák 

- člen: JUDr. Václav Sloup   - náhradník: Bohuslava Hajská 

- člen: Ing. Eva Valjentová   - náhradník: Ing. Václav Jakubík 

- člen: Mgr. Petr Šindelář, LL.M.  - náhradník: Mgr. Vildumetzová Jana 

- člen: Ing. Petr Kulda    - náhradník: Bc. Miroslav Smaržík 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru projektového řízení a informatiky KK  

 

 
20. Prominutí pohledávek za povinným Kamilem Kantkem s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 795/08/14 
 

- souhlasí s prominutím nevymahatelných pohledávek v celkové výši 13.000,-- Kč za povinným Kamilem 

Kantkem s.r.o., IČO 28480562, se sídlem U hřiště 318, 250 83 Škvorec 

 

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního  
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21. Prominutí pohledávek za povinným Vlastimilem Schneiderem 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 796/08/14 
 

- souhlasí s prominutím nevymahatelné pohledávky ve výši 703,-- Kč za povinným Vlastimilem 

Schneiderem, bytem Krymská 1722/8, 360 01 Karlovy Vary 

 

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního  

 

 
22. Prominutí pohledávky za povinným Romským občanským sdružením - Karlovy Vary 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 797/08/14 
 

- souhlasí s prominutím nevymahatelné pohledávky ve výši 1.206.192,-- Kč za povinným Romským 

občanským sdružením - Karlovy Vary, IČO 68782853, se sídlem Nejdecká 247/10, 360 05 Karlovy Vary 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje prominutí nevymahatelné pohledávky ve výši 

1.206.192,-- Kč za povinným Romským občanským sdružením - Karlovy Vary, IČO 68782853, se sídlem 

Nejdecká 247/10, 360 05 Karlovy Vary 

 

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního  

 

 
23. Žádost o prominutí penále 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 798/08/14 
 

- schvaluje prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši  

1.768.843,41 Kč společnosti Autobusy Karlovy Vary, IČO 25332473 

 

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního  

 

 
24. Žádost Integrované střední školy Cheb, sídlem Obrněné brigády 2258/6, Cheb, PSČ 350 02,  

o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 799/08/14 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neprominutí odvodu za porušení 

rozpočtové kázně, a to ve výši 100 % z částky 147.571,-- Kč, tj. 147.571,-- Kč, Integrované střední škole 

Cheb, IČO 00077461, sídlem Obrněné brigády 2258/6, Cheb, PSČ 350 02 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí penále za prodlení  

s odvodem za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 100 % z částky 36.556,-- Kč, tj. 36.556,-- Kč, 

Integrované střední škole Cheb, IČO 00077461, sídlem Obrněné brigády 2258/6, Cheb, PSČ 350 02 

 

Termín kontroly: 08.09.2014 
 

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního  
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25. Žádost Libora Baláka - Karlovarské hudební divadlo, IČO 49759302, sídlem Celní 13, Karlovy 

Vary, PSČ 360 05, o prominutí vyměřeného penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové 

kázně 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 800/08/14 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí povinnosti uhradit 

penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 50 % z celkové částky  

65.745,-- Kč, tj. 32.873,-- Kč, Liboru Balákovi - Karlovarské hudební divadlo, IČO 49759302, sídlem 

Celní 13, Karlovy Vary, PSČ 360 05 

 

Termín kontroly: 08.09.2014 
 

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního  

 

 
26. Žádost Střední odborné školy logistické a středního odborného učiliště Dalovice, sídlem Hlavní 

114/29, Dalovice, PSČ 362 23, IČO 00574384, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 801/08/14 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí odvodu za porušení 

rozpočtové kázně, a to ve výši 53.367,-- Kč z částky 65.727,-- Kč, Střední odborné škole logistické  

a střednímu odbornému učilišti Dalovice, sídlem Hlavní 114/29, Dalovice, PSČ 362 23, IČO 00574384 

 

Termín kontroly: 08.09.2014 
 

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního  

 

 
27. Vystavení plné moci pro JUDr. Richarda Šenderu, advokáta, k zastupování Karlovarského 

kraje v žalobě o bezdůvodné obohacení 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 802/08/14 
 

- souhlasí s udělením plné moci pro JUDr. Richarda Šenderu, advokáta Advokátní kanceláře Šendera  

a Čihák, k zastupování v právní věci o zaplacení 161.400,-- Kč s přísl. proti žalobkyni Patricii Pěnkavové 

vedené u Okresního soudu Karlovy Vary pod sp.zn. 43 C 45/2014 a dále ke všem souvisejícím úkonům  

v rozsahu občanského soudního řádu a občanského zákoníku 

 

- pověřuje Ing. Evu Valjentovou, statutární zástupkyni hejtmana, podpisem přiložené plné moci 

 

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního  

 

 
28. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. – volba 

člena dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 803/08/14 
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, která je jediným akcionářem obchodní společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.,  

IČO 26402068, se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197 (dále jen ÚSKK, a.s.) v působnosti valné hromady ve 

smyslu ustanovení § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „KrajZ“), a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „KorpZ“), učinila tato rozhodnutí: 

 

- bere na vědomí sdělení představenstva společnosti ÚSKK, a.s., ohledně změny právních předpisů  

k volbě členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti s tím, že tato možnost volby zaměstnanci již není  

v zákoně („KorpZ“) upravena 

 

- volí v souladu s ustanovením § 421 odstavec 2 písmeno f) „KorpZ“ a článku 10 odstavec 2 písmeno d)  

a článku 21 odstavec 3 stanov společnosti ÚSKK, a.s., Ing. Josefa Bulku, nar. 14.06.1967, bytem Sokolov, 

Alšova 1739, PSČ 356 05, jako člena dozorčí rady společnosti ÚSKK, a.s., a to s účinností ke dni 

05.08.2014, ke kterému vzniká jeho funkce člena dozorčí rady 

 

- schvaluje v souladu s ustanovením § 59 odstavec 2 „KorpZ“, § 12 odstavec 1 „KorpZ“ a § 59 odstavec 1 

písmeno j) „KrajZ“ smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností ÚSKK, a.s.,  

a Ing. Josefem Bulkou, jako člena dozorčí rady společnosti ÚSKK, a.s., dle předloženého znění, a to 

včetně jejího ujednání o výši a složkách odměny za výkon funkce člena dozorčí rady 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem vyhotovení písemného zápisu o výše uvedených 

rozhodnutí za jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského 

kraje, a.s. 

 

Zodpovídá: Ing. Jaroslav Fiala, CSc., předseda představenstva 

Michal Riško, místopředseda představenstva 

Ing. Ivan Šmat, člen představenstva 

 

 
29. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „II/222 Zajištění skalních 

masívů Karlovy Vary - Kyselka“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 804/08/14 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky „II/222 Zajištění skalních masívů Karlovy 

Vary - Kyselka“. Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče: „Sdružení Minova – CTB – 

Rocknet“, s vedoucím účastníkem sdružení firmou Minova Bohemia s.r.o., Lihovarská 10, 716 03 Ostrava 

– Radvanice, IČO 63321238, s nabídkovou cenou 73.162.368,49 Kč vč. DPH. Na druhém pořadí  

se umístila nabídka uchazeče: Sdružení společnosti „Strix + Unigeo + Helping – Kyselka“, s vedoucím 

účastníkem sdružení Strix Chomutov a.s., 28. října 1081/19, 430 01 Chomutov, IČO 27274535,  

s nabídkovou cenou 97.765.052,00 Kč vč. DPH a na třetím pořadí se umístila nabídka uchazeče: AZ 

Sanace a.s., Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 25033514, s nabídkovou cenou  

102.228.564,52 Kč vč. DPH. 

 

- pověřuje ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, podpisem 

smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na dodavatele zakázky „II/222 Zajištění skalních masívů 

Karlovy Vary – Kyselka“: „Sdružení Minova – CTB – Rocknet“, s vedoucím účastníkem sdružení firmou 

Minova Bohemia s.r.o., Lihovarská 10, 716 03 Ostrava – Radvanice, IČO 63321238, s nabídkovou cenou 

73.162.368,49 Kč vč. DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení a dále 

dle § 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

 

Termín kontroly: 20.10.2014 
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Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
30. Polyfunkční areál společnosti KV Technologies a.s., na letišti Karlovy Vary 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 805/08/14 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci se společností KV Technologies a.s., dle návrhu 

 

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., 

uzavření smlouvy o spolupráci se společností KV Technologies a.s., dle návrhu 

 

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., 

uzavření smlouvy o cenovém zvýhodnění služeb poskytovaných na letišti Karlovy Vary se společností KV 

Technologies a.s., dle návrhu 

 

Termín kontroly: 06.10.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 

 

 
31. Dohoda o ukončení Smlouvy o partnerství a spolupráci pro zajištění realizace projektu 

Karlovarská karta  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 806/08/14 
 

- schvaluje Dohodu o ukončení Smlouvy o partnerství a spolupráci pro zajištění realizace projektu 

Karlovarská karta uzavíranou mezi Karlovarským krajem a dopravci - Autobusy Karlovy Vary, a.s.,  

IČO 25332473, Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., IČO 48364282, LIGNETA autobusy s.r.o.,  

IČO 26315963, VV autobusy s.r.o., IČO 26346664, ČI-DU, spol. s r.o., IČO 25248995, Cvinger bus s.r.o., 

IČO 26370336, František Farář, IČO 12821411, PECHOČIAKOVÁ-ZEPRA s.r.o., IČO 27970809, 

MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o., IČO 26412501, dle návrhu 

 

- pověřuje hejtmana podpisem Dohod o ukončení Smlouvy o partnerství a spolupráci pro zajištění 

realizace projektu Karlovarská karta uzavíraných mezi Karlovarským krajem a dopravci - Autobusy 

Karlovy Vary, a.s., IČO 25332473, Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., IČO 48364282, LIGNETA 

autobusy s.r.o., IČO 26315963, VV autobusy s.r.o., IČO 26346664, ČI-DU, spol. s r.o., IČO 25248995, 

Cvinger bus s.r.o., IČO 26370336, František Farář IČO 12821411, PECHOČIAKOVÁ-ZEPRA s.r.o.,  

IČO 27970809, MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o., IČO 26412501 

 

Termín kontroly: 20.10.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace 

Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství  
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32. Uzavření příkazní smlouvy k provádění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel  

na silnicích II. a III. třídy 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 807/08/14 
 

- schvaluje příkazní smlouvu k provádění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na silnicích  

II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- schvaluje uzavření příkazní smlouvy k provádění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel  

na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje se společností Centrum služeb pro silniční 

dopravu, s. p. o. 

 

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

 

 
33. Uzavření smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby v údržbě silnic  

II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 808/08/14 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření smlouvy o poskytnutí 

vyrovnávací platby za závazek veřejné služby s pověřenou společností Údržba silnic Karlovarského kraje, 

a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice, IČO 26402068 

 

- souhlasí s vyčleněním částky z celkového objemu finančních prostředků určených na zajištění činností 

obecného hospodářského zájmu údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje pro období 

od 1.11.2014 do 31.12.2014 ve výši 40.000.000,-- Kč pro zajištění sjízdnosti silnic v zimním období 

 

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

 

 
34. Vzory smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti a služebnosti inženýrské sítě v souvislosti  

s umisťováním inženýrských sítí a obdobných zařízení do silničních pozemků a silnic II. a III. třídy 

v Karlovarském kraji 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 809/08/14 
 

- ruší dvě části usnesení pod č. RK 285/03/14 ze dne 24.3.2014 ve znění: 

 

„Souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vzor smlouvy o užívání pozemku 

pro provedení a umístění stavby – zařízení a nové vzory smluv o zřízení služebnosti inženýrských sítí, 

zpracovaných na základě zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), účinného od 1. ledna 2014.“ 

 

„Souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení sazebník jednorázových úhrad  

za omezení vlastnických práv v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do pozemků silnic II. a III. třídy 

v Karlovarském kraji.“ 

 

- ruší část usnesení pod č. RK 78/01/14 ze dne 27.1.2014 ve znění: 

 

„Ruší Sazebník jednorázových úhrad za omezení vlastnických práv v souvislosti s ukládáním 

inženýrských sítí do silničních pozemků silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji, platný dle usnesení 
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Rady Karlovarského kraje č. RK 300/04/13 ze dne 8. 4. 2013“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vzory smluv o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a služebnosti inženýrské sítě, zpracované ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, za účelem zřizování věcných břemen – služebností při umisťování inženýrských sítí  

a obdobných zařízení do silničních pozemků a silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jednorázovou sazbu za zřízení 

věcných břemen - služebností v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí a obdobných zařízení třetích 

stran do silničních pozemků a silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji, v paušální výši 500,-- Kč  

(bez DPH) za každou pozemkovou parcelu, dotčenou věcným břemenem - služebností. U podnikatelských 

subjektů budou k této částce účtovány i náklady za administrativní vyřízení smlouvy ve výši 2.000,-- Kč 

(bez DPH). 

 

Termín kontroly: 06.10.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
35. Projekt Cyklostezka Ohře II - Dodatek č. 4 Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/35.0801 o poskytnutí 

dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 810/08/14 
 

- schvaluje Dodatek č. 4 Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/35.00801 o poskytnutí dotace z rozpočtových 

prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, dle návrhu 

 

- pověřuje hejtmana podpisem Dodatku č. 4 Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/35.00801 o poskytnutí dotace  

z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace 

 

 
36. Projekt Cyklostezka Ohře III - Dodatek č. 1 Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/66.01008 o poskytnutí 

dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 811/08/14 
 

- schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/66.01008 o poskytnutí dotace z rozpočtových 

prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, dle návrhu 

 

- pověřuje hejtmana podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/66.01008 o poskytnutí dotace  

z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 

 

Termín kontroly: 22.09.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace 
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37. Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2014 - Dodatek č. 1  

k Prováděcí smlouvě o poskytnutí dotace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 812/08/14 
 

- souhlasí s Dodatkem č. 1 k Prováděcí smlouvě o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti 

Severozápad č. 3, na základě kterého dochází k navýšení dotace z původních 23.267.000,-- Kč  

na 30.506.000,-- Kč 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu 

 

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

 

 
38. Poskytnutí příspěvku na přípravu, organizaci a realizaci Celostátní konference EDA 2015 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 813/08/14 
 

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na přípravu, organizaci 

a realizaci 6. Celostátní konference s mezinárodní účastí ,,Inovace evropských měst, strategické plánování, 

architektura, urbanizmus, syntéza s uměním a kulturou, evropské programy a projekty pro rozvoj měst -  

6. EDA 2015" 

 

- schvaluje poskytnutí příspěvku 49.000,-- Kč na přípravu, organizaci a realizaci 6. Celostátní konference 

s mezinárodní účastí ,,Inovace evropských měst, strategické plánování, architektura, urbanizmus, syntéza  

s uměním a kulturou, evropské programy a projekty pro rozvoj měst - 6. EDA 2015" 

 

Termín kontroly: 06.10.2014 
 

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

 

 
39. Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 814/08/14 
 

- souhlasí  

 se změnou parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Valy v rámci Programu obnovy 

venkova 

 se změnou parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Vlkovice v rámci Programu 

obnovy venkova 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu 

 

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

 

 
40. Program obnovy venkova 2014 - návrh rozdělení příspěvků, II. kolo 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 815/08/14 



Usnesení z 30. jednání RKK dne 04.08.2014 

 

04.08.2014  Strana 25 (celkem 58) 

 

 

- souhlasí s předloženým návrhem přerozdělení příspěvků v rámci Programu obnovy venkova 2014,  

ve II. kole, dle přílohy č. 1 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu 

 

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

 

 
41. Program obnovy venkova 2014 - dodatečné poskytnutí příspěvku 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 816/08/14 
 

- souhlasí s dodatečným poskytnutím příspěvku v rámci Programu obnovy venkova obci Merklín v částce 

130.000,-- Kč 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu 

 

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

 

 
42. Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 817/08/14 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančních příspěvků 

z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Horní Blatná ve výši 30.000,-- Kč, obec Nové Hamry ve výši 

30.000,-- Kč, město Mariánské Lázně ve výši 145.000,-- Kč, Život na Dyleň ve výši 30.000,-- Kč, město 

Boží Dar ve výši 280.000,-- Kč, obec Pernink ve výši 50.000,-- Kč, město Abertamy ve výši  

110.000,-- Kč, město Březová ve výši 25.000,-- Kč, město Jáchymov ve výši 130.000,-- Kč, Biatlon klub 

Jáchymov ve výši 60.000,-- Kč, První Krušnohorskou o.p.s., ve výši 200.000,-- Kč, Lyžařský klub Slovan 

Karlovy Vary ve výši 100.000,-- Kč, ZO ČSOP Berkut ve výši 20.000,-- Kč a město Aš ve výši  

24.000,-- Kč 

 

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

 

 
43. Finanční příspěvek na zajištění akce Den národnostních menšin Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 818/08/14 
 

- schvaluje poskytnutí příspěvku Občanskému sdružení - Obec Slovákov v Sokolově, se sídlem Závodu 

míru 1787, Sokolov, ve výši 95.000,-- Kč 

 

- schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2014 pro organizaci 

Občanské sdružení - Obec Slovákov v Sokolově, se sídlem Závodu míru 1787, Sokolov 

 

Termín kontroly: 22.09.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  
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44. Pravidla pro poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací  

v oblasti podpory rodiny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 819/08/14 
 

- schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací  

v oblasti podpory rodiny 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Pravidla pro poskytování příspěvků  

z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny pro příspěvky poskytnuté 

dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Termín kontroly: 20.10.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  

 

 
45. Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit  

v oblasti prevence kriminality 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 820/08/14 
 

- schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit  

v oblasti prevence kriminality 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Pravidla pro poskytování 

příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality pro příspěvky 

poskytnuté dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů 

 

Termín kontroly: 20.10.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  

 

 
46. Projekt CZ.1.06/3.1.00/07.08546 ,,Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby 

se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, 1. etapa, část III a 2. etapa" 

- informace o projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 821/08/14 
 

- bere na vědomí informace o stavu projektu uvedené v důvodové zprávě 

 

- ukládá Ing. Stanislavě Správkové, vedoucí Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského 

kraje, panu Danielu Lindenbergovi, řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA"  

v Hazlově, p.o. a Ing. Petru Uhříčkovi, řediteli Agentury projektového a dotačního managementu 

Karlovarského kraje, p.o., prověřit další možné zdroje financování realizace části projektu 

 

- souhlasí s návrhem dopisu PhDr. Karlu Vítovi, Ph.D., řediteli odboru implementace fondů EU 

Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky 
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- schvaluje odeslání dopisu PhDr. Karlu Vítovi, Ph.D., řediteli odboru implementace fondů EU 

Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky 

 

- pověřuje hejtmana podpisem dopisu PhDr. Karlu Vítovi, Ph.D., řediteli odboru implementace fondů EU 

Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky 

 

Termín kontroly: 20.10.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  

Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace 

 

 
47. Projekt ,,Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením 

"PATA" v Hazlově, příspěvková organizace" - předfinancování projektu v souvislosti se změnou 

metodiky Integrovaného operačního programu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 822/08/14 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předfinancování projektu 

„Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA"  

v Hazlově, příspěvková organizace, 1. etapa, část II“ ve výši 21.000.000,-- Kč 

 

Termín kontroly: 01.12.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace 

Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  

 

 
48. Projekt ,,Rekonstrukce objektu Neumannova ulice, Aš" - schválení finančního krytí projektu  

a podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu 

soudržnosti Severozápad 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 823/08/14 
 

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

do 59. výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na akci „Rekonstrukce objektu 

Neumannova ulice, Aš“ o celkových nákladech projektu ve výši 48.000.000,-- Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zajištění finančního krytí  

na realizaci projektu „Rekonstrukce objektu Neumannova ulice, Aš“ s předpokládanou výší celkových 

nákladů 48.000.000,-- Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zajištění předfinancování 

projektu „Rekonstrukce objektu Neumannova ulice, Aš“ ve výši 100 % celkových nákladů projektu,  

tj. 48.000.000,-- Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zajištění spolufinancování 

projektu „Rekonstrukce objektu Neumannova ulice, Aš“ ve výši 15 % ze způsobilých výdajů projektu,  

tj. 7.200.000,-- Kč 
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- pověřuje Agenturu projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o., přípravou  

a podáním žádosti o dotaci do 59 výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na akci 

„Rekonstrukce objektu Neumannova ulice, Aš“ 

 

- jmenuje Ing. Petra Uhříčka, ředitele Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského 

kraje, vedoucím projektu ,,Rekonstrukce objektu Neumannova ulice, Aš" 

 

Termín kontroly: 15.12.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace 

 

 
49. Projekt „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“ financovaný v rámci 

ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 

Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 824/08/14 
 

- bere na vědomí informace o projektu „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic 

KKN“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zařazení projektu „Modernizace 

a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“, na který bude žádána finanční podpora v rámci ROP 

NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 

1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského 

kraje 2007 – 2013 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení, že žadatelem o dotaci  

pro projekt „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“ v rámci ROP NUTS II 

Severozápad pro období 2007 – 2013, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 

Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, bude Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 

1369/19, Karlovy Vary, 360 01 

 

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

NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 na projekt „Modernizace a vybavení přístrojového 

vybavení nemocnic KKN“ v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj 

měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, ve výši celkových nákladů 

40.000.000,-- Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit předsedu představenstva Karlovarské 

krajské nemocnice a.s., MUDr. Josefa Märze a místopředsedu představenstva MUDr. Jiřího Hofmanna 

podpisem žádosti o finanční podporu na projekt „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení 

nemocnic KKN“ financovaný v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj 

měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové předpokládané výdaje 

projektu „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“ ve výši 40.000.000,-- Kč 

včetně DPH 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 

zajistit spolufinancování projektu „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“  

ve výši 15 % způsobilých výdajů, tj. 6.000.000,-- Kč včetně DPH 



Usnesení z 30. jednání RKK dne 04.08.2014 

 

04.08.2014  Strana 29 (celkem 58) 

 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 

zajistit předfinancování projektu „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“  

ve výši celkových nákladů 100 %, tj. 40.000.000,-- Kč včetně DPH, z prostředků kraje 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy O poskytnutí 

příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Modernizace  

a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“ v rámci Regionálního operačního programu ve výši 

250.000,-- Kč včetně DPH, uzavřenou mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí 

a.s., Bezručova 1369/19, Karlovy Vary 360 66, dle návrhu 

 

Termín kontroly: červen 2015 
 

Zodpovídá: MUDr. Josef März, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

 

 
50. Projekt „Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie a radioterapie v nemocnici Cheb – 

lineární urychlovač“ financovaný v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace 

a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 825/08/14 
 

- bere na vědomí informace o projektu „Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie  

a radioterapie v nemocnici Cheb – lineární urychlovač“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zařazení projektu „Obnova 

přístrojového vybavení oddělení onkologie a radioterapie v nemocnici Cheb – lineární urychlovač“,  

na který bude žádána finanční podpora v rámci ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013, 

Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských 

zdrojů, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení, že žadatelem o dotaci  

pro projekt „Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie a radioterapie v nemocnici Cheb – 

lineární urychlovač“ v rámci ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013, Prioritní osa 1 – 

Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, bude 

Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 1369/19, Karlovy Vary, 360 01 

 

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

NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 na projekt „Obnova přístrojového vybavení oddělení 

onkologie a radioterapie v nemocnici Cheb – lineární urychlovač“ v rámci ROP NUTS II Severozápad, 

Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských 

zdrojů, ve výši celkových nákladů 100.000.000,-- Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit předsedu představenstva Karlovarské 

krajské nemocnice a.s., MUDr. Josefa Märze a místopředsedu představenstva MUDr. Jiřího Hofmanna 

podpisem žádosti o finanční podporu na projekt „Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie  

a radioterapie v nemocnici Cheb – lineární urychlovač“ financovaný v rámci ROP NUTS II Severozápad, 

Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských 

zdrojů 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové předpokládané výdaje 

projektu „Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie a radioterapie v nemocnici Cheb – lineární 

urychlovač“ ve výši 100.000.000,-- Kč včetně DPH 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 

zajistit spolufinancování projektu „Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie a radioterapie  

v nemocnici Cheb – lineární urychlovač“ ve výši 15 % způsobilých výdajů, tj. 15.000.000,-- Kč včetně 

DPH 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 

zajistit předfinancování projektu „Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie a radioterapie  

v nemocnici Cheb – lineární urychlovač“ ve výši celkových nákladů 100 %, tj. 100.000.000,-- Kč včetně 

DPH, z prostředků kraje 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy O poskytnutí 

příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Obnova přístrojového 

vybavení oddělení onkologie a radioterapie v nemocnici Cheb – lineární urychlovač“ v rámci 

Regionálního operačního programu ve výši 400.000,-- Kč včetně DPH, uzavřenou mezi Karlovarským 

krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., Bezručova 1369/19, Karlovy Vary, 360 66, dle návrhu 

 

Termín kontroly: červen 2015 
 

Zodpovídá: MUDr. Josef März, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

 

 
51. Dohoda o ukončení příkazních smluv mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí a.s., na akce: 1. Příprava a realizace akce „Nemocnice Cheb – pořízení lineárního 

urychlovače“, 2. Příprava stavby „Přístavba lineárního urychlovače v nemocnici v Chebu“ 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
52. Schválení poskytnutí náborových příspěvků pro lékaře Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 826/08/14 
 

- projednala žádosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace,  

o poskytnutí náborových příspěvků novým lékařům, a to MUDr. Miroslavovi Brejchovi,  

MUDr. Vlastislavu Šimáčkovi, MUDr. Robinu Šínovi, MUDr. Věře Procházkové 

 

- schvaluje smlouvu o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem  

a MUDr. Miroslavem Brejchou, bytem Chelčického 1312/7, Plzeň, dle návrhu 

 

- schvaluje smlouvu o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a MUDr. Robinem 

Šínou, bytem Větrná 1281, Stříbro, dle návrhu 

 

- schvaluje smlouvu o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a MUDr. Věrou 

Procházkovou, bytem Česká 154, Karlovy Vary, dle návrhu 

 

- schvaluje smlouvu o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem  

a MUDr. Vladislavem Šimáčkem, bytem U Stírky 2034/4, Praha 8, dle návrhu 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, PaedDr. Josefa Novotného, podpisem výše uvedených smluv 

 

Termín kontroly: únor 2015 
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Zodpovídá: Bc. Miloslav Čermák, náměstek hejtmana 

 

 
53. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: ,,Pozáruční servis  

a údržba vozidel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje pro oblast A. Karlovy Vary“  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 827/08/14 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Pozáruční servis a údržba vozidel 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje pro oblast A. Karlovy Vary“. Jako nejvýhodnější byla 

vyhodnocena nabídka uchazeče Jan Potužák, IČO 72221232, se sídlem Na Vyhlídce 498/32, 360 01 

Karlovy Vary, s nabídkou cenou za hodinu práce ve výši 200,-- Kč bez DPH. 

 

- pověřuje MUDr. Romana Sýkoru, Ph.D., ředitele Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, 

příspěvkové organizace, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže „Pozáruční servis a údržba vozidel 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje pro oblast A. Karlovy Vary“ s nabídkovou cenou  

za hodinu práce ve výši 200,-- Kč bez DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu 

zadávacího řízení 

 

Zodpovídá: MUDr. Roman Sýkora, Ph. D., ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace 

 

 
54. Dodatek č. 12 ke zřizovací listině Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková 

organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 828/08/14 
 

- souhlasí s návrhem dodatku č. 12 ke zřizovací listině Krajský dětský domov pro děti do 3 let, 

příspěvková organizace, dle předloženého návrhu 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje 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, schválit dodatek č. 12 ke zřizovací listině Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková 

organizace, dle předloženého návrhu 

 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví  

 

 
55. Stipendijní program Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 829/08/14 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Stipendijní program 

Karlovarského kraje dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál na jednání 

zastupitelstva kraje 

 

Termín kontroly: 20.10.2014 
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Zodpovídá: Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
56. Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež, financováno z prostředků EHP/Norsko 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 830/08/14 
 

- schvaluje nezapojení kraje do programu CZ04 - Ohrožené děti a mládež, financovaného z EHP fondů 

 

Zodpovídá: Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
57. Informace o Zápisu z administrativní kontroly průběžné (interim) s žádostí o platbu (projekt  

č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376 ,,Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov", příjemce 

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov) 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 831/08/14 
 

- bere na vědomí informaci o Zápisu z administrativní kontroly průběžné (interim) s žádostí o platbu 

projektu č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376 Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov 

čj. RRSZ 15088/2014 ze dne 16. 7. 2014 

 

- bere na vědomí podání Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov čj. ISSTE/2014/2551 

ze dne 22. 7. 2014 ve věci Zápisu z administrativní kontroly průběžné (interim) s žádostí o platbu projektu 

č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376 Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov čj. RRSZ 15088/2014 

ze dne 16. 7. 2014 

 

- ukládá řediteli Integrované střední školy technické a ekonomické Mgr. Pavlu Janusovi zpracovat proti 

Zápisu z administrativní kontroly průběžné (interim) s žádostí o platbu projektu 

č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376 Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov čj. RRSZ 15088/2014 

ze dne 16. 7. 2014 stanovisko ve spolupráci s pracovní skupinou Krajského úřadu Karlovarského kraje  

a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací,  

ve lhůtě do 6. 8. 2014 

 

- ukládá řediteli Integrované střední školy technické a ekonomické Mgr. Pavlu Janusovi v případě, že 

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad přistoupí ke krácení dotace, iniciovat  

ve spolupráci s pracovní skupinou Krajského úřadu Karlovarského kraje a Agenturou projektového  

a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, spor z veřejnoprávní smlouvy 

 

Termín kontroly: 22.09.2014 
 

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

a ekonomické Sokolov 

 

 
58. Informace o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu „ISŠTE Sokolov – 

zateplení obvodových plášťů sportovní haly Sokolov“ příspěvkové organizace Integrovaná střední 

škola technická a ekonomická Sokolov  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 832/08/14 
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- bere na vědomí informaci o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu „ISŠTE 

Sokolov – zateplení obvodových plášťů sportovní haly Sokolov“ příspěvkové organizace Integrovaná 

střední škola technická a ekonomická Sokolov 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí tuto informaci 

 

- ukládá Mgr. Pavlu Janusovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická  

a ekonomická Sokolov, zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

 

Termín kontroly: 20.10.2014 
 

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

a ekonomické Sokolov 

 

 
59. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Integrovaná střední 

škola Cheb: „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku“ 

- Schválení formy zadávacího řízení 

- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah 

- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 

- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 833/08/14 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb.,  

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku příspěvkové organizace 

Integrovaná střední škola Cheb „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" 

rozdělenou na části: 

- Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku - autoservis 

- Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku - strojírenský úsek 

- Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku - PC učebna 

- Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku - elektrotechnické laboratoře 

- Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku - vybavení elektrotechnických dílen 

- Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku - měřící a přístrojová technika 

- Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku - strojní a metalurgická technika 

- Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku - gastroúsek 

- Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku - truhlářské vybavení 

 

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Modernizace 

strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" rozdělenou na části: 

- Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku - autoservis 

- Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku - strojírenský úsek 

- Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku - PC učebna 

- Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku - elektrotechnické laboratoře 

- Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku - vybavení elektrotechnických dílen 

- Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku - měřící a přístrojová technika 

- Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku - strojní a metalurgická technika 

- Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku - gastroúsek 

- Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku - truhlářské vybavení 

 

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami: 

- člen: Mgr. Bc. Tomáš Mašek  - náhradník: Ing. Dagmar Hronešová  

- člen: Ing. Mgr. Petr Adamec  - náhradník: Ing. Olga Písecká  
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- člen: Ing. Jan Homolka  - náhradník: František Brož 

 

- jmenuje složení komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek: 

- člen: JUDr. Václav Sloup  - náhradník: Ing. Petr Navrátil 

- člen: MUDr. Jan Svoboda   - náhradník: Ing. Karel Jakobec 

- člen: pan Lukáš Pokorný  - náhradník: pan František Jurčák 

- člen: Ing. Pavel Paprsek  - náhradník: doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný  

- člen: Ing. Stanislav Jambor  - náhradník: Ing. Lubomír Modrovič 

- člen: Ing. Mgr. Petr Adamec  - náhradník: Mgr. Bc. Tomáš Mašek 

 

- ukládá Mgr. Bc. Tomáši Maškovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, 

realizovat zadávací řízení dle usnesení 

 

Termín kontroly: 20.10.2014 
 

Zodpovídá: Mgr. Bc. Tomáš Mašek, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy Cheb 

 

 
60. Projekt ,,ISŠ Cheb - centrum dřevozpracujících oborů" příspěvkové organizace Integrovaná 

střední škola Cheb  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 834/08/14 
 

- bere na vědomí projektový záměr ,,ISŠ Cheb - centrum dřevozpracujících oborů" příspěvkové 

organizace Integrovaná střední škola Cheb v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 

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

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zařazení projektu ,,ISŠ Cheb - 

centrum dřevozpracujících oborů" do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- jmenuje Mgr. Bc. Tomáše Maška, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, 

vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu ,,ISŠ Cheb - centrum dřevozpracujících oborů" 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku  

z prostředků Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu ,,ISŠ Cheb - centrum 

dřevozpracujících oborů" ve výši 423.500,-- Kč včetně DPH včetně uzavření smlouvy dle návrhu 

 

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

pro projekt ,,ISŠ Cheb - centrum dřevozpracujících oborů" v rámci příslušné výzvy Regionálního 

operačního programu NUTS 2 Severozápad příspěvkovou organizaci Integrovaná střední škola Cheb 

 

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

na projekt ,,ISŠ Cheb - centrum dřevozpracujících oborů" v rámci výzvy Regionálního operačního 

programu NUTS 2 Severozápad 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové výdaje projektu ,,ISŠ 

Cheb - centrum dřevozpracujících oborů" v maximální výši 30.250.000,-- Kč včetně DPH uvedenými  

v žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 

zajistit předfinancování projektu ,,ISŠ Cheb - centrum dřevozpracujících oborů" po celou dobu jeho 

realizace do výše 100 % způsobilých výdajů, tj. maximálně 30.250.000,-- Kč včetně DPH 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 
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zajistit spolufinancování projektu ,,ISŠ Cheb - centrum dřevozpracujících oborů" po celou dobu jeho 

realizace do výše 15 % způsobilých výdajů, tj. maximálně 4.537.500,-- Kč včetně DPH 

 

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

připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury Regionálního operačního programu NUTS 

2 Severozápad prostřednictvím příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb 

 

- ukládá Mgr. Bc. Tomáši Maškovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, 

připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit odboru ekonomickému krajského úřadu zajistit 

převod finančních prostředků z Fondu budoucnosti ve výši 423.500,-- Kč do rozpočtu odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy krajského úřadu na úhradu nákladů přípravné fáze projektu ,,ISŠ Cheb - centrum 

dřevozpracujících oborů" 

 

Termín kontroly: 10.11.2014 
 

Zodpovídá: Mgr. Bc. Tomáš Mašek, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy Cheb 

 

 
61. Projekt „Středisko ekologické výchovy" - dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné 

zakázky „Rekonstrukce stáje na budovu centra a parkoviště střediska ekologické výchovy" 

příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 835/08/14 
 

- bere na vědomí uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce stáje  

na budovu centra a parkoviště střediska ekologické výchovy" v rámci projektu „Středisko ekologické 

výchovy", uzavřené mezi příspěvkovou organizací Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy 

Cheb a firmou TERCOM s.r.o., Cheb, dle návrhu 

 

Zodpovídá: Ing. Leoš Horčička, ředitel Školního statku a krajského střediska výchovy Cheb, 

příspěvková organizace 

 

 
62. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku a návratné finanční výpomoci z rozpočtu 

Karlovarského kraje na financování realizace projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého 

gymnázia v Karlových Varech, II. etapa - přístavba západního křídla" příspěvkové organizace 

První české gymnázium v Karlových Varech  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 836/08/14 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dodatek č. 1 Smlouvy  

o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci První české 

gymnázium v Karlových Varech na spolufinancování realizační fáze projektu „Rekonstrukce a dostavba 

Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa - přístavba západního křídla" dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dodatek č. 1 Smlouvy  

o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci První 

české gymnázium v Karlových Varech na předfinancování realizační fáze projektu „Rekonstrukce  

a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa - přístavba západního křídla"  

dle návrhu 
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- ukládá RNDr. Zdeňku Papežovi, řediteli příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových 

Varech, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

 

Termín kontroly: 20.10.2014 
 

Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Papež, ředitel příspěvkové organizace Prvního českého gymnázia v 

Karlových Varech 

 

 
63. Příspěvek subjektu v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 837/08/14 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu 

Karlovarského kraje subjektu v oblasti sportu Volejbalový klub Karlovarsko z.s., ve výši 500.000,-- Kč  

na podporu mládežnického volejbalu VK Karlovarsko z.s., na rok 2014 - druhé pololetí 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání 

zastupitelstva kraje, předložit smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu 

hejtmanovi a zveřejnit schválený příspěvek 

 

Termín kontroly: 10.11.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
64. Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 838/08/14 
 

- schvaluje výjimku z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže - odbor školství, mládeže a tělovýchovy  

pro žádosti, které nebyly doručeny na Krajský úřad Karlovarského kraje ve stanoveném termínu  

pro podání žádostí (31. říjen roku, po kterém následuje rok realizace), a to v tom smyslu, že žádosti budou 

přijaty a hodnoceny 

 

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Jachtklub Cheb  

ve výši 20.000,-- Kč na přípravu závodníka Štěpána Novotného na nominační závod na OH 2016 v Rio  

de Janeiro, závod MS Santander Španělsko, v olympijské lodní třídě LASER - jachting a subjektu Pegas 

Děpoltovice, o.s., ve výši 15.000,-- Kč na Karlovarský pohár ve skoku na koni a pony, oblastní 

mistrovství Karlovarské oblasti 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvy o poskytnutí 

příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi a zveřejnit schválené příspěvky 

 

Termín kontroly: 24.11.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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65. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti Jednota českých 

matematiků a fyziků 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 839/08/14 
 

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti Jednota českých 

matematiků a fyziků, v celkové výši 20.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s pořádáním 

XIX. ročníku akce "Veletrh nápadů učitelů fyziky" včetně uzavření smluv dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvy o poskytnutí 

příspěvku k podpisu hejtmanovi 

 

Zodpovídá: Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
66. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti Student Cyber 

Games, o.s., na soutěž „pIšQworky 2014“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 840/08/14 
 

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje občanskému sdružení 

Student Cyber Games, o.s., ve výši 15.000,-- Kč na částečné pokrytí nákladů spojených s realizací soutěže 

„pIšQworky 2014“ včetně uzavření smlouvy dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu o poskytnutí 

příspěvku k podpisu hejtmanovi 

 

Zodpovídá: Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
67. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci 

Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 841/08/14 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančního příspěvku 

z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, 

okres Karlovy Vary, ve výši 50.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s uspořádáním 

krajského kola celonárodní soutěže "Zlatý oříšek" v Ostrově včetně uzavření smlouvy dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání 

zastupitelstva kraje 

 

Termín kontroly: 08.09.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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68. Poskytnutí odměny k životnímu výročí ředitelce příspěvkové organizace Střední průmyslová 

škola Loket 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 842/08/14 
 

- schvaluje poskytnutí odměny Ing. Bc. Daně Krulišové, ředitelce příspěvkové organizace Střední 

průmyslová škola Loket, u příležitosti životního výročí ve výši dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené s poskytnutím 

odměny 

 

Termín kontroly: 06.10.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
69. Souhlas zřizovatele k pokračování v základním vzdělávání žáků se zdravotním postižením 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 843/08/14 
 

- souhlasí s pokračováním v základním vzdělávání dvou žáků se zdravotním postižením vzdělávajících  

se podle § 16 odst. 8 věty druhé a § 48 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v základní škole, 

jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy 

Vary, dle návrhu, a to maximálně do 26. roku věku 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitelku příspěvkové 

organizace o souhlasu rady kraje 

 

Termín kontroly: 08.09.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
70. Poskytnutí příspěvku České hlavě Promo, s.r.o., na akci Machři roku 2014  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 844/08/14  
 

- bere na vědomí informaci o konání 6. ročníku Celostátního setkání učňovské mládeže a soutěže Machři 

roku v roce 2014 v Karlovarském kraji 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku  

z rozpočtu Karlovarského kraje České hlavě Promo, s.r.o., na technicko-organizační zajištění 6. ročníku 

Celostátního setkání učňovské mládeže a soutěže Machři roku v roce 2014 včetně vyhlášení  

a vyhodnocení soutěže v celkové výši 1.000.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání 

zastupitelstva kraje 

 

Termín kontroly: 22.09.2014 
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Zodpovídá: Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
71. Opatření k výsledkům analýzy interpersonálních vztahů provedené v příspěvkové organizaci 

Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 845/08/14 
 

- bere na vědomí informaci o výsledcích analýzy interpersonálních vztahů provedené personálně 

poradenskou a vzdělávací společností PROFI-MEN, s.r.o., Hradec Králové, v příspěvkové organizaci 

Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary 

 

- ukládá Mgr. Ladislavu Novákovi, řediteli příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna 

Karlovy Vary, přijmout opatření k závěrům "Zprávy z analýzy interpersonálních vztahů", zejména  

k negativním zjištěním, k realizaci hlavních doporučení a navrhovaných systémových a procesních změn, 

a písemně informovat zřizovatele o plnění těchto úkolů, a to nejpozději do 31. prosince 2014 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitele uvedené 

příspěvkové organizace o tomto usnesení rady kraje 

 

Termín kontroly: leden 2015 
 

Zodpovídá: Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
72. Zápis střední školy, jejíž činnost má vykonávat právnická osoba Střední škola obchodní, 

akademie podnikání a managementu s.r.o., do rejstříku škol a školských zařízení 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 846/08/14 
 

- projednala žádost právnické osoby Střední škola obchodní, akademie podnikání a managementu s.r.o.,  

o zápis střední školy s oborem vzdělání 66-41-L/01 Obchodník, denní forma vzdělávání, s nejvyšším 

povoleným počtem žáků 80, do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. září 2014 

 

- doporučuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky nevyhovět žádosti o zápis 

střední školy, jejíž činnost by měla vykonávat právnická osoba Střední odborná škola obchodní, akademie 

podnikání a managementu s.r.o. 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat zřizovatele právnické osoby 

o tomto stanovisku kraje 

 

Termín kontroly: 08.09.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
73. Zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkové organizace 

Základní umělecká škola Nová Role 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 847/08/14 
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- schvaluje s účinností od 1. září 2014 další místo uskutečňování základního uměleckého vzdělávání  

v základní umělecké škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní umělecká škola Nová 

Role, na adrese Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo 

 

- schvaluje zápis změny ve jméně ředitelky příspěvkové organizace Základní umělecká škola Nová Role 

do rejstříku škol a školských zařízení 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se žádostí 

zřizovatele o zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení 

 

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy k podpisu žádosti zřizovatele o zápis změn  

v údajích v rejstříku škol a školských zařízení 

 

Termín kontroly: 08.09.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
74. Změna Pravidel pro poskytování finanční podpory pro získání odborné kvalifikace učitelů 

základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem 

obcí v Karlovarském kraji 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 848/08/14 
 

- schvaluje změnu Pravidel pro poskytování finanční podpory pro získání odborné kvalifikace učitelů 

základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí  

v Karlovarském kraji schválených usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 638/06/11 ze dne 6. června 

2011 ve znění dodatků v tom smyslu, že v čl. 5 odst. 2 těchto pravidel se stávající text 4. odrážky  

s názvem "druh studia v následujícím pořadí" nahrazuje textem uvedeným v dodatku č. 4 

 

- vydává v souladu se schválenou změnou dodatek č. 4 Pravidel pro poskytování finanční podpory  

pro získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, 

obcí nebo dobrovolným svazkem obcí v Karlovarském kraji dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu aktualizovat tato pravidla zveřejněná  

na webových stránkách 

 

Termín kontroly: 22.09.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
75. Krajský seznam nemateriálních statků lidové kultury Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 849/08/14 
 

- schvaluje Krajský seznam nemateriálních statků lidové kultury Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit administrativu spojenou  

se zápisem do seznamu 
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Zodpovídá: Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu 

 

 
76. Poskytnutí příspěvku Muzeu Sokolov, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 850/08/14 
 

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Muzeum 

Sokolov v celkové výši 400.000,-- Kč na zajištění podrobné dokumentace podzemních prostor dolu 

Jeroným 

 

- ukládá odboru ekonomickému zajistit finanční prostředky pro danou akci 

 

Termín kontroly: 10.11.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu 

Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru 

 

 
77. Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje - Občanské sdružení na záchranu kostela sv. Anny  

v Sedleci 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 851/08/14 
 

- schvaluje příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje žadateli Občanské sdružení na záchranu kostela  

sv. Anny v Sedleci, ve výši 10.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s realizací projektu 

„Benefiční koncert ve prospěch záchrany kostela sv. Anny v Sedleci“ včetně uzavření smlouvy dle návrhu 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit smlouvu o poskytnutí 

příspěvku k podpisu hejtmanovi 

 

Termín kontroly: 06.10.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu 

 

 
78. Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na Mezinárodní soutěž hudebních talentů - GBOB 

CZ s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 852/08/14 
 

- schvaluje výjimku z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

kulturních aktivit – odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

 

- schvaluje příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje žadateli GBOB CZ s.r.o., ve výši 19.000,-- Kč  

na částečné pokrytí výdajů souvisejících s realizací projektu „Mezinárodní soutěž hudebních talentů“ 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předat vypracovanou smlouvu  
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k podpisu hejtmanovi 

 

Termín kontroly: 06.10.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu 

 

 
79. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Oprava a zpřístupnění chebského statku  

v Milíkově č.p. 18“ 

- Schválení formy zadávacího řízení 

- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah 

- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami  

- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 853/08/14 
 

- schvaluje  

- realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

na veřejnou zakázku „Oprava a zpřístupnění chebského statku v Milíkově č.p. 18“ 

- hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Oprava a zpřístupnění 

chebského statku v Milíkově č.p. 18“ 

 

- jmenuje  

- členy komise pro otevírání obálek s nabídkami: 

- člen: Ing. Roman Procházka   - náhradník: Mgr. Zbyněk Černý 

- člen: Ing. Radim Adamec  - náhradník: Anna Klímová 

- člen: Bc. Antonín Zaschke             - náhradník: Jiří Kvak  

 

- členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise: 

- člen: Ing. Karel Jakobec   - náhradník: Hana Hozmanová 

- člen: PhDr. Oleg Kalaš  - náhradník: Ing. Václav Jakubík 

- člen: Ing. Eva Valjentová  - náhradník: doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný 

- člen: MUDr. Jan Svoboda  - náhradník: Václav Mleziva 

- člen: Bc. Antonín Zaschke  - náhradník: Jiří Kvak 

- člen: Ing. Roman Procházka  - náhradník: Mgr. Zbyněk Černý 

- člen: Ing. Radim Adamec  - náhradník: Anna Klímová 

 

Termín kontroly: 01.12.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu 

Ing. Roman Procházka, ředitel Muzea Cheb, příspěvková organizace 
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80. Projekt ,,Vybudování zázemí pro vstup do Štoly č. 1 v Jáchymově" 

- podání žádosti o dotaci do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4 - Udržitelný rozvoj 

cestovního ruchu, Oblasti podpory 4.1. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR 

- finanční krytí projektu 

- jmenování vedoucího projektu 

- smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze 

projektu  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 854/08/14 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

- podání žádosti o dotaci do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4 - Udržitelný 

rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory 4.1. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR 

- závazný příslib financování na realizaci projektu ,,Vybudování zázemí pro vstup do Štoly č. 1  

v Jáchymově " ve výši 15.000.000,-- Kč celkových nákladů projektu 

- 100 % celkových uznatelných nákladů projektu 15.000.000,-- Kč a spolufinancování ve výši 15 %  

z celkových uznatelných nákladů, tj. 2.250.000,-- Kč 

- poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu ve výši 

500.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy 

- skutečnost, aby podáním žádosti o dotaci, řízením projektu a zpracováním případných změn v žádosti  

na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury ROP NUTS II Severozápad  

pro období 2007 - 2013 bylo pověřeno Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, 

IČO 72053801 

 

- jmenuje Ing. Michaela Runda, ředitele Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, 

vedoucím projektu ,,Vybudování zázemí pro vstup do Štoly č. 1 v Jáchymově" 

 

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

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 06.10.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu 

Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvková organizace 

 

 
81. Projekt Art Centrum Galerie 4 - rekonstrukce Špýcharu, Františkánské náměstí 30/1, Cheb 

- Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace 

projektu 

- Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování 

realizace projektu a na neuznatelné náklady 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 855/08/14 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

- Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje  

na předfinancování realizace projektu ,,Art Centrum Galerie 4 - rekonstrukce Špýcharu, Františkánské 

náměstí 30/1, Cheb" uzavřený s Galerií 4 - galerií fotografie, příspěvkovou organizací Karlovarského 

kraje, IČO 00074268, v předloženém znění 

- Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování 

realizace projektu ,,Art Centrum Galerie 4 - rekonstrukce Špýcharu, Františkánské náměstí 30/1, Cheb" 

uzavřený s Galerií 4 - galerií fotografie, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, IČO 00074268,  
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v předloženém znění 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit materiál k projednání 

zastupitelstva kraje a předložit dodatky smluv k podpisu hejtmanovi Karlovarského kraje a zajistit další 

činnosti z dodatků smluv vyplývající 

 

Termín kontroly: 01.12.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu 

Mgr. Zbyněk Illek, ředitel Galerie 4 - galerie fotografie, příspěvková organizace 

 

 
82. Projekt ,,Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté - Vstupní objekt dolu 

Jeroným" 

- Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace 

projektu z rozpočtu Karlovarského kraje 

- Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování 

realizace projektu a na neuznatelné náklady 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 856/08/14 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

- Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje  

na předfinancování realizace projektu ,,Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté - 

Vstupní objekt dolu Jeroným" uzavřený s Muzeem Sokolov, příspěvkovou organizací Karlovarského 

kraje, IČO 72053801, v předloženém znění 

- Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování 

realizace projektu ,,Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté - Vstupní objekt dolu 

Jeroným" uzavřený s Muzeem Sokolov, příspěvkovou organizace Karlovarského kraje, IČO 72053801,  

v předloženém znění 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit materiál k projednání 

zastupitelstva kraje a předložit dodatky smluv k podpisu hejtmanovi Karlovarského kraje a zajistit další 

činnosti z dodatků smluv vyplývající 

 

Termín kontroly: 01.12.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu 

Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvková organizace 
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83. Projekt ,,Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu  

v sousední budově" 

- podání žádosti o dotaci do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4 - Udržitelný rozvoj 

cestovního ruchu, Oblasti podpory 4.1. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR 

- finanční krytí projektu 

- jmenování vedoucího projektu 

- smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze 

projektu  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 857/08/14 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

- podání žádosti o dotaci do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4 - Udržitelný 

rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory 4.1. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR 

- závazný příslib financování na realizaci projektu ,,Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie 

výtvarného umění v Chebu v sousední budově" ve výši 18.000.000,-- Kč celkových nákladů projektu 

- 100 % celkových uznatelných nákladů projektu 18.000.000,-- Kč a spolufinancování ve výši 15 %  

z celkových uznatelných nákladů, tj. 2.625.000,-- Kč 

- neuznatelné náklady projektu ve výši 500.000,-- Kč 

- poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu ve výši 

700.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy 

- skutečnost, aby podáním žádosti o dotaci, řízením projektu a zpracováním případných změn v žádosti  

na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury ROP NUTS II Severozápad  

pro období 2007 - 2013 byla pověřena Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace 

Karlovarského kraje, IČO 00369021 

 

- jmenuje Mgr. Marcela Fišera, ředitele Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvkové organizace 

Karlovarského kraje, vedoucím projektu ,,Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného 

umění v Chebu v sousední budově" 

 

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

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu 

Mgr. Marcel Fišer, ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace 

 

 
84. Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského 

kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 858/08/14 
 

- souhlasí se zněním dodatku č. 6 ke zřizovací listině Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace 

Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění dodatku č. 6 ke zřizovací listině 

Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

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

zastupitelstva kraje 

 

Termín kontroly: 08.09.2014 
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Zodpovídá: Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu 

 

 
85. Revokace části usnesení č. RK 231/03/14 Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 

na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2014 - Kraslice, hrázděný 

dvojdům 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 859/08/14 
 

- revokuje usnesení rady kraje č. RK 231/03/14 ze dne 10.3.2014, a to tak, že se částka poskytnutá  

na projekt č. 120 žadatelky Kláry Krejčové a č. 109 žadatelů Bohumila a Ivany Svobodovi mění  

z 50.000,-- Kč na 0,-- Kč 

 

- schvaluje poskytnutí příspěvku na akci obnovy: Kraslice, hrázděný dvojdům, 5. května 217 - 

rekonstrukce střechy - druhá etapa, ve výši 100.000,-- Kč 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu realizovat veškeré úkony 

související se změnami poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2014 

 

Termín kontroly: 06.10.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu 

 

 
86. Revokace části usnesení č. RK 231/03/14 Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 

na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2014 - Teplá, objekt 

knihovny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 860/08/14 
 

- revokuje usnesení rady kraje č. RK 231/03/14 ze dne 10.3.2014, a to tak, že se mění název projektu  

č. 74 z "Metodika vzorové obnovy a využití památky - část 3 - 2014" na "Obnova nátěru části oken 

východního rizalitu objektu knihovny" 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu realizovat veškeré úkony 

související se změnami poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 06.10.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu 

 

 
87. Revokace usnesení č. ZK 125/05/14 Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 

obecně prospěšné společnosti Lázním Kyselka 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 861/08/14 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení revokaci usnesení zastupitelstva 

kraje č. ZK 125/05/14 ze dne 5.5.2014, a to tak, že se mění účel poskytnutí příspěvku z rozpočtu 

Karlovarského kraje společnosti Lázně Kyselka, o.p.s., z "Restaurování kamenných prvků fasády pavilonu 

Ottova pramene v Kyselce" na "Lázně Kyselka - Jindřichův dvůr, Švýcarský dvůr, Vilemínka, Mattoniho 

expedice a nakládka - zajištění havarijního stavu objektů" 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu realizovat veškeré úkony 

související se změnami poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 20.10.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu 

 

 
88. Informace o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce za období od 01.01.2014 

do 30.06.2014 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 862/08/14 
 

- bere na vědomí informace o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce za období  

od 01.01.2014 do 30.06.2014 na základě působnosti odboru správa majetku dle předloženého návrhu 

 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 

 
89. Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje, předaných  

k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, vzniklé 

na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje 

katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 863/08/14 
 

- bere na vědomí informaci o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje, předaných  

k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, vzniklé  

na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru 

nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu, od 01.01.2014 do 30.06.2014, 

dle návrhu 

 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
90. Schválení smlouvy o výpůjčce movitých věcí – NEMOS SOKOLOV s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 864/08/14 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí mezi Karlovarským krajem jako půjčitelem  

a společností NEMOS SOKOLOV s.r.o., se sídlem Za Císařským mlýnem 1115/2, Praha 7, PSČ 170 00, 

IČO 24747246, jako vypůjčitelem, dle návrhu 
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- ukládá vedoucí odboru správa majetku krajského úřadu v souladu s tímto usnesením zajistit podpis výše 

uvedené smlouvy o výpůjčce 

 

Termín kontroly: 10.11.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 

 
91. Schválení darovacích smluv - bezúplatné nabytí nemovitých věcí v majetku města Chodov  

do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod nemovitých věcí v majetku Karlovarského 

kraje do majetku města Chodov 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 865/08/14 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění darovací smlouvy  

mezi městem Chodov, se sídlem Komenského 1077, 357 35 Chodov, IČO 00259349 (jako dárce na straně 

jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Gymnáziem a obchodní akademií 

Chodov, se sídlem Smetanova 738, 357 35 Chodov, IČO 49767208 (jako obdarovaný na straně druhé), 

jejímž předmětem je bezúplatné nabytí následujících nemovitých věcí v k.ú. Dolní Chodov: 

- části pozemku p.č. 196, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2120-1514/2014 z původního 

pozemku p.č. 196 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 196/1 o výměře 1197 m2, jehož 

součástí je stavba č.p. 273, občanská vybavenost 

- části pozemku p.č. 197/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2120-1514/2014 z původního 

pozemku p.č. 197/1 a označena stejným parcelním číslem jako pozemek p.č. 197/1 o výměře 658 m2 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění darovací smlouvy  

mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Gymnázium a obchodní akademie 

Chodov, se sídlem Smetanova 738, 357 35 Chodov, IČO 49767208 (jako dárce na straně jedné) a městem 

Chodov, se sídlem Komenského 1077, 357 35 Chodov, IČO 00259349 (jako obdarovaný na straně druhé), 

jejímž předmětem je bezúplatný převod následujících nemovitých věcí v k.ú. Dolní Chodov: 

- pozemek p.č. 2076, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 866 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, 

občanská vybavenost  

- pozemek p.č. 2077, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 826 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, 

občanská vybavenost 

- pozemek p.č. 2078, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 496 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, 

občanská vybavenost 

 

Termín kontroly: 20.10.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
92. Smlouva o právu stavby na pozemcích ve vlastnictví Karlovarského kraje, k.ú. Olšová Vrata, 

pro společnost KV Technologies a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 866/08/14 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o právu 

stavby „Areál KV Technologies na letišti Karlovy Vary“ umístěné v k.ú. Olšová Vrata mezi investorem 

stavby společností KV Technologies a.s., vlastníkem dotčených pozemkových parcel Karlovarským 
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krajem a provozovatelem Letištěm Karlovy Vary, s.r.o. 

 

Termín kontroly: 20.10.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 

 
93. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést 

stavbu k p.p.č. 2242/1, k.ú. Aš, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 867/08/14 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení věcného břemene  

k p.p.č. 2242/1, k.ú. Aš, která je ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, pro uložení kabelu NN  

a umístění pojistkového pilíře ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 

Děčín PSČ 405 02, IČO 24729035, a to za jednorázovou úhradu 1.000,-- Kč s připočtením DPH 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o uzavření 

budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu pro uložení zemního 

kabelu NN a umístění pojistkového pilíře mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou)  

a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín PSČ 405 02, IČO 24729035, 

zastoupenou Ing. Zdeňkem Markem (jako stranou oprávněnou) 

 

Termín kontroly: 06.10.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 

 
94. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést 

stavbu k p.p.č. 902, k.ú. Karlovy Vary a v budově č.p. 306, Karlovy Vary, ve prospěch společnosti 

ČEZ Distribuce, a.s.  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 868/08/14 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení věcného břemene  

k p.p.č. 902, k objektu č.p. 306, k.ú. Karlovy Vary, které jsou ve výlučném vlastnictví Karlovarského 

kraje, pro uložení kabelu VN ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 

Děčín PSČ 405 02, IČO 24729035, a to za jednorázovou úhradu stanovenou znalcem s připočtením DPH 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu pro uložení zemního kabelu VN 

mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 

874/8, Děčín PSČ 405 02, IČO 24729035, zastoupenou firmou Elektroprojekce Vincíbr s.r.o.,  

IČO 28050207 (jako stranou oprávněnou) 

 

Termín kontroly: 06.10.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  
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95. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – kanalizační přípojka, k.ú. Drahovice,  

mezi Karlovarským krajem a městem Karlovy Vary 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 869/08/14 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 397/1, p.č. 397/5 a p.č. 397/6, k.ú. Drahovice, které 

jsou ve výlučném vlastnictví města Karlovy Vary, ve prospěch Karlovarského kraje, úplatně za částku 

10.000,-- Kč + DPH 

 

Termín kontroly: 20.10.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 

 
96. Smlouva o zřízení věcného břemene – právo chůze a jízdy, p.p.č. 4328/3, k.ú. Jáchymov,  

ve vlastnictví Karlovarského kraje ve prospěch RWE GasNet, s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 870/08/14 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene - práva vstupu a vjezdu na p.p.č. 4328/3, k.ú. Jáchymov, která je ve výlučném 

vlastnictví Karlovarského kraje, ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., úplatně za částku 1.111,99 Kč včetně 

DPH 

 

Termín kontroly: 20.10.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 

 
97. Souhlas s bezúplatným převodem pozemku p.č. 512/11 v k.ú. Kolová z vlastnictví České 

republiky do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 871/08/14 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení souhlas s bezúplatným 

převodem pozemku p.č. 512/11 o výměře 366 m2 v k.ú. Kolová z vlastnictví České republiky  

do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádosti České republice - 

Státnímu pozemkovému úřadu o bezúplatný převod pozemku p.č. 512/11 o výměře 366 m2 v k.ú. Kolová 

 

Termín kontroly: 22.09.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  
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98. Bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 456/1 v k.ú. Sedlečko u Karlových Var z majetku obce 

Šemnice do majetku Karlovarského kraje a záměr kraje bezúplatně převést části pozemku  

p.p.č. 467 v k.ú. Sedlečko u Karlových Var z majetku Karlovarského kraje do majetku obce 

Šemnice 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 872/08/14 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemku 

p.p.č. 456/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 296-3/2014 z původního pozemku p.p.č. 456/1 

a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 456/16 o výměře 450 m2 v k.ú. Sedlečko  

u Karlových Var a obci Šemnice formou darovací smlouvy mezi obcí Šemnice, se sídlem Šemnice,  

č.p. 25, PSČ 360 02, Šemnice, IČO 00255033 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako 

obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví obce Šemnice  

do majetku Karlovarského kraje 

 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemku p.p.č. 467, které byly odděleny 

geometrickým plánem č. 296-3/2014 z původního pozemku p.p.č. 467 a označeny novými parcelními 

čísly jako pozemky p.p.č. 467/7 o výměře 104 m2 a p.p.č. 467/8 o výměře 1140 m2 v k.ú. Sedlečko  

u Karlových Var a obci Šemnice formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně 

jedné) a obcí Šemnice, se sídlem Šemnice, č.p. 25, PSČ 360 02, Šemnice, IČO 00255033 (jako 

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

darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím 

převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Šemnice 

 

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

pozemku p.p.č. 467, které byly odděleny geometrickým plánem č. 296-3/2014 z původního pozemku 

p.p.č. 467 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 467/7 o výměře 104 m2 a p.p.č. 467/8 

o výměře 1140 m2 v k.ú. Sedlečko u Karlových Var a obci Šemnice formou darovací smlouvy  

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

příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Šemnice, se sídlem Šemnice, č.p. 25, PSČ 360 

02, Šemnice, IČO 00255033 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení 

uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce 

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

kraje do majetku obce Šemnice 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic 

Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv 

a pověřit jej podpisem těchto smluv 

 

Termín kontroly: 15.12.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
99. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v majetku Karlovarského kraje - části pozemků 

p.p.č. 1040/2 v k.ú. Františkovy Lázně a p.p.č. 442/2 v k.ú. Horní Ves u Třebeně 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 873/08/14 
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- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 1040/2, která byla 

oddělena geometrickým plánem č. 1344-32/2014 z původního pozemku p.p.č. 1040/2 a označena novým 

parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1040/3 o výměře 112 m2 v k.ú. a obci Františkovy Lázně a část 

pozemku p.p.č. 442/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 127-31/2014 z původního pozemku 

p.p.č. 442/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 442/5 o výměře 380 m2 v k.ú. Horní 

Ves u Třebeně a obci Třebeň, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně 

jedné) a městem Františkovy Lázně, se sídlem Nádražní 208/5, Františkovy Lázně, PSČ 351 01,  

IČO 00253936 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru 

Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce nepředloží jiný zájemce 

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

města Františkovy Lázně 

 

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

pozemku p.p.č. 1040/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1344-32/2014 z původního pozemku 

p.p.č. 1040/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1040/3 o výměře 112 m2  

v k.ú. a obci Františkovy Lázně a části pozemku p.p.č. 442/2, která byla oddělena geometrickým plánem 

č. 127-31/2014 z původního pozemku p.p.č. 442/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

p.p.č. 442/5 o výměře 380 m2 v k.ú. Horní Ves u Třebeně a obci Třebeň, formou darovací smlouvy  

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

příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Františkovy Lázně, se sídlem Nádražní 

208/5, Františkovy Lázně, PSČ 351 01, IČO 00253936 (jako obdarovaný na straně druhé),  

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

věci na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci  

z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Františkovy Lázně 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic 

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

a pověřit jej podpisem této smlouvy 

 

Termín kontroly: 24.11.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
100. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc v majetku Karlovarského kraje - část pozemku 

p.p.č. 1134/2 v k.ú. Horní Blatná 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 874/08/14 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 1134/2, která byla 

oddělena geometrickým plánem č. 481-65/2014 z původního pozemku p.p.č. 1134/2 a označena novým 

parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1134/13 o výměře 117 m2 v k.ú. a obci Horní Blatná, formou 

darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic 

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Horní Blatná,  

se sídlem Nám. Sv. Vavřince 1, PSČ 362 37 Horní Blatná, IČO 00480002 (jako obdarovaný na straně 

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

nemovitou věc na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou 

nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Horní Blatná 

 

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

pozemku p.p.č. 1134/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 481-65/2014 z původního pozemku 
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p.p.č. 1134/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1134/13 o výměře 117 m2  

v k.ú. a obci Horní Blatná, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou 

správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné)  

a městem Horní Blatná, se sídlem Nám. Sv. Vavřince 1, PSČ 362 37 Horní Blatná, IČO 00480002 (jako 

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

darovat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím 

převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Horní Blatná 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic 

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

a pověřit jej podpisem této smlouvy 

 

Termín kontroly: 15.12.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
101. Záměr kraje prodat nemovitou věc v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 266/1  

v k.ú. Loket 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 875/08/14 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.č. 266/1, která byla oddělena geometrickým 

plánem č. 1388-63/2014 z původního pozemku p.č. 266/1 a označena novým parcelním číslem jako 

pozemek p.č. 266/10 o výměře 90 m2 v k.ú. a obci Loket, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským 

krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 

(jako prodávající na straně jedné) a paní Gertrudou Křížovou, trvale bytem Nádražní 153/18, Loket,  

PSČ 357 33 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 16.090,-- Kč, za předpokladu, že 

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

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

Karlovarského kraje do vlastnictví paní Gertrudy Křížové 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku p.č. 266/1, 

která byla oddělena geometrickým plánem č. 1388-63/2014 z původního pozemku p.č. 266/1 a označena 

novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 266/10 o výměře 90 m2 v k.ú. a obci Loket, formou kupní 

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

kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a paní Gertrudou Křížovou, trvale bytem 

Nádražní 153/18, Loket, PSČ 357 33 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu  

16.090,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše 

uvedenou nemovitou věc na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést 

předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví paní Gertrudy Křížové 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic 

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

a pověřit jej podpisem této smlouvy 

 

Termín kontroly: 15.12.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 
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102. Záměr kraje prodat nemovitou věc v majetku Karlovarského kraje – část pozemku  

p.p.č. 1565/5 v k.ú. Prachomety 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 876/08/14 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.p.č. 1565/5, která byla oddělena 

geometrickým plánem č. 126-33/2014 z původního pozemku p.p.č. 1565/5 a označena novým parcelním 

číslem jako pozemek p.p.č. 1565/7 o výměře 101 m2 v k.ú. Prachomety a obci Toužim, formou kupní 

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

kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a manželi Jiřím Olejníkem a Janou 

Olejníkovou, oba bytem Norská 2514, Kročehlavy, PSČ 272 01 Kladno (jako kupující na straně druhé),  

za dohodnutou kupní cenu 20.200,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru 

Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce nepředloží jiný zájemce 

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

jmění manželů Olejníkových 

 

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

p.p.č. 1565/5, která byla oddělena geometrickým plánem č. 126-33/2014 z původního pozemku  

p.p.č. 1565/5 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1565/7 o výměře 101 m2  

v k.ú. Prachomety a obci Toužim, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající  

na straně jedné) a manželi Jiřím Olejníkem a Janou Olejníkovou, oba bytem Norská 2514, Kročehlavy, 

PSČ 272 01 Kladno (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 20.200,-- Kč,  

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

věc na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc  

z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Olejníkových 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic 

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

a pověřit jej podpisem této smlouvy 

 

Termín kontroly: 15.12.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
103. Ukončení nájemního vztahu v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje – Regionální 

rada regionu soudržnosti Severozápad  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 877/08/14 
 

- souhlasí s ukončením nájemního vztahu mezi Karlovarským krajem a Regionální radou regionu 

soudržnosti Severozápad vzniklého smlouvou ev. č. 00052/2013-00 ze dne 31.12.2012, ve znění dodatku 

č. 1 ze dne 4.10.2013, a to k datu 30.11.2014 

 

Termín kontroly: 24.11.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  
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104. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy příspěvkovým 

organizacím  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 878/08/14 
 

- souhlasí s úplnou fyzickou ekologickou likvidací devíti kusů movitého majetku ve správě pěti 

příspěvkových organizací, a to Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, Střední 

průmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, Gymnázia Ostrov, Domova pro osoby  

se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace a Krajské knihovny Karlovy Vary,  

dle návrhu 

 

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací Mgr. Pavlu Janusovi, řediteli Integrované střední školy 

technické a ekonomické Sokolov, Ing. Bc. Markétě Šlechtové, ředitelce Střední průmyslové školy 

keramické a sklářské Karlovy Vary, Mgr. Jaroslavu Šafránkovi, řediteli Gymnázia Ostrov, Marii Pařížské, 

ředitelce Domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace  

a PaedDr. Vratislavu Emlerovi, řediteli Krajské knihovny Karlovy Vary, zajistit provedení úplné fyzické 

ekologické likvidace movitého majetku, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 24.11.2014 
 

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

a ekonomické Sokolov 

Ing. Bc. Markéta Šlechtová, ředitelka příspěvkové organizace Střední průmyslové školy 

keramické a sklářské Karlovy Vary 

Marie Pařížská, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, 

příspěvková organizace 

Mgr. Jaroslav Šafránek, ředitel příspěvkové organizace Gymnázia Ostrov 

PaedDr. Vratislav Emler, ředitel příspěvkové organizace Krajské knihovny Karlovy Vary 

 

 
105. Výjimka z přílohy č. 2 zřizovací listiny „Pravidla pro správu majetku kraje“ a prodej krmného 

vozu Bulldog DS8 a kolového traktoru Zetor 7011 svěřeného do správy Školního statku a krajského 

střediska ekologické výchovy Cheb 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 879/08/14 
 

- schvaluje výjimku z přílohy č. 2 zřizovací listiny „Pravidel pro správu majetku kraje“ v případě 

rozhodování o naložení s nefunkční zemědělskou technikou svěřenou do správy příspěvkové organizace 

Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb s tím, že tento majetek nebude nabízen všem 

příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem a složkám kraje 

 

- schvaluje prodej nefunkčního a nepotřebného krmného vozu Bulldog DS8, bez registrační značky, rok 

výroby 1998, za cenu 40.800,-- Kč bez DPH, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Školním statkem a krajským střediskem ekologické výchovy Cheb (jako prodávajícím  

na jedné straně) a firmou ZEPHYR Františkovy Lázně s.r.o., se sídlem Klest 19, 350 02 Cheb,  

IČO 00871427 (jako kupujícím na straně druhé), a kolového traktoru Zetor 7011 - CH 34-64, rok výroby 

1983, za cenu 74.100,-- Kč bez DPH, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

Školním statkem a krajským střediskem ekologické výchovy Cheb (jako prodávajícím na jedné straně)  

a firmou Stavby IS s.r.o., se sídlem Lomená 326, 351 35 Plesná, IČO 26403510 (jako kupujícím na straně 

druhé), a tím převést vlastnická práva k movitému majetku, dle návrhu 

 

- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 114.900,-- Kč bez DPH získané prodejem výše 

uvedeného movitého majetku specifikovaného v návrhu zůstanou příspěvkové organizaci 
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- ukládá řediteli příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb  

Ing. Leoši Horčičkovi uzavřít kupní smlouvy, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 10.11.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 

 
106. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „MANAGEMENT ZVLÁŠTĚ 

CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ A EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM 

KRAJI – 4 EVL“  

- Schválení formy zadávacího řízení  

- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah  

- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami  

- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 880/08/14 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, na veřejnou zakázku „MANAGEMENT ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ A EVROPSKY 

VÝZNAMNÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI – 4 EVL“ 

 

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 

„MANAGEMENT ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ A EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALIT  

V KARLOVARSKÉM KRAJI – 4 EVL“ 

 

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami: 

- člen: Ing. Vít Venhoda  - náhradník: Martin Chochel, DiS. 

- člen: Ing. Irena Šteflová  - náhradník: Jiří Kvak 

- člen: Ing. Jiří Raška   - náhradník: Ing. Radoslav Brachtl 

 

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise: 

- člen: Ing. Václav Jakubík  - náhradník: Ing. Václav Živný 

- člen: Ing. Josef Hora   - náhradník: Mgr. Petr Zahradníček 

- člen: Hana Hozmanová  - náhradník: Ing. Petr Navrátil 

- člen: Ing. Karel Jakobec  - náhradník: Bc. Robert Pisár 

- člen: Josef Murčo                  - náhradník: Mgr. Jiří Holan 

- člen: Ing. Vít Venhoda  - náhradník: Martin Chochel, DiS. 

 

Termín kontroly: 24.11.2014 
 

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

 

 
107. Vyjádření k oznámení záměru „Vestavba lakovacího boxu do stávající prům. haly“  

podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 881/08/14 
 

- projednala oznámení záměru „Vestavba lakovacího boxu do stávající prům. haly“ a 
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- vydává toto vyjádření:  

Karlovarský kraj souhlasí se záměrem „Vestavba lakovacího boxu do stávající prům. haly“ za podmínky, 

že budou dodržena veškerá zákonná opatření.  

Další posuzování záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 

předpisů, není požadováno. 

 

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

 

 
108a. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemků p.p.č. 47/3, 47/6, 

47/7, 47/8 a pozemku st.p.č. 87, jehož součástí je budova č.p. 68, vše v k.ú. Pšov u Žlutic 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 882/08/14 
 

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

nemovitých věcí: 

 

- pozemku st.p.č. 87, jehož součástí je budova č.p. 68 (občanská vybavenost) 

- pozemku p.p.č. 47/3 o výměře 334 m2 

- pozemku p.p.č. 47/6 o výměře 2858 m2 

- pozemku p.p.č. 47/7 o výměře 831 m2 

- pozemku p.p.č. 47/8 o výměře 380 m2 

 

vše v k.ú. Pšov u Žlutic, formou kupní smlouvy mezi obcí Pšov, se sídlem č.p. 48, 364 52  Pšov,  

IČO 00254941 (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Střední lesnickou 

školou Žlutice, příspěvkovou organizací, se sídlem Žižkov 345, 364 52 Žlutice, IČO 49754050 (jako 

kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 800.000,-- Kč, a tím převést předmětnou 

nemovitost z vlastnictví obce Pšov do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy, aby ve spolupráci s Odborem investic a grantových 

schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje zajistil financování rekonstrukce objektu č.p. 68 Pšov  

ve správě Střední lesnické školy Žlutice v rámci částky určené v rozpočtu kraje na jmenovité akce  

v oblasti školství pro roky 2015 a následující 

 

Termín kontroly: 06.10.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Bohdan Koždoň, ředitel příspěvkové organizace Střední lesnické školy Žlutice 

Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat  

 

 
108b. Souhlas s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na pozemku p.č. 3263/1 v k.ú. Sokolov 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 883/08/14 
 

- souhlasí s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na pozemku p.č. 3263/1 v k.ú. Sokolov, ve vlastnictví 

Karlovarského kraje, z důvodu realizace stavby „Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545; 

Řešení dopravy v klidu – II. etapa výstavby; Novostavba parkovacího domu a přístavba centrálního 

registru“ 
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- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty žadateli, tj. společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., 

jako protihodnoty za vynaložené náklady na kácení 

 

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Městský úřad Sokolov  

o povolení kácení 

 

Termín kontroly: 10.11.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 

 
108c. Souhlas s pokácením 3 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 3124/1 v k.ú. Nejdek 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 884/08/14 
 

- souhlasí s pokácením 3 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 3124/1 v k.ú. Nejdek, ve vlastnictví 

Karlovarského kraje, z důvodu zhoršeného zdravotního stavu dřevin a zajištění bezpečnosti osob a vozidel 

pohybujících se po silniční komunikaci v okolí dřeviny a přilehlého rodinného domu ve vlastnictví 

soukromé osoby 

 

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Městský úřad Nejdek  

o povolení kácení 

 

Termín kontroly: 10.11.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 

 
108d. Poskytnutí daru Krajskému ředitelství Policie ČR 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 885/08/14 
 

- schvaluje poskytnutí daru, a to souboru movitých věcí z vlastnictví Karlovarského kraje v hodnotě 

28.014,-- Kč obdarovanému, Krajskému ředitelství policie Karlovarského kraje, a to ve specifikaci 

jednotlivých movitých věcí, která je uvedena v příloze tohoto usnesení 

 

- pověřuje podpisem darovací smlouvy dle předchozího bodu Ing. Miroslava Očenáška, vedoucího 

Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 08.09.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí  

 


