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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 91. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 14. května 2018 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 8:15 do 13:45 hodin  

 
 

Přítomni:               Mgr. Vildumetzová, p. Hurajčík, Mgr. Kubis, Mgr. Blažek (do 13:00 hod.), 

Ing. Jakobec (do 12:10 hod.), Ing. Bureš, Ing. Bradáč, Ing. Janů  

(celkem 8 radních) 

Jednání řídil:         Mgr. Vildumetzová 

Omluveni:  Mgr. Seifertová 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Další zúčastnění: Mgr. Bracháček, Ing. Jánská, Bc. Maněnová, Mgr. Novotný, Mgr. Pavlíková, 

Ing. Pilařová,  PhDr. Mgr. Smoleja,  

Zapisovatelka:       Mgr. Jana Lukášová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 10.05.2018 RK 507/05/18 

2. Rozpočtové změny RK 508/05/18 

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

použití fondu investic organizaci Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ"  

v Nejdku, příspěvková organizace, na úhradu dopracování projektové 

dokumentace "Rozšířené Objemové studie objektu Lokalita Pozorka, vč. zvýšení 

kapacity zařízení na 110 klientů a požadavků MPSV k dotačnímu programu  

013 310" (Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb) 

staženo 

4. Sloučení dotací do fondu investic příspěvkové organizace Střední lesnická škola 

Žlutice, p.o. 

RK 509/05/18 

5. Změna účelu použití nevyčerpané dotace do fondu investic příspěvkové organizace 

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, p.o., na Opravy venkovních 

sportovišť v zadní části areálu - 2. část 

RK 510/05/18 

6. Změna názvu a změna charakteru části schválené dotace do fondu investic 

příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov, p.o. - "Rekonstrukce koridoru  

a přístavba šaten" 

RK 511/05/18 

7. Změna usnesení č. RK 208/03/18 o udělení plných mocí k zastupování 

Karlovarského kraje u správce daně 

RK 512/05/18 

8. Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace  

a výkon autorského dozoru projektanta pro akci „Zpracování projektové 

dokumentace pro objekty ve Skalné, Hazlově a Aši“ – Stavba Aš 

staženo 
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9. Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Rodinný dům Aš, 

Nedbalova“ a dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Rodinný dům Aš, 

Všehrdova“ 

staženo 

10. Rozšíření plné moci pro vedoucí projektu v rámci projektů:  

- Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné, reg. č. 

CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283 

- Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově, reg. č. 

CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284 

- Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši, reg. č. 

CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285 

staženo 

11. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje RK 513/05/18 

12. Výpůjčka zasedací místnosti 121 A a 122 A v budově A za účelem vyhodnocení 

soutěže Stejná šance 

RK 514/05/18 

13. Upuštění od vymáhání pohledávky za společností Carlsbader Gate o.p.s. RK 515/05/18 

14. Upuštění od vymáhání pohledávky za společností Transport Partner s.r.o.,  

v likvidaci 

RK 516/05/18 

15. Upuštění od vymáhání pohledávky za společností Hotelový porcelán Karlovy Vary 

a.s. 

RK 517/05/18 

16. Upuštění od vymáhání pohledávky za společností VONZE Real, s.r.o., dříve 

LUCKY TRANS CZ s.r.o. 

RK 518/05/18 

17. Roční zpráva o stavu požární ochrany Karlovarského kraje za rok 2017 RK 519/05/18 

18. Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek mezi Karlovarským krajem  

a společností Autobusy Karlovy Vary, a.s. - Dopravní terminál Cheb 

RK 520/05/18 

19. Schválení a vyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť 

RK 521/05/18 

20. Schválení pokračování projektové přípravy nového dopravního napojení 

Podkrušnohorské výsypky pro výstavbu areálu BMW u Sokolova 

RK 522/05/18 

21. Návrh odměny řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic 

Karlovarského kraje za II. pololetí 2017 

RK 523/05/18 

22. Návrh odměny řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného 

dopravního systému Karlovarského kraje za II. pololetí 2017 

RK 524/05/18 

23. Senior roku 2018 RK 525/05/18 

24. Plán aktivit kampaně "Staňte se pěstounem" v Karlovarském kraji pro rok 2018 RK 526/05/18 

25. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje KRUŠNOHORKA – Lesní 

úzdravné ekoterapeutické centrum, z. s.   

RK 527/05/18 

26. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Pomáháme s dětmi z.s.   RK 528/05/18 

27. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivní činnosti 

seniorů 

staženo 

28. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rodiny  RK 529/05/18 

29. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu dobrovolnictví RK 530/05/18 

30. Schválení výsledku zadávacího řízení – zrušení veřejné zakázky: „Domov  

pro seniory Skalka v Chebu – stavební úpravy – výměna výtahů“ 

RK 531/05/18 

31. Veřejná zakázka „Domov pro seniory Skalka v Chebu – stavební úpravy – výměna 

výtahů“ - opětovné vypsání 

- schválení formy zadávacího řízení 

- schválení hodnotících kritérií a jejich vah 

- schválení zadávací dokumentace 

- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 

- jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise 

RK 532/05/18 

32. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zabezpečení škol  

a školských zařízení v Karlovarském kraji – kamerové systémy“ 

RK 533/05/18 

33. Poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2018 

staženo 

34. Memorandum o výstavbě a provozování Společného Operačního Střediska složek 

integrovaného záchranného systému v Karlovarském kraji 

RK 534/05/18 
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35. Projekt Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, 

"Sokolovský poklad - sklep zámku - odkrytí základů tvrze" - schválení projektu 

RK 535/05/18 

36. Schválení individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Cyklotoulky 

Karlovarským krajem 

RK 536/05/18 

37. Revokace usnesení č. RK 454/04/18 ze dne 23.04.2018 Individuální dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje z odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu - nealokované v rozpočtu Karlovarského kraje 

RK 537/05/18 

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

investiční dotace s evidenčním číslem KK 02127/2017 

RK 538/05/18 

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

v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II" - schválení 

dílčích projektů k financování - 1. průběžná výzva projektu, 9. část dílčích projektů 

RK 539/05/18 

40. Náhradní financování žádostí podaných v dotačním programu "Podpora výměny 

zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci  

OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II", které nelze v tomto dotačním programu 

podpořit z důvodů, které nevznikly pochybením žadatele  

RK 540/05/18 

41. „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení 

revitalizace areálu nemocnice v Chebu“ - schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 

na provedení stavby 

RK 541/05/18 

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

do majetku města Březová - část pozemku p.p.č. 737 v k.ú. Kamenice u Březové 

včetně stavby silnice č. III/21024, součástí a příslušenství 

RK 542/05/18 

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

do majetku města Chodov – části pozemku p.č. 2480/1 v k.ú. Dolní Chodov 

RK 543/05/18 

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

do majetku města Nové Sedlo - pozemky p.č. 17/14, 17/15, 17/16, 17/17 a 17/18  

v k.ú. Chranišov 

RK 544/05/18 

45. Schválení záměru prodeje nemovité věci z majetku Karlovarského kraje - části 

pozemku p.č. 2941 v k.ú. Sokolov, obec Sokolov 

RK 545/05/18 

46. Schválení záměru Karlovarského kraje prodat nemovitou věc - lesní pozemek  

p.č. 50 v k.ú. Hrad Nečtiny, obec Nečtiny, okres Plzeň - sever 

RK 546/05/18 

47. Smlouva o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 398/3 v k.ú. Rybáře, v majetku 

České republiky, ve prospěch Karlovarského kraje, mezi Českou republikou - 

Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje a Karlovarským krajem, 

zastoupeným Střední uměleckoprůmyslovou školou Karlovy Vary, příspěvkovou 

organizací 

RK 547/05/18 

48. Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 169/1, 2182/18 a 2700, 

vše v k.ú. Cheb, v majetku Karlovarského kraje, ve prospěch společnosti GasNet 

s.r.o., mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Gymnáziem Cheb, příspěvkovou 

organizací a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou společností GridServices, 

s.r.o. 

RK 548/05/18 

49. Smlouva o zřízení služebnosti k pozemku st.p.č. 1470 jehož součástí je budova  

s č.p. 1535 v k.ú. Cheb ve vlastnictví města Cheb ve prospěch Karlovarského kraje 

– Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

RK 549/05/18 

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

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje  

RK 550/05/18 

51. Schválení dohody o zrušení věcného břemene - služebnosti k pozemku  

parc. č. 237/1 v k.ú. Mariánské Lázně, ve prospěch pana Javorského a schválení 

smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 237/1 v k.ú. Mariánské Lázně, 

ve prospěch společnosti OTHAZ Management, a.s., mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Domovem mládeže a školní jídelnou Mariánské Lázně, příspěvkovou 

organizací a společností OTHAZ Management, a.s. 

 

 

 

RK 551/05/18 
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52. Souhlas s odstraněním části stavby v majetku Karlovarského kraje, ve výpůjčce 

Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, příspěvkové 

organizace - stavba silážního žlabu, která je součástí pozemku st.p.č. 51  

v k.ú. Dolní Dvory 

RK 552/05/18 

53. Bezúplatný převod movité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku České 

republiky - Generálního finančního ředitelství - podíl ve výši 1/20  

k technologickému zařízení výměníkové stanice (včetně technologického zařízení 

a parovodní přípojky) umístěné ve stavbě technického vybavení bez čp/če, jež je 

součástí pozemku parc. č. st. 399/2 v k.ú. Mariánské Lázně 

RK 553/05/18 

54. Zrušení části usnesení č. RK 324/03/17 ze dne 20.03.2017 - Schválení výjimky  

z přílohy č. 2 zřizovací listiny "Pravidla pro správu majetku kraje" a schválení 

prodeje havarovaného osobního automobilu Škoda Fabia hatchback svěřeného  

do správy Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace 

RK 554/05/18 

55. Zrušení usnesení č. RK 1106/09/17 ze dne 11.09.2017 - Záměr kraje prodat 

nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje do majetku Českého 

hydrometeorologického ústavu – pozemek p.p.č. 813/5 v k.ú. Háje u Chebu  

a schválení nového záměru kraje prodat nemovitou věc z majetku Karlovarského 

kraje do majetku Českého hydrometeorologického ústavu – pozemek p.p.č. 813/5 

v k.ú. Háje u Chebu 

RK 555/05/18 

56. Informace o stavu objektů v areálu bývalé důlní činnosti v obci Krásno, okres 

Sokolov a pověření k jednání o podmínkách převodu vlastnického práva pro státní 

podnik DIAMO, s.p. 

RK 556/05/18 

57. Informace o změně výměr pozemků k nabytí z vlastnictví České republiky  

s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR, s.p., do vlastnictví 

Karlovarského kraje a schválení postupu dle nových parametrů 

RK 557/05/18 

58. Schválení postupu ve věci opatření k nápravě nedostatků zjištěných Krajskou 

hygienickou stanicí v Karlových Varech, které vyplývají z Protokolů o kontrole  

ze dne 22.02.2018 pro objekt Domova mládeže – T.G. Masaryka 18/62, 357 33 

Loket, ve správě Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově, 

příspěvková organizace 

RK 558/05/18 

59. Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku  

na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - II“ pro části 

veřejné zakázky 

RK 559/05/18 

60. Schválení zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení 

lékařské technologie a interiérového vybavení - III“ pro části veřejné zakázky 

Část 3 VZ - TP-4010 - digestoř laboratorní stolní, odtahová 

Část 6 VZ - TP-6701 - panel sprchový s dezinfekcí 

Část 19 VZ - Nábytek nerezový a ostatní kovový 

Část 21 VZ - Nábytek - stoly, skříně, psací stoly - DTD 

Část 22 VZ - Laboratorní nábytek 

a 

Schválení realizace nového zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky 

„Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - III“ pro části veřejné 

zakázky 

Část 3 VZ - TP-4010 - digestoř laboratorní stolní, odtahová 

Část 6 VZ - TP-6701 - panel sprchový s dezinfekcí 

Část 19 VZ - Nábytek nerezový a ostatní kovový 

Část 21 VZ - Nábytek - stoly, skříně, psací stoly - DTD 

Část 22 VZ - Laboratorní nábytek 

- schválení formy zadávacího řízení  

- schválení hodnotících kritérií a jejich vah 

- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami  

- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek 

 

staženo 
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61. Program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními 

technologiemi v souvislosti s eReceptem – poskytnutí dotací 

RK 560/05/18 

62. Schválení výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky „Dodávka 

osobního vozidla pro rychlou lékařskou pomoc v systému Rendez Vous 2018“, 

zadávané v otevřeném podlimitním řízení Zdravotnickou záchrannou službou 

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 

RK 561/05/18 

63. Plná moc v rámci příkazní smlouvy k projektu: „Modernizace a rozšíření 

vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje“ financovaného v rámci 27. Výzvy Integrovaného 

regionálního operačního programu, prioritní osa 1. Konkurenceschopné, dostupné 

a bezpečné regiony, specifický cíl 1.3 – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení 

rizik a katastrof 

RK 562/05/18 

64. Podlimitní veřejná zakázka „Dodávka výukových modelů pro simulace odborných 

zdravotnických zásahů“ financovaná v rámci projektu „Modernizace a rozšíření 

vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje“, CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0001708,  Integrovaného 

regionálního operačního programu, prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné 

a bezpečné regiony, investiční priorita 5b: Podpora investic zaměřených na řešení 

konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů 

krizového řízení, specifický cíl 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik  

a katastrof 

RK 563/05/18 

65. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu RK 564/05/18 

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

školních soutěží - rozhodnutí o žádostech  

RK 565/05/18 

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

získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných 

Karlovarským krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí v Karlovarském kraji 

- rozhodnutí o žádostech 

RK 566/05/18 

68. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce 

koridoru Gymnázium Ostrov - část č. 2 Dodávka uzamykatelných skříněk" 

RK 567/05/18 

69. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji RK 568/05/18 

70. Návrh na jmenování vedoucího odboru bezpečnosti a krizového řízení bez usnesení 

71. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice 

a.s.  -  smlouva o výkonu funkce člena představenstva 

RK 569/05/18 

72. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice 

a.s.  – určení zástupce do dozorčí rady NEMOS SOKOLOV s.r.o. 

RK 570/05/18 

73. Novostavba Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková 

organizace 

staženo 

74. 2. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti 

územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2018“ 

RK 571/05/18 

75. „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního 

obvodu Karlovarského kraje pro rok 2019 – část veřejná linková doprava“ 

RK 572/05/18 

76. Odpověď společnosti POVED ve věci výběrových řízení na zajištění 

mezikrajských autobusových linek od roku 2020 

RK 573/05/18 

77. Rozpočtová změna č. 208/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RK 574/05/18 
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78. Revokace usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 261/03/18 ze dne 05.03.2018 

Příprava zadávacího řízení – veřejné zakázky malého rozsahu „Dokumentace  

pro provádění stavby - Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné 

služby Karlovarského kraje v Sokolově II“ formou otevřeného řízení s výzvou, 

financovaného v rámci výzvy č. 36 Stanice IZS Integrovaného regionální 

operačního programu, prioritní osa 1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné 

regiony, specifický cíl 1.3. - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik  

a katastrof.  

Schválení výjimky z předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 03/2018  „Pravidla 

pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými 

organizacemi“ pro přípravu zadávacího řízení – veřejné zakázky malého rozsahu  

„Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského 

dozoru projektanta na akci  Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné 

služby Karlovarského kraje v Sokolově“ formou uzavřeného řízení, financovaného 

v rámci výzvy č. 36 Stanice IZS Integrovaného regionální operačního programu, 

prioritní osa 1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 

1.3. - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.  

Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb na zajištění dotačního managementu 

a administraci veřejných zakázek, ev. č. KK 02173/2017 ze dne 16.08.2017. 

RK 575/05/18 

79. Výroba praporu pro pěší rotu aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství 

Karlovy Vary 

RK 576/05/18 

80. Schválení Dohody o spolupráci v oblasti středního vzdělávání s maturitní 

zkouškou 

RK 577/05/18 

81. Schválení veřejné sbírky Získání finančních prostředků na pomoc paní Haně 

Džudžové postižené  

RK 578/05/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Vildumetzová 

hejtmanka  

Karlovarského kraje 

 Ing. Jan Bureš 

ověřovatel 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Martina Hurajčíka 

- Ing. Jana Bureše 
 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 

bod č. 70 Návrh na jmenování vedoucího odboru bezpečnosti a krizového řízení 

 

bod č. 71 Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.  

- smlouva o výkonu funkce člena představenstva 

 

bod č. 72 Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.  

– určení zástupce do dozorčí rady NEMOS SOKOLOV s.r.o.  

 

bod č. 73 Novostavba Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková 

organizace  

 

bod č. 74 2. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti 

územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2018“  

 

bod č. 75 „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního 

obvodu Karlovarského kraje pro rok 2019 – část veřejná linková doprava“  

 

bod č. 76 Odpověď společnosti POVED ve věci výběrových řízení na zajištění mezikrajských 

autobusových linek od roku 2020 

 

bod č. 77 Rozpočtová změna č. 208/2018  

 

bod č. 78 Revokace usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 261/03/18 ze dne 05.03.2018 

Příprava zadávacího řízení – veřejné zakázky malého rozsahu „Dokumentace  

pro provádění stavby - Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje v Sokolově II“ formou otevřeného řízení s výzvou, 

financovaného v rámci výzvy č. 36 Stanice IZS Integrovaného regionální operačního 

programu, prioritní osa 1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, 

specifický cíl 1.3. - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.  

Schválení výjimky z předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 03/2018 „Pravidla  

pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými 

organizacemi“ pro přípravu zadávacího řízení – veřejné zakázky malého rozsahu  

„Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru 

projektanta na akci Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje v Sokolově“ formou uzavřeného řízení, financovaného v rámci 

výzvy č. 36 Stanice IZS Integrovaného regionální operačního programu, prioritní osa 

1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.3. - Zvýšení 

připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.  

Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb na zajištění dotačního managementu  

a administraci veřejných zakázek, ev. č. KK 02173/2017 ze dne 16.8.2017.  
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bod č. 79 Výroba praporu pro pěší rotu aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Karlovy 

Vary  

 

bod č. 80 Schválení Dohody o spolupráci v oblasti středního vzdělávání s maturitní zkouškou 

 

bod č. 81 Schválení veřejné sbírky Získání finančních prostředků na pomoc paní Haně 

Džudžové postižené požárem 

 
Staženo z programu: 

 

bod č. 3 Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a schválení použití 

fondu investic organizaci Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, 

příspěvková organizace, na úhradu dopracování projektové dokumentace "Rozšířené 

Objemové studie objektu Lokalita Pozorka, vč. zvýšení kapacity zařízení na 110 

klientů a požadavků MPSV k dotačnímu programu 013 310" (Rozvoj a obnova 

materiálně technické základny sociálních služeb) 

 

bod č. 8 Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon 

autorského dozoru projektanta pro akci „Zpracování projektové dokumentace  

pro objekty ve Skalné, Hazlově a Aši“ – Stavba Aš 

 

bod č. 9 Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Rodinný dům Aš, 

Nedbalova“ a dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Rodinný dům Aš, 

Všehrdova“ 

 

bod č. 10 Rozšíření plné moci pro vedoucí projektu v rámci projektů:  

- Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné, reg. č. 

CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283 

- Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově, reg. č. 

CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284 

- Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši, reg. č. 

CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285 

 

bod č. 27 Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivní činnosti seniorů 

 

bod č. 33 Poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2018 

 

bod č. 60 Schválení zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení 

lékařské technologie a interiérového vybavení - III“ pro části veřejné zakázky 

Část 3 VZ - TP-4010 - digestoř laboratorní stolní, odtahová 

Část 6 VZ - TP-6701 - panel sprchový s dezinfekcí 

Část 19 VZ - Nábytek nerezový a ostatní kovový 

Část 21 VZ - Nábytek - stoly, skříně, psací stoly - DTD 

Část 22 VZ - Laboratorní nábytek 

a 

Schválení realizace nového zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky „Pořízení 

lékařské technologie a interiérového vybavení - III“ pro části veřejné zakázky 

Část 3 VZ - TP-4010 - digestoř laboratorní stolní, odtahová 

Část 6 VZ - TP-6701 - panel sprchový s dezinfekcí 

Část 19 VZ - Nábytek nerezový a ostatní kovový 

Část 21 VZ - Nábytek - stoly, skříně, psací stoly - DTD 

Část 22 VZ - Laboratorní nábytek 

- schválení formy zadávacího řízení  

- schválení hodnotících kritérií a jejich vah 



Usnesení z 91. jednání RKK dne 14.05.2018 

 

14.05.2018  Strana 9 (celkem 49) 

 

- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami  

- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek 

 

bod č. 73 Novostavba Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková 

organizace 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 14.05.2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 507/05/18 
 

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

14.05.2018 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 14.05.2018 

dle návrhu č. 3 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
2. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 508/05/18 
 

- schvaluje  

 

Rozpočtovou změnu č. 183/2018 

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

v celkové částce ± 73.700 Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci 

Karlovarského kraje Domov pro seniory v Perninku na poskytnutí náborového příspěvku novému 

zaměstnanci v přímé obslužné péči. 

 

Rozpočtovou změnu č. 184/2018 

- přesun rozpočtových prostředků z Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje  

do Odboru kancelář ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 1.710.000 Kč na úhradu 

mzdových výdajů, přímo souvisejících s realizací projektu Podpora procesu střednědobého plánování 

rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji financovaného v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost 

 

Rozpočtovou změnu č. 185/2018 

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

Karlovarského kraje z vyřazeného projektu akce č. 7013 Integrovaný operační program - Zkvalitnění 

infrastruktury v logistické škole ve výši ± 3.288.000 Kč a z vyřazeného projektu akce č. 7026  Integrovaný 

operační program – Modernizace stavebních a výpočetních oborů na Střední průmyslové škole Loket  

ve výši ± 3.207.428,07 Kč na dofinancování druhé části návratné finanční výpomoci finančním partnerům, 

příspěvkovým organizacím kraje, čísla akcí 7607 – 7612, projektu Implementace Krajského akčního plánu 

1 v Karlovarském kraji, realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

Rozpočtovou změnu č. 186/2018 

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje  

z vyřazených projektů: 

- z akce č. 7036 Integrovaný operační program – Komunikační a integrační prostředí pro výměnu a sdílení 

informací mezi poskytovateli zdravotnických služeb, pacienty a informačními systémy KKN celkem  
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ve výši ± 7.518.944 Kč na dofinancování výdajů projektu Přístrojové vybavení KKN a.s. – návazná péče 

I., číslo akce 7016, ve výši ± 7.118.944 Kč a projektu Zefektivnění komunikace jednotlivých článků  

ve zdravotnickém řetězci Karlovarského kraje a zvýšení připravenosti zdravotnických zařízení  

na mimořádné události a krizové situace, číslo akce 7031, ve výši ± 400.000 Kč, realizovaných 

Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., v rámci Integrovaného operačního programu 

- z akce č. 7035 Integrovaný operační program – Zvýšení kyberbezpečnosti KKN ve výši ± 8.277.585 Kč 

na dofinancování výdajů projektu Přístrojové vybavení KKN a.s. – návazná péče II., číslo akce 7017, 

realizovaného Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., v rámci Integrovaného operačního programu 

 

Rozpočtovou změnu č. 187/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 799.944 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové 

dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování projektu v oblasti 

prioritní osy 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů. 

Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb. 

 

Rozpočtovou změnu č. 188/2018 

- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru školství mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ve výši 30.000 Kč zapojením vratky dotace od Základní školy J. A. Komenského 

Chodov, Smetanova 738, finančního partnera projektu Obědy do škol v Karlovarském kraji, realizovaného 

v rámci Operačního programu Potravinové a materiální pomoci, specifický cíl I. Finanční prostředky 

budou poskytnuty Základní škole Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25.  

 

Rozpočtovou změnu č. 189/2018 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 83.810 Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny  

na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb k úhradě 

nákladů na stravování žáků ve školní jídelně základní školy v Brandlově ulici za leden až březen 2018. 

 

Rozpočtovou změnu č. 190/2018 

- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017  

ve výši 159.927 Kč do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského 

kraje na úhradu výdajů souvisejících s udržitelností projektů. Jedná se o zůstatek nevyčerpaných paušálů 

projektu Inovace školského portálu Karlovarského kraje z roku 2017. 

 

Rozpočtovou změnu č. 191/2018 

- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017  

ve výši 39.700 Kč do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského 

kraje na výplaty finančních darů jako ocenění za úspěšnou reprezentaci Karlovarského kraje žákům  

a kolektivům Karlovarského kraje v soutěžích za školní rok 2016/2017 

 

Rozpočtovou změnu č. 192/2018 

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

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

prostředky jsou určeny pro činnost krajského koordinátora pro romské záležitosti v roce 2018  

na financování platu jednoho zaměstnance včetně povinných odvodů a ostatních sociálních nákladů. 

 

Rozpočtovou změnu č. 193/2018 

 - zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017  

ve výši 40.000 Kč do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná  

se o zapojení vratky od města Mariánské Lázně za účelem jejich navrácení Plzeňskému kraji v souladu  

se smlouvou o spolupráci při zajišťování lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie v Mariánských 

Lázních. 
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Rozpočtovou změnu č. 194/2018 

- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017  

ve výši 110.000 Kč do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí 

podpory specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné 

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

 

Termín kontroly: 09.07.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

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

investic organizaci Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace,  

na úhradu dopracování projektové dokumentace "Rozšířené Objemové studie objektu Lokalita 

Pozorka, vč. zvýšení kapacity zařízení na 110 klientů a požadavků MPSV k dotačnímu programu 

013 310" (Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb) 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
4. Sloučení dotací do fondu investic příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice, p.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 509/05/18 
 

- schvaluje sloučení dotací do fondu investic příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice, p. o., 

"Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace včetně potrubí; odvětrání sociálních zařízení DM" ve výši  

5 mil. Kč a "Rekonstrukce sociálního zařízení" ve výši 2,2 mil. Kč do jedné akce s názvem "Rekonstrukce 

sociálního zařízení, rozvodů vody a kanalizace včetně potrubí, odvětrání sociálního zařízení" ve výši  

7,2 mil. Kč 

 

- ukládá odboru finančnímu informovat příspěvkovou organizaci o tomto usnesení 

 

Termín kontroly: 04.06.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
5. Změna účelu použití nevyčerpané dotace do fondu investic příspěvkové organizace Gymnázium 

Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, p.o., na Opravy venkovních sportovišť v zadní části areálu - 

2. část 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 510/05/18 
 

- schvaluje změnu účelu použití nevyčerpané dotace do fondu investic ve výši 181.361 Kč příspěvkové 

organizaci Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, p.o., ze schválené akce "Elektrické vnitřní 

rolety na okna do auly" na "Opravy vnitřních sportovišť v zadní části areálu - 2. část" 

 

- ukládá odboru finančnímu informovat příspěvkovou organizaci o tomto usnesení 

 

Termín kontroly: 04.06.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 
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6. Změna názvu a změna charakteru části schválené dotace do fondu investic příspěvkové 

organizace Gymnázium Ostrov, p.o. - "Rekonstrukce koridoru a přístavba šaten" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 511/05/18 
 

- schvaluje změnu názvu investiční akce "Rekonstrukce koridoru a přístavba šaten" a změnu charakteru 

části dotace příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov, p.o., na tyto akce: 

 

- "Rekonstrukce koridoru Gymnázium Ostrov - č. 1 Přestavba koridoru", dotace do fondu investic ve výši 

23.864.510 Kč 

- "Rekonstrukce koridoru Gymnázium Ostrov - č. 2 Dodávka uzamykatelných skříněk", neinvestiční 

příspěvek ve výši 1.535.490 Kč 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 182/2018 - změna charakteru finančních prostředků z investičních  

na neinvestiční ve výši ± 1.535.490 Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

Krajského úřadu Karlovarského kraje z dotace do fondu investic pro příspěvkovou organizaci 

Karlovarského kraje Gymnázium Ostrov na akci Rekonstrukce koridoru Gymnázium Ostrov – č. 2 

Dodávka uzamykatelných skříněk 

 

- ukládá odboru finančnímu informovat příspěvkovou organizaci o tomto usnesení 

 

Termín kontroly: 04.06.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

Mgr. Jaroslav Šafránek, ředitel příspěvkové organizace Gymnázia Ostrov 

 

 
7. Změna usnesení č. RK 208/03/18 o udělení plných mocí k zastupování Karlovarského kraje  

u správce daně 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 512/05/18 
 

- souhlasí se změnou usnesení č. RK 208/03/18 o udělení plné moci Ing. Stanislavě Žákové a Ing. Jiřímu 

Svobodovi k vyžádání a převzetí materiálů týkajících se daňových záležitostí Karlovarského kraje a stavu 

jeho účtů u správce daně na pověření Ing. Stanislavy Žákové a Ing. Jiřího Svobody k těmto úkonům 

 

Termín kontroly: 04.06.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
8. Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského 

dozoru projektanta pro akci „Zpracování projektové dokumentace pro objekty ve Skalné, Hazlově 

a Aši“ – Stavba Aš 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
9. Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Rodinný dům Aš, Nedbalova“  

a dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Rodinný dům Aš, Všehrdova“ 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 
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10. Rozšíření plné moci pro vedoucí projektu v rámci projektů:  

- Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné, reg. č. 

CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283 

- Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově, reg. č. 

CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284 

- Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši, reg. č. 

CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
11. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 513/05/18 
 

- bere na vědomí usnesení Komisí Rady Karlovarského kraje od 05.03.2018 do 17.04.2018 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
12. Výpůjčka zasedací místnosti 121 A a 122 A v budově A za účelem vyhodnocení soutěže Stejná 

šance 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 514/05/18 
 

- schvaluje výpůjčku, bezúplatné poskytnutí zasedací místnosti 121 A a 122 A v budově A na den 

21.05.2018 za účelem vyhodnocení soutěže Stejná šance a předání cen oceněným firmám 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
13. Upuštění od vymáhání pohledávky za společností Carlsbader Gate o.p.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 515/05/18 
 

- schvaluje upuštění od vymáhání pohledávky ve výši 162.712 Kč za povinnou společností Carlsbader 

Gate, o.p.s., se sídlem Závodu míru 876/3A, Karlovy Vary - Stará Role, PSČ 360 17, IČO 26377071 

 

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

 
14. Upuštění od vymáhání pohledávky za společností Transport Partner s.r.o., v likvidaci 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 516/05/18 
 

- schvaluje upuštění od vymáhání pohledávky ve výši 3.000 Kč za povinnou společností Transport 

Partner s.r.o., v likvidaci, se sídlem Berlínská 1491/9, Praha 10, PSČ 102 00, IČO 24665894 
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Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního  

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

 
15. Upuštění od vymáhání pohledávky za společností Hotelový porcelán Karlovy Vary a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 517/05/18 
 

- schvaluje upuštění od vymáhání pohledávky ve výši 11.000 Kč za povinnou společností Hotelový 

porcelán Karlovy Vary a.s., se sídlem 1. máje, Karlovy Vary, PSČ 360 06, IČO 46886354 

 

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

 
16. Upuštění od vymáhání pohledávky za společností VONZE Real, s.r.o., dříve LUCKY TRANS 

CZ s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 518/05/18 
 

- schvaluje upuštění od vymáhání pohledávky ve výši 51.000 Kč za povinnou společností VONZE Real, 

s.r.o., dříve LUCKY TRANS CZ s.r.o., se sídlem Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, PSČ 152 00,  

IČO 48592676 

 

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

 
17. Roční zpráva o stavu požární ochrany Karlovarského kraje za rok 2017 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 519/05/18 
 

- bere na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Karlovarského kraje za rok 2017 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje k projednání Roční zprávu o stavu požární ochrany 

Karlovarského kraje za rok 2017 

 

Zodpovídá: JUDr. Manfred Kraus, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

 

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

Karlovy Vary, a.s. - Dopravní terminál Cheb 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 520/05/18 
 

- schvaluje uzavření Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek mezi Karlovarským krajem a společností 

Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, Karlovy Vary, IČO 25332473, dle návrhu 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky Karlovarského kraje Martina Hurajčíka podpisem Dohody o vzájemném 

zápočtu pohledávek mezi Karlovarským krajem a společností Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, 
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Karlovy Vary, IČO 25332473 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 159/2018 - navýšení příjmů a výdajů Odboru dopravy a silničního 

hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 442.150,90 Kč formou vzájemného provedení 

zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a Autobusy Karlovy Vary a.s. 

 

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

 

 
19. Schválení a vyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 521/05/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zrušení Programu  

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících a vznik nových 

dopravních hřišť, schváleného usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 371/09/17 ze dne 

07.09.2017 

 

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

dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení pověření člena rady  

pro oblast dopravy a silničního hospodářství podpisem zveřejnění vyhlášení programu včetně pravidel  

v intencích čl. I. až X. Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť 

 

- schvaluje dokument Vyhlášení programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť, za předpokladu schválení Programu  

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících a vznik nových 

dopravních hřišť Zastupitelstvem Karlovarského kraje 

 

- vyhlašuje Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy 

stávajících a vznik nových dopravních hřišť, za předpokladu schválení Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť 

Zastupitelstvem Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství zveřejnit na úřední desce a portálu Karlovarského kraje 

Vyhlášení programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy 

stávajících a vznik nových dopravních hřišť 

 

- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství připravit materiál pro jednání Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 24.09.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
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20. Schválení pokračování projektové přípravy nového dopravního napojení Podkrušnohorské 

výsypky pro výstavbu areálu BMW u Sokolova 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 522/05/18 
 

- bere na vědomí zpracovanou technickou studii s možnostmi umístění nového dopravního napojení 

Podkrušnohorské výsypky pro výstavbu areálu BMW u Sokolova ze silnice II/210 
 

- schvaluje pokračování v projektové přípravě do stupně Dokumentace pro stavební povolení pro nové 

dopravní napojení Podkrušnohorské výsypky pro výstavbu areálu BMW u Sokolova ze silnice II/210  

v rozsahu dle varianty B1 a C2 zpracované technické studie 
 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat 

veškeré kroky pro zajištění přípravy a realizace uvedeného projektu nového dopravního napojení 

Podkrušnohorské výsypky pro výstavbu areálu BMW u Sokolova ze silnice II/210 v rozsahu dle vybrané 

varianty zpracované technické studie 
 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
21. Návrh odměny řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského 

kraje za II. pololetí 2017 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 523/05/18 
 

- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje 

Ing. Janu Lichtnegerovi za II. pol. 2017 ve výši uvedené v důvodové zprávě s připomínkou uvedenou  

v zápise 
 

Termín kontroly: 27.08.2018 
 

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

 

 
22. Návrh odměny řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému 

Karlovarského kraje za II. pololetí 2017 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 524/05/18 
 

- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému 

Karlovarského kraje PhDr. Ing. Zdeňkovi Kusému ve výši uvedené v důvodové zprávě 

 

Termín kontroly: 27.08.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
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23. Senior roku 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 525/05/18 
 

- schvaluje vyhlášení ankety a realizaci akce Senior roku 2018, kterou zajistí odbor sociálních věcí  

ve spolupráci s odborem kancelář hejtmanky a vnějších vztahů 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
24. Plán aktivit kampaně "Staňte se pěstounem" v Karlovarském kraji pro rok 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 526/05/18 
 

- bere na vědomí Vyhodnocení Plánu aktivit kampaně „STAŇTE SE PĚSTOUNEM“ pro vyhledávání 

osob vhodných stát se pěstouny v Karlovarském kraji pro rok 2017 

 

- schvaluje Plán aktivit kampaně „STAŇTE SE PĚSTOUNEM“ pro vyhledávání osob vhodných stát  

se pěstouny v Karlovarském kraji pro rok 2018 

 

Termín kontroly: 09.07.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
25. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje KRUŠNOHORKA – Lesní úzdravné 

ekoterapeutické centrum, z.s.   

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 527/05/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci KRUŠNOHORKA - Lesní úzdravné ekoterapeutické 

centrum, z.s., se sídlem Chebská 38/5, 360 06 Karlovy Vary, na úhradu zpracování projektové 

dokumentace "Zelená cesta k úzdravě" ve výši 350.000 Kč 

 

Termín kontroly: 04.06.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
26. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Pomáháme s dětmi z.s.   

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 528/05/18 
 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci Pomáháme  

s dětmi, z.s., se sídlem Modenská 292/20, Doubí, 360 07 Karlovy Vary, ve výši 5.000 Kč na podporu 

neziskového spolku v jeho fungování 



Usnesení z 91. jednání RKK dne 14.05.2018 

 

14.05.2018  Strana 18 (celkem 49) 

 

 

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

 

Termín kontroly: 18.06.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
27. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivní činnosti seniorů 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
28. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rodiny  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 529/05/18 
 

- schvaluje neposkytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací 

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rodiny organizaci SVR - společnost pro vývojovou rehabilitaci 

o.p.s., z důvodu nedodržení lhůty pro podání žádosti 

 

- schvaluje neposkytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací 

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rodiny organizaci Služby pro rodinu, zapsaný ústav, z důvodu 

neplnění věcného hodnocení žádosti 

 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rodiny v celkové výši 199.700 Kč dle přílohy 

 

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

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rodiny dle přílohy 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí a bezpečnosti podpisem 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu  

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rodiny 

 

- ukládá odboru sociálních věcí zveřejnit přehled dotací schválených usnesením Rady Karlovarského 

kraje na internetových stránkách Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru sociálních věcí zaslat žadatelům SVR - společnost pro vývojovou rehabilitaci o.p.s.,  

a Služby pro rodinu, zapsaný ústav, sdělení o neschválení žádosti včetně důvodu neschválení 

 

Termín kontroly: 18.06.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
29. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu dobrovolnictví 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 530/05/18 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu dobrovolnictví v celkové výši 198.000 Kč dle přílohy 
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- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci 

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu dobrovolnictví dle přílohy 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí a bezpečnosti podpisem 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu  

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu dobrovolnictví 

 

- ukládá odboru sociálních věcí zveřejnit přehled dotací schválených usnesením Rady Karlovarského 

kraje na internetových stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 18.06.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
30. Schválení výsledku zadávacího řízení – zrušení veřejné zakázky: „Domov pro seniory Skalka  

v Chebu – stavební úpravy – výměna výtahů“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 531/05/18 
 

- schvaluje zrušení veřejné zakázky „Domov pro seniory Skalka v Chebu – stavební úpravy – výměna 

výtahů“ z důvodu neobdržení žádné nabídky 

 

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace ve spolupráci s odborem sociálních věcí a odborem investic  

a správa majetku učinit veškeré kroky nutné ke zrušení veřejné zakázky „Domov pro seniory Skalka  

v Chebu – stavební úpravy – výměna výtahů“ 

 

Termín kontroly: 04.06.2018 
 

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

organizace 

 

 
31. Veřejná zakázka „Domov pro seniory Skalka v Chebu – stavební úpravy – výměna výtahů“ - 

opětovné vypsání 

- schválení formy zadávacího řízení 

- schválení hodnotících kritérií a jejich vah 

- schválení zadávací dokumentace 

- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 

- jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 532/05/18 
 

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

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na veřejnou zakázku "Domov pro seniory Skalka v Chebu 

– stavební úpravy – výměna výtahů“ 

 

- schvaluje hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu bez DPH pro hodnocení nabídek na veřejnou 

zakázku "Domov pro seniory Skalka v Chebu – stavební úpravy – výměna výtahů“ 
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- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Domov pro seniory Skalka v Chebu – stavební 

úpravy – výměna výtahů“ 

 

- pověřuje ředitelku Domova pro seniory Skalka ve spolupráci s odborem investic a správa majetku 

realizovat veřejnou zakázku dle tohoto usnesení a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění a předpisem rady kraje č. PR 03/2018 "Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" 

 

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami: 

Mgr. Alena Samuelová 

Gabriela Čerevková 

Ing. Zora Bolková 

 

náhradníky za členy komise pro otevírání obálek s nabídkami: 

Věra Josefiová 

Věra Jelínková 

Bc. Martina Obšivačová Čanecká 

 

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise: 

JUDr. Václav Sloup 

Ing. Jan Bureš 

Mgr. Dalibor Blažek 

Mgr. Alena Samuelová 

Kateřina Mairingerová, DiS. 

 

náhradníky komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise: 

Mgr. Jaroslav Borka 

Ing. Jaroslav Bradáč 

Ing. Pavel Hojda 

Mgr. Jiří Klsák 

Mgr. Petr Kubis 

Ing. Petr Kulhánek 

Ing. Petr Navrátil 

Renata Oulehlová 

Bc. Jan Picka 

Patrik Pizinger 

Michal Šťovíček 

Ing. Eva Valjentová 

Gabriela Čerevková 

Nikol Geltnerová 

Dagmar Čejková 

 

Termín kontroly: 13.08.2018 
 

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

organizace 

 

 
32. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zabezpečení škol a školských 

zařízení v Karlovarském kraji - kamerové systémy“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 533/05/18 
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- schvaluje vyloučení účastníka zadávacího řízení TELMO a.s., se sídlem Štěrboholská 560/73, 102 00 

Praha 10 - Hostivař, IČO 47307781, z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Zabezpečení škol  

a školských zařízení v Karlovarském kraji - kamerové systémy“ dle § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ, neboť 

údaje předložené účastníkem zadávacího řízení TELMO a.s., nesplňují zadávací podmínky. Účastník 

zadávacího řízení TELMO a.s., nedoložil splnění technických podmínek zadavatele stanovených  

v zadávací dokumentaci na technické parametry vnější kamery, a to ve vztahu k inteligentní funkci kamer 

– samoučící videoanalýza objektů s inteligentním rozeznáním objektů (osoba, automobil, zvíře atd.). 

 

- schvaluje vyloučení účastníka zadávacího řízení LENIA spol. s r.o., se sídlem Záhořanského 2008/5, 

120 00 Praha 2 - Nové Město, IČO 41186176, z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku 

„Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji - kamerové systémy“ dle § 48 odst. 2 písm. 

a) ZZVZ, neboť údaje předložené účastníkem zadávacího řízení LENIA spol. s r.o., nesplňují zadávací 

podmínky. Účastník zadávacího řízení LENIA spol. s r.o., nedoložil splnění technických podmínek 

zadavatele stanovených v zadávací dokumentaci na zajištění on-line podpory pro danou verzi softwaru  

a dále neobjasnil rozpor mezi Technickými specifikacemi nabízené vnější kamery (Technické specifikace 

mají být přílohou následně uzavřené kupní smlouvy) a Technickou dokumentaci nabízené dodávky, kdy 

jsou zadavateli stále předkládány jiné technické listy pro kamery, než je vlastní nabízená kamera 

 

- schvaluje výběr dodavatele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zabezpečení škol  

a školských zařízení v Karlovarském kraji - kamerové systémy“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena 

nabídka účastníka zadávacího řízení EUROALARM spol. s r.o., se sídlem č.p. 275, 683 01 Dražovice, 

IČO 46982361, s nabídkovou cenou 3.597.410 Kč bez DPH (tj. 4.352.866,10 Kč vč. DPH). 

 

- schvaluje kupní smlouvu na veřejnou zakázku „Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském 

kraji - kamerové systémy“ mezi Karlovarským krajem a vybraným dodavatelem EUROALARM  

spol. s r.o., s nabídkovou cenou 3.597.410 Kč bez DPH (tj. 4 352 866,10 Kč vč. DPH) 

 

- schvaluje uzavření kupní smlouvy na veřejnou zakázku „Zabezpečení škol a školských zařízení  

v Karlovarském kraji - kamerové systémy“ mezi Karlovarským krajem a vybraným dodavatelem 

EUROALARM spol. s r.o., s nabídkovou cenou 3.597.410 Kč bez DPH (tj. 4.352.866,10 Kč vč. DPH)  

po marném uplynutí lhůty zákazu uzavření smlouvy dle § 246 ZZVZ 

 

- ukládá odboru bezpečnosti a krizového řízení činit úkony spojené s uzavřením kupní smlouvy  

s vybraným dodavatelem EUROALARM spol. s r.o. 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky Karlovarského kraje, Mgr. Petra Kubise, podpisem kupní smlouvy  

s vybraným dodavatelem EUROALARM spol. s r.o., s nabídkovou cenou 3.597.410 Kč bez DPH  

(tj. 4.352.866,10 Kč vč. DPH) po marném uplynutí lhůty zákazu uzavření smlouvy dle § 246 ZZVZ 

 

Zodpovídá: JUDr. Manfred Kraus, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

 

 
33. Poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2018  

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
34. Memorandum o výstavbě a provozování Společného Operačního Střediska složek integrovaného 

záchranného systému v Karlovarském kraji 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 534/05/18 
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- souhlasí s uzavřením Memoranda o výstavbě a provozování Společného Operačního Střediska složek 

integrovaného záchranného systému v Karlovarském kraji 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření Memoranda o výstavbě  

a provozování Společného Operačního Střediska složek integrovaného záchranného systému  

v Karlovarském kraji 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit hejtmanku Karlovarského kraje Mgr. Janu 

Vildumetzovou podpisem Memoranda o výstavbě a provozování Společného Operačního Střediska složek 

integrovaného záchranného systému v Karlovarském kraji 

 

Zodpovídá: JUDr. Manfred Kraus, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

 

 
35. Projekt Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, "Sokolovský poklad - 

sklep zámku - odkrytí základů tvrze" - schválení projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 535/05/18 
 

- schvaluje zařazení projektu "Sokolovský poklad - sklep zámku - odkrytí základů tvrze" do Akčního 

plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- schvaluje podání žádosti na projekt "Sokolovský poklad - sklep zámku - odkrytí základů tvrze" Muzeem 

Sokolov, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, u města Sokolov 

 

- schvaluje celkové náklady projektu "Sokolovský poklad - sklep zámku - odkrytí základů tvrze"  

v maximální výši 17.933.500 Kč 

 

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

a cestovního ruchu 

 

 
36. Schválení individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Cyklotoulky Karlovarským 

krajem 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 536/05/18 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro společnost EGOMOTION, 

s.r.o. (IČO 28050924), na podporu projektu Cyklotoulky Karlovarským krajem ve výši 108.888,00 Kč 

 

- pověřuje Mgr. Danielu Seifertovou podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje společnosti EGOMOTION, s.r.o. 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit veřejnoprávní smlouvu  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu náměstkyni hejtmanky pro kulturu  

a památkovou péči, zajistit úkony vyplývající z uzavření smlouvy 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 210/2018 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 108.888 Kč  

z rezervy na individuální dotace Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru 

kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje  

na individuální dotaci pro EGOMOTION, s.r.o., na podporu projektu Cyklotoulky Karlovarským krajem 
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Zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu 

 

 
37. Revokace usnesení č. RK 454/04/18 ze dne 23.04.2018 Individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje z odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu - nealokované 

v rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 537/05/18 
 

- schvaluje částečnou revokaci usnesení č. RK 454/04/18 ze dne 23.04.2018 "Individuální dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje z odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu - 

nealokované v rozpočtu Karlovarského kraje“, a revokuje rozpočtovou změnu č. 124/2018 přesun 

rozpočtových prostředků ve výši ± 100.000 Kč z rezervy Odboru finančního Krajského úřadu 

Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského 

úřadu Karlovarského kraje 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 124/2018 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 150.000 Kč  

z rezervy na individuální dotace Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru 

kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje  

na individuální dotaci pro Regionální stavební sdružení Karlovy Vary na podporu projektu Dny 

stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2018 

 

Termín kontroly: 23.07.2018 
 

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

a cestovního ruchu 

 

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

s evidenčním číslem KK 02127/2017 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 538/05/18 
 

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

s evidenčním číslem KK 02127/2017, dle návrhu 

 

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

o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK 02127/2017 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

 

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

kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II" - schválení dílčích projektů k financování -  

1. průběžná výzva projektu, 9. část dílčích projektů 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 539/05/18 
 

- schvaluje  

- k financování dílčí projekty podané v 1. průběžné výzvě projektu "Podpora výměny zdrojů tepla  
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na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace 

II", dle přílohy č. 1 

 

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

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

II", dle přílohy č. 2 

 

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

účelové investiční dotace schválených dílčích projektů 

 

Termín kontroly: 09.07.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

 

 
40. Náhradní financování žádostí podaných v dotačním programu "Podpora výměny zdrojů tepla 

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

dotace II", které nelze v tomto dotačním programu podpořit z důvodů, které nevznikly pochybením 

žadatele  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 540/05/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení - proplacení finančních 

prostředků žadatelům žádajícím o výměnu zdroje tepla v programu "Podpora výměny zdrojů tepla  

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

II", kterým nebylo možno z rozhodnutí řídícího orgánu vyplatit dotaci z důvodů, které nebyly způsobeny 

pochybením žadatele a řídící orgán vydal rozhodnutí o nemožnosti proplácení, a to formou individuální 

dotace podmíněné dodržením všech podmínek stanovených výzvou výše uvedeného dotačního programu 

 

- Rozpočtovou změnu č. 181/2018 - zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření 

Karlovarského kraje za rok 2017 ve výši 1.500.000,00 Kč do rozpočtu odboru investic a správa majetku  

k financování případných žádostí o individuální dotaci v případech, kdy nebylo možno vyplatit dotaci 

žadatelům žádajícím o výměnu zdroje tepla v programu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva  

v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II" z důvodů, 

které nebyly způsobeny pochybením žadatele a řídící orgán vydal rozhodnutí o nemožnosti proplácení,  

a to za předpokladu, že budou dodrženy všechny podmínky stanovené výzvou výše uvedeného dotačního 

programu 

 

Termín kontroly: 24.09.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

 

 
41. „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu 

nemocnice v Chebu“ - schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavby 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 541/05/18 
 

- schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – 

nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“ 

 

 



Usnesení z 91. jednání RKK dne 14.05.2018 

 

14.05.2018  Strana 25 (celkem 49) 

 

 

- pověřuje hejtmanku Mgr. Janu Vildumetzovou podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci 

stavby „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu 

nemocnice v Chebu“ 

 

Termín kontroly: 18.06.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

 

 
42. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města 

Březová - část pozemku p.p.č. 737 v k.ú. Kamenice u Březové včetně stavby silnice č. III/21024, 

součástí a příslušenství 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 542/05/18 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 737, která byla oddělena 

geometrickým plánem č. 192-5625/2017 z původního pozemku p.p.č. 737 a označena novým parcelním 

číslem jako pozemek p.p.č. 737/1 o výměře 14599 m2 v k.ú. Kamenice u Březové a obci Březová včetně 

stavby silnice č. III/21024, součástí a příslušenství konkrétnímu zájemci, a to formou darovací smlouvy 

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

příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Březová se sídlem nám. Míru 230, 

Březová, PSČ 356 01, IČO 00259250, zastoupeným Miroslavem Boudou, starostou města  

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

kraje darovat výše uvedenou nemovitou věc včetně stavby silnice č. III/21024, součástí a příslušenství  

na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat nepředloží jiný zájemce 

svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc včetně stavby silnice č. III/21024, součástí  

a příslušenství z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Březová 

 

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

p.p.č. 737, která byla oddělena geometrickým plánem č. 192-5625/2017 z původního pozemku p.p.č. 737 

a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 737/1 o výměře 14599 m2 v k.ú. Kamenice  

u Březové a obci Březová včetně stavby silnice č. III/21024, součástí a příslušenství konkrétnímu zájemci, 

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

silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Březová  

se sídlem nám Míru 230, Březová, PSČ 356 01, IČO 00259250, zastoupeným Miroslavem Boudou, 

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

Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitou věc včetně stavby silnice č. III/21024, součástí  

a příslušenství na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat 

nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc včetně stavby silnice  

č. III/21024, součástí a příslušenství z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Březová 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné darovací smlouvy 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem  

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to za podmínky, podléhá-li smlouva 

povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně ukládá povinnost zaslat Karlovarskému kraji 

potvrzení o uveřejnění smlouvy 
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Termín kontroly: 17.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
43. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města 

Chodov – části pozemku p.č. 2480/1 v k.ú. Dolní Chodov 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 543/05/18 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemku p.č. 2480/1, které byly odděleny 

geometrickým plánem č. 2514-2228/2017 z původního pozemku p.č. 2480/1 a označeny novými 

parcelními čísly jako pozemky p.č. 2480/30 o výměře 114 m2, 2480/31 o výměře 61 m2 a 2480/32  

o výměře 201 m2 v k.ú. Dolní Chodov a obci Chodov konkrétnímu zájemci, a to formou darovací smlouvy 

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

příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Chodov, se sídlem Komenského 1077, 

Chodov, PSČ 357 35, IČO 00259349, zastoupeným Patrikem Pizingerem, starostou města  

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

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

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

z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Chodov 

 

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

pozemku p.č. 2480/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 2514-2228/2017 z původního 

pozemku p.č. 2480/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.č. 2480/30 o výměře 114 m2, 

2480/31 o výměře 61 m2 a 2480/32 o výměře 201 m2 v k.ú. Dolní Chodov a obci Chodov konkrétnímu 

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

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem 

Chodov, se sídlem Komenského 1077, Chodov, PSČ 357 35, IČO 00259349, zastoupeným Patrikem 

Pizingerem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění 

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

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

předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Chodov 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné darovací smlouvy 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem  

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to za podmínky, podléhá-li smlouva 

povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně ukládá povinnost zaslat Karlovarskému kraji 

potvrzení o uveřejnění smlouvy 

 

Termín kontroly: 19.11.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

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

příspěvková organizace 
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44. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města 

Nové Sedlo - pozemky p.č. 17/14, 17/15, 17/16, 17/17 a 17/18 v k.ú. Chranišov 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 544/05/18 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.č. 17/14 o výměře 401 m2, 17/15  

o výměře 301 m2, 17/16 o výměře 95 m2, 17/17 o výměře 125 m2 a 17/18 o výměře 21 m2  

v k.ú. Chranišov a obci Nové Sedlo konkrétnímu zájemci, a to formou darovací smlouvy mezi 

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

příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Nové Sedlo, se sídlem Masarykova 502, 

Nové Sedlo, PSČ 357 34, IČO 00259527, zastoupeným Ing. Věrou Baumanovou, starostkou města  

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

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

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

z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Nové Sedlo 

 

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

p.č. 17/14 o výměře 401 m2, 17/15 o výměře 301 m2, 17/16 o výměře 95 m2, 17/17 o výměře 125 m2  

a 17/18 o výměře 21 m2 v k.ú. Chranišov a obci Nové Sedlo konkrétnímu zájemci, a to formou darovací 

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

kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Nové Sedlo, se sídlem Masarykova 

502, Nové Sedlo, PSČ 357 34, IČO 00259527, zastoupeným Ing. Věrou Baumanovou, starostkou města 

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

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

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

z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Nové Sedlo 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné darovací smlouvy 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem  

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to za podmínky, podléhá-li smlouva 

povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně ukládá povinnost zaslat Karlovarskému kraji 

potvrzení o uveřejnění smlouvy 

 

Termín kontroly: 22.10.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
45. Schválení záměru prodeje nemovité věci z majetku Karlovarského kraje - části pozemku  

p.č. 2941 v k.ú. Sokolov, obec Sokolov 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 545/05/18 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.č. 2941 o výměře 141 m2, která byla 

oddělena geometrickým plánem č. 3443-120/2016 z původního pozemku p.č. 2941 a označena novým 
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parcelním číslem jako pozemek p.č. 2941/3 o výměře 141 m2 v k.ú. a obci Sokolov 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

Mgr. Ilona Medunová, ředitelka Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková 

organizace  

 

 
46. Schválení záměru Karlovarského kraje prodat nemovitou věc - lesní pozemek p.č. 50 v k.ú. Hrad 

Nečtiny, obec Nečtiny, okres Plzeň - sever 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 546/05/18 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat nemovitou věc - lesní pozemek p.č. 50 o výměře 2.988 m2 

v k.ú. Hrad Nečtiny, obec Nečtiny, okres Plzeň - sever 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

Ing. Radka Stolariková, Ph.D., ředitelka Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková 

organizace 

 

 
47. Smlouva o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 398/3 v k.ú. Rybáře, v majetku České 

republiky, ve prospěch Karlovarského kraje, mezi Českou republikou - Hasičským záchranným 

sborem Karlovarského kraje a Karlovarským krajem, zastoupeným Střední uměleckoprůmyslovou 

školou Karlovy Vary, příspěvkovou organizací 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 547/05/18 
 

- schvaluje zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 398/3 v k.ú. Rybáře, spočívající v přístupu do dvorního 

traktu objektu školy, jenž se nachází na pozemcích parc. č. 394/1 a 395/1 v k.ú. Rybáře, formou smlouvy  

o zřízení služebnosti, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední uměleckoprůmyslovou školou 

Karlovy Vary, příspěvkovou organizací, se sídlem náměstí 17. listopadu 710/12, 360 05 Karlovy Vary, 

IČO 00077135 (jako strana "oprávněná" na straně jedné) a Českou republikou - Hasičským záchranným 

sborem Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70883611 (jako strana 

"povinná" na straně druhé), za jednorázovou úplatu ve výši 10.500 Kč včetně DPH 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 398/3 v k.ú. Rybáře, spočívající  

v přístupu do dvorního traktu objektu školy, jenž se nachází na pozemcích parc. č. 394/1 a 395/1  

v k.ú. Rybáře, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední uměleckoprůmyslovou školou Karlovy 

Vary, příspěvkovou organizací, se sídlem náměstí 17. listopadu 710/12, 360 05 Karlovy Vary,  

IČO 00077135 (jako strana "oprávněná" na straně jedné) a Českou republikou - Hasičským záchranným 

sborem Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70883611 (jako strana 

"povinná" na straně druhé), za jednorázovou úplatu ve výši 10.500 Kč včetně DPH 

 

- ukládá Střední uměleckoprůmyslové škole Karlovy Vary, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětné smlouvy o zřízení služebnosti 

 

- zmocňuje Střední uměleckoprůmyslovou školu Karlovy Vary, příspěvkovou organizaci, realizovat 

kroky k uzavření předmětné smlouvy o zřízení služebnosti 

 

Termín kontroly: 10.09.2018 
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Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

Ing. Bc. Markéta Šlechtová, ředitelka příspěvkové organizace Střední 

uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary 

 

 
48. Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 169/1, 2182/18 a 2700, vše v k.ú. Cheb, 

v majetku Karlovarského kraje, ve prospěch společnosti GasNet s.r.o., mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Gymnáziem Cheb, příspěvkovou organizací a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou 

společností GridServices, s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 548/05/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení věcného břemene  

k pozemkům parc. č. 169/1, 2182/18 a 2700, vše v k.ú. Cheb, spočívající v právu zřídit a provozovat  

na služebných pozemcích plynárenské zařízení, včetně práva vstupu a vjezdu na služebné pozemky  

v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského 

zařízení, formou smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

Gymnáziem Cheb, příspěvkovou organizací, se sídlem Nerudova 2283/7, 350 02  Cheb, IČO 47723386 

(jako strana "povinná" na straně jedné) a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou na základě plné moci 

společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno, IČO 27935311 

(jako strana "oprávněná" na straně druhé), za jednorázovou úplatu ve výši 7.558,10 Kč včetně DPH 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene k pozemkům parc. č. 169/1, 2182/18 a 2700, vše v k.ú. Cheb, spočívající v právu zřídit  

a provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení, včetně práva vstupu a vjezdu na služebné 

pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním 

plynárenského zařízení, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Gymnáziem Cheb, příspěvkovou 

organizací, se sídlem Nerudova 2283/7, 350 02  Cheb, IČO 47723386 (jako strana "povinná" na straně 

jedné) a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o.,  

se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno, IČO 27935311 (jako strana "oprávněná" na straně 

druhé), za jednorázovou úplatu ve výši 7.558,10 Kč včetně DPH 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Gymnáziu Cheb, příspěvkové 

organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Gymnázium Cheb, příspěvkovou 

organizaci, k uzavření předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene 

 

Termín kontroly: 04.06.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel příspěvkové organizace Gymnázia Cheb 

 

 
49. Smlouva o zřízení služebnosti k pozemku st.p.č. 1470, jehož součástí je budova s č.p. 1535  

v k.ú. Cheb ve vlastnictví města Cheb ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby 

silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 549/05/18 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku st.p.č. 1470, jehož součástí je budova  

č.p. 1535 v k.ú. a obci Cheb, spočívající v právu umístění a provozování dopravního značení IP 19, 
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vybudovaného na náklady strany oprávněné ze služebnosti, včetně práva přístupu za účelem jeho údržby, 

kontroly a opravy ze strany oprávněné ze služebnosti, formou smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem 

Cheb, se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, Cheb, PSČ 350 20, IČO 00253979, zastoupeným 

Mgr. Zdeňkem Hrkalem, starostou města (jako strana povinná ze služebnosti na straně jedné)  

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

příspěvkovou organizací (jako strana oprávněná ze služebnosti na straně druhé), za jednorázovou úplatu 

2.420 Kč včetně DPH 

 

- schvaluje znění smlouvy o zřízení služebnosti, dle návrhu 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětné smlouvy o zřízení služebnosti 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, realizovat 

kroky k uzavření předmětné smlouvy o zřízení služebnosti 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně 

uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 

a to za podmínky, podléhá-li smlouva povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně ukládá 

povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smlouvy 

 

Termín kontroly: 22.10.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

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

příspěvková organizace 

 

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

do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 550/05/18 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2149, pozemek p.p.č. 383/11 v k.ú. Horní 

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

MONTPROJEKT, a.s., dle geometrického plánu č. 131-6478/2018 ze dne 29.03.2018 (umístění 

inženýrských sítí – podzemní kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + 

administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení 

Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2124, pozemek p.č. 322/1 v k.ú. Šabina,  

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

ELEKTROPLAN s.r.o., dle geometrického plánu č. 386-293/2017 ze dne 30.10.2017 (umístění 

inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní 

náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2135, pozemek p.p.č. 997 v k.ú. Křižovatka, 

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

Elektrovod, a.s., odštěpný závod Brno, dle geometrického plánu č. 232-6535/2017 ze dne 21.02.2018 

(umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + 

administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení 

Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč 
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- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětných smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětných smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně 

uveřejnit smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 

a to za podmínky, podléhají-li smlouvy povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně ukládá 

povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smluv 

 

Termín kontroly: 22.10.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
51. Schválení dohody o zrušení věcného břemene - služebnosti k pozemku parc. č. 237/1  

v k.ú. Mariánské Lázně, ve prospěch pana Javorského a schválení smlouvy o zřízení služebnosti  

k pozemku parc. č. 237/1 v k.ú. Mariánské Lázně, ve prospěch společnosti OTHAZ Management, 

a.s., mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem mládeže a školní jídelnou Mariánské 

Lázně, příspěvkovou organizací a společností OTHAZ Management, a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 551/05/18 
 

- schvaluje uzavření dohody o zrušení věcného břemene - služebnosti, jejímž předmětem je zrušení 

služebnosti práva chůze a jízdy po celé nezastavěné části pozemku parc. č. st. 237/1 a z tohoto pozemku 

umožnění oprav a udržování budovy č.p. 711, která je součástí pozemku parc. č. st. 237/2 a opěrné zdi 

tvořící hranici pozemků parc. č. st.237/1 a 911/55, vše v k.ú. Mariánské Lázně, mezi Karlovarským 

krajem zastoupeným Domovem mládeže a školní jídelnou Mariánské Lázně, příspěvkovou organizací,  

se sídlem Klíčová 167/4, 353 01 Mariánské Lázně, IČO 00377945 a panem Zdeňkem Javorským, bytem 

xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxx 

 

- schvaluje zřízení služebnosti k pozemku parc. č. st. 237/1 v k.ú. Mariánské Lázně, spočívající v právu: 

- přístupu a příjezdu k sousednímu (panujícímu) pozemku parc. č. st. 237/2 v majetku společnosti OTHAZ 

Management, a.s., přes uvedený (služebný) pozemek parc. č. st. 237/1 v majetku Karlovarského kraje 

(správa nemovitostí - Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně, příspěvková organizace - dále 

jen "DM ML") 

- ze služebného pozemku umožnit opravy a udržování budovy č.p. 711, která je součástí panujícího 

pozemku  

- ze služebného pozemku umožnit opravy a udržování opěrné zdi tvořící hranici mezi služebným 

pozemkem a pozemkem parc. č. 911/55 v k.ú. Mariánské Lázně, 

formou smlouvy o zřízení služebnosti mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem mládeže  

a školní jídelnou Mariánské Lázně, příspěvkovou organizací, se sídlem Klíčova 167/4, 353 01 Mariánské 

Lázně, IČO 00377945 (jako strana "povinná" na straně jedné) a společností OTHAZ Management, a.s.,  

se sídlem Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00 Praha 5, IČO 05315018 (jako strana "oprávněná" na straně 

druhé) 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. st. 237/1 v k.ú. Mariánské Lázně, 

spočívající v právu: 

- přístupu a příjezdu k sousednímu (panujícímu) pozemku parc. č. st. 237/2 v majetku společnosti OTHAZ 

Management, a.s., přes uvedený (služebný) pozemek parc. č. st. 237/1 v majetku Karlovarského kraje 

(správa nemovitostí - Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně, příspěvková organizace - dále 
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jen "DM ML") 

- ze služebného pozemku umožnit opravy a udržování budovy č.p. 711, která je součástí panujícího 

pozemku  

- ze služebného pozemku umožnit opravy a udržování opěrné zdi tvořící hranici mezi služebným 

pozemkem a pozemkem parc. č. 911/55 v k.ú. Mariánské Lázně, 

mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem mládeže a školní jídelnou Mariánské Lázně, 

příspěvkovou organizací, se sídlem Klíčova 167/4, 353 01 Mariánské Lázně, IČO 00377945 (jako strana 

"povinná" na straně jedné) a společností OTHAZ Management, a.s., se sídlem Janáčkovo nábřeží 1153/13, 

150 00 Praha 5, IČO 05315018 (jako strana "oprávněná" na straně druhé) 

 

- ukládá Domovu mládeže a školní jídelně Mariánské Lázně, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětné smlouvy o zřízení služebnosti a dohody o zrušení věcného břemene - služebnosti 

 

- zmocňuje Domov mládeže a školní jídelnu Mariánské Lázně, příspěvkovou organizaci, realizovat kroky 

k uzavření předmětné smlouvy o zřízení služebnosti a dohody o zrušení věcného břemene - služebnosti 

 

Termín kontroly: 08.10.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

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

Mariánské Lázně 

 

 
52. Souhlas s odstraněním části stavby v majetku Karlovarského kraje, ve výpůjčce Školního statku 

a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, příspěvkové organizace - stavba silážního žlabu, 

která je součástí pozemku st.p.č. 51 v k.ú. Dolní Dvory 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 552/05/18 
 

- souhlasí s odstraněním části stavby v majetku Karlovarského kraje, ve výpůjčce Školního statku  

a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, příspěvkové organizace - stavby silážního žlabu, která je 

součástí pozemku st.p.č. 51 v k.ú. Dolní Dvory, a to z důvodu velmi špatného technického stavu  

a možného zranění osob pohybujících se v okolí žlabu 

 

- zmocňuje Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, příspěvkovou organizaci,  

k zastupování Karlovarského kraje ve všech správních úkonech v souvislosti s vyřízením povolení 

příslušného stavebního úřadu k odstranění stavby a výmazu části odstraněné stavby v katastru nemovitostí 

 

Termín kontroly: 24.09.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

Ing. Leoš Horčička, ředitel Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy 

Cheb, příspěvková organizace 

 

 
53. Bezúplatný převod movité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku České republiky - 

Generálního finančního ředitelství - podíl ve výši 1/20 k technologickému zařízení výměníkové 

stanice (včetně technologického zařízení a parovodní přípojky) umístěné ve stavbě technického 

vybavení bez čp/če, jež je součástí pozemku parc. č. st. 399/2 v k.ú. Mariánské Lázně 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 553/05/18 
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- schvaluje bezúplatný převod podílu ve výši 1/20 k technologickému zařízení výměníkové stanice 

(včetně technologického zařízení a parovodní přípojky) umístěné ve stavbě technického vybavení  

bez čp/če, jež je součástí pozemku parc. č. st. 399/2 v k.ú. Mariánské Lázně, a to formou smlouvy  

o bezúplatném převodu mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Hotelovou školou Mariánské Lázně, 

příspěvkovou organizací, se sídlem Komenského 449/2, 353 01 Mariánské Lázně, IČO 00077119  

(jako "předávající" na straně jedné) a Českou republikou – Generálním finančním ředitelstvím, se sídlem 

Lazarská 15/7, 117 22  Praha 1 – Nové Město (jako "přejímající" na straně druhé) 

 

- ukládá Hotelové škole Mariánské Lázně, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné 

smlouvy o bezúplatném převodu 

 

- zmocňuje Hotelovou školu Mariánské Lázně, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné smlouvy  

o bezúplatném převodu 

 

Termín kontroly: 10.09.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

Ing. Jiří Chum, ředitel příspěvkové organizace Hotelové školy Mariánské Lázně 

 

 
54. Zrušení části usnesení č. RK 324/03/17 ze dne 20.03.2017 - Schválení výjimky z přílohy č. 2 

zřizovací listiny "Pravidla pro správu majetku kraje" a schválení prodeje havarovaného osobního 

automobilu Škoda Fabia hatchback svěřeného do správy Krajské správy a údržby silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 554/05/18 
 

- zrušuje části usnesení č. RK 324/03/17 ze dne 20.03.2017 ve znění 

 

- schvaluje prodej havarovaného osobního automobilu Škoda Fabia hatchback, RZ 3K1 4859, pořizovací 

cena 277.797,00 Kč, rok výroby 2011, za cenu 49.000,00 Kč vč. DPH, mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

(jako prodávajícím na jedné straně) a firmou ALFA plus s.r.o., IČO 46349154, se sídlem Železničářů 

2350, Kročehlavy, 272 01 Kladno (jako kupujícím na straně druhé), a tím převést vlastnické právo  

k movitému majetku, dle návrhu 

 

- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 49.000 Kč vč. DPH, získané prodejem výše 

uvedeného osobního automobilu specifikovaného v návrhu, zůstanou příspěvkové organizaci 

 

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace, Ing. Zdeňku Pavlasovi, uzavřít předmětnou kupní smlouvu a pověřit jej podpisem této 

smlouvy, dle návrhu 

 

Zbývající část usnesení č. RK 324/03/17 ze dne 20.03.2017 se nemění 

 

- schvaluje prodej havarovaného osobního automobilu Škoda Fabia hatchback, RZ 3K1 4859, pořizovací 

cena 277.797,00 Kč, rok výroby 2011, za cenu 34.614,00 Kč, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

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

na jedné straně) a panem Janem Růžičkou, bytem xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx (jako kupujícím  

na straně druhé), a tím převést vlastnické právo k movitému majetku, dle návrhu 

 

- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 34.614,00 Kč, získané prodejem výše uvedeného 

osobního automobilu specifikovaného v návrhu, zůstanou příspěvkové organizaci 
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- ukládá řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace, Ing. Janu Lichtnegerovi, uzavřít předmětnou kupní smlouvu a pověřit jej podpisem této 

smlouvy, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 09.07.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
55. Zrušení usnesení č. RK 1106/09/17 ze dne 11.09.2017 - Záměr kraje prodat nemovitou věc  

z majetku Karlovarského kraje do majetku Českého hydrometeorologického ústavu – pozemek 

p.p.č. 813/5 v k.ú. Háje u Chebu a schválení nového záměru kraje prodat nemovitou věc z majetku 

Karlovarského kraje do majetku Českého hydrometeorologického ústavu – pozemek p.p.č. 813/5  

v k.ú. Háje u Chebu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 555/05/18 
 

- zrušuje usnesení č. RK 1106/09/17 ze dne 11.09.2017 ve znění 

 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemek p.p.č. 813/5 o výměře 21 m2 v k.ú. Háje u Chebu  

a obci Cheb konkrétnímu zájemci, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající  

na straně jedné) a Českým hydrometeorologickým ústavem se sídlem Na Šabatce 17, PSČ 143 06  Praha 4 

- Komořany, IČO 00020699, zastoupeným Ing. Václavem Dvořákem, Ph.D., ředitelem (jako kupující  

na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 531-42/2017  

ze dne 22.06.2017, ve výši 4.200 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského 

kraje prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má 

tento prodej projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc  

z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Českého hydrometeorologického ústavu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemku p.p.č. 813/5  

o výměře 21 m2 v k.ú. Háje u Chebu a obci Cheb konkrétnímu zájemci, a to formou kupní smlouvy  

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

příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a Českým hydrometeorologickým ústavem  

se sídlem Na Šabatce 17, PSČ 143 06  Praha 4 - Komořany, IČO 00020699, zastoupeným Ing. Václavem 

Dvořákem, Ph.D., ředitelem (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla 

stanovena znaleckým posudkem č. 531-42/2017 ze dne 22.06.2017, ve výši 4.200 Kč, za předpokladu, že 

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

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

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

Českého hydrometeorologického ústavu 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy  

a pověřit jí podpisem této smlouvy 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zrušení usnesení  

č. ZK 511/12/17 ze dne 07.12.2017 ve znění  

 

- schvaluje prodej pozemku p.p.č. 813/5 o výměře 21 m2 v k.ú. Háje u Chebu a obci Cheb konkrétnímu 

zájemci, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné)  
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a Českým hydrometeorologickým ústavem se sídlem Na Šabatce 17, PSČ 143 06  Praha 4 - Komořany,  

IČO 00020699, zastoupeným Ing. Václavem Dvořákem, Ph.D., ředitelem (jako kupující na straně druhé), 

za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 531-42/2017 ze dne 22.06.2017, 

ve výši 4.200 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše 

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

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

Karlovarského kraje do vlastnictví Českého hydrometeorologického ústavu 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětné kupní smlouvy 

 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemek p.p.č. 813/5 o výměře 21 m2 v k.ú. Háje u Chebu 

a obci Cheb konkrétnímu zájemci, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající  

na straně jedné) a Českým hydrometeorologickým ústavem se sídlem Na Šabatce 17, PSČ 143 06  Praha 4 

- Komořany, IČO 00020699, zastoupeným Mgr. Markem Riederem, ředitelem (jako kupující na straně 

druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 531-42/2017 ze dne 

22.06.2017, ve výši 4.130 Kč + DPH, t.j. celkem 4.997,30 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění 

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

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

předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Českého 

hydrometeorologického ústavu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemku p.p.č. 813/5 

o výměře 21 m2 v k.ú. Háje u Chebu a obci Cheb konkrétnímu zájemci, a to formou kupní smlouvy  

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

příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a Českým hydrometeorologickým ústavem  

se sídlem Na Šabatce 17, PSČ 143 06  Praha 4 - Komořany, IČO 00020699, zastoupeným Mgr. Markem 

Riederem, ředitelem (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena 

znaleckým posudkem č. 531-42/2017 ze dne 22.06.2017, ve výši 4.130 Kč + DPH, t.j. cekem 4.997,30 Kč, 

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

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

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

do vlastnictví Českého hydrometeorologického ústavu 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné kupní smlouvy 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem  

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to za podmínky, podléhá-li smlouva 

povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně ukládá povinnost zaslat Karlovarskému kraji 

potvrzení o uveřejnění smlouvy 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

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

příspěvková organizace 
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56. Informace o stavu objektů v areálu bývalé důlní činnosti v obci Krásno, okres Sokolov  

a pověření k jednání o podmínkách převodu vlastnického práva pro státní podnik DIAMO, s.p. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 556/05/18 
 

- bere na vědomí informaci o stavebně - technickém stavu objektů v areálu bývalé důlní činnosti v obci 

Krásno, okres Sokolov 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky Karlovarského kraje Mgr. Dalibora Blažka jednat o podmínkách  

k převodu vlastnického práva pro státní podnik DIAMO, s.p. 

 

Termín kontroly: 09.07.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvková organizace 

 

 
57. Informace o změně výměr pozemků k nabytí z vlastnictví České republiky s právem hospodařit  

s majetkem státu pro Lesy ČR, s.p., do vlastnictví Karlovarského kraje a schválení postupu  

dle nových parametrů 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 557/05/18 
 

- bere na vědomí informace o změně výměr pozemků k nabytí z vlastnictví České republiky s právem 

hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR, s.p., do vlastnictví Karlovarského kraje na základě nových 

skutečností 

 

- schvaluje postup k nabytí pozemků z vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu 

pro Lesy ČR, s.p., do vlastnictví Karlovarského kraje dle nových parametrů - změna rozsahu výměr 

požadovaných pozemků p.č. 339/23 a p.č. 339/24, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 992-88/2017 z původního pozemku p. č. 339/1 v k.ú. Olšová Vrata, obci Karlovy Vary 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

 

 
58. Schválení postupu ve věci opatření k nápravě nedostatků zjištěných Krajskou hygienickou 

stanicí v Karlových Varech, které vyplývají z Protokolů o kontrole ze dne 22.02.2018 pro objekt 

Domova mládeže – T.G. Masaryka 18/62, 357 33 Loket, ve správě Integrované střední školy 

technické a ekonomické v Sokolově, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 558/05/18 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje realizovat stavebně technická opatření k nápravě nedostatků 

zjištěných Krajskou hygienickou stanicí v Karlových Varech, které vyplývají z protokolu o kontrole  

ze dne 22.02.2018, č. j. KHSKV 01237/2018/HDM/Bur pro objekt Domova mládeže, ul. T.G.Masaryka 

18/62 v Lokti, který je ve správě Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově, 

příspěvková organizace 

 

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Mgr. Pavlu Janusovi realizovat kroky k zajištění stavebně 

technických opatření k nápravě nedostatků zjištěných Krajskou hygienickou stanicí v Karlových Varech, 

které vyplývají z protokolu o kontrole ze dne 22.02.2018, č. j. KHSKV 01237/2018/HDM/Bur pro objekt 
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Domova mládeže, ul. T.G.Masaryka 18/62 v Lokti, který je ve správě Integrované střední školy technické 

a ekonomické v Sokolově, příspěvková organizace, zadat zpracování projektové dokumentace, výkazu 

výměr a rozpočtu pro realizaci nápravy technického stavu budov 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

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

a ekonomické Sokolov 

 

 
59. Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku na dodávky 

„Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - II“ pro části veřejné zakázky 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 559/05/18 
 

- schvaluje výběr dodavatele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské 

technologie a interiérového vybavení - II“: 

 

Pro Část 4 veřejné zakázky - TP-5203 - myčka prokládací (10 STJ) vč. zavážecího vozíku byla  

jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení MIELE, spol. s r.o., se sídlem 

Holandská 879/4, 639 00 Brno - Štýřice, IČO 18829503, s nabídkovou cenou 1.998.000 Kč bez DPH. 

 

Pro Část 5 veřejné zakázky - TP-5253 - vyplachovač a desinfikátor ložních mís byla jako nejvýhodnější 

vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení MIELE, spol. s r.o., se sídlem Holandská 879/4, 639 00 

Brno - Štýřice, IČO 18829503, s nabídkovou cenou 188.000 Kč bez DPH. 

 

Pro Část 7 veřejné zakázky - TP-0199 - skiaskopicko-skiagrafický RTG komplet včetně příslušenství byla 

jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení Siemens Healthcare, s.r.o.,  

se sídlem Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4 - Michle, IČO 04179960, s nabídkovou cenou  

6.478.000 Kč bez DPH. 

 

- schvaluje jednotlivé kupní smlouvy předložené vybranými dodavateli v nabídkách v rámci zadávacího 

řízení s názvem „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - II“ dle návrhů 

 

- schvaluje uzavření kupních smluv na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového 

vybavení - II“ mezi Karlovarským krajem a vybranými dodavateli, a to pro: 

 

Část 4 veřejné zakázky - TP-5203 - myčka prokládací (10 STJ) vč. zavážecího vozíku s dodavatelem 

MIELE, spol. s r.o., s nabídkovou cenou 1.998.000 Kč bez DPH; 

 

Část 5 veřejné zakázky - TP-5253 - vyplachovač a desinfikátor ložních mís s dodavatelem MIELE,  

spol. s r.o., s nabídkovou cenou 188.000 Kč bez DPH; 

 

Část 7 veřejné zakázky - TP-0199 - skiaskopicko-skiagrafický RTG komplet včetně příslušenství  

s dodavatelem Siemens Healthcare, s.r.o., s nabídkovou cenou 6.478.000 Kč bez DPH. 

 

- ukládá Karlovarské krajské nemocnici a.s., jako příkazníkovi smlouvy číslo KK02682/2017 ze dne 

26.10.2017, činit úkony spojené s uzavřením kupních smluv s vybranými dodavateli 

 

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje Mgr. Janu Vildumetzovou podpisem kupních smluv  

s vybranými dodavateli, a to pro: 

 

Část 4 veřejné zakázky - TP-5203 - myčka prokládací (10 STJ) vč. zavážecího vozíku s dodavatelem 

MIELE, spol. s r.o., s nabídkovou cenou 1.998.000 Kč bez DPH; 

Část 5 veřejné zakázky - TP-5253 - vyplachovač a desinfikátor ložních mís s dodavatelem MIELE,  
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spol. s r.o., s nabídkovou cenou 188.000 Kč bez DPH; 

 

Část 7 veřejné zakázky - TP-0199 - skiaskopicko-skiagrafický RTG komplet včetně příslušenství  

s dodavatelem Siemens Healthcare, s.r.o., s nabídkovou cenou 6.478.000 Kč bez DPH; 

 

po marném uplynutí lhůty zákazu uzavření smlouvy dle § 246 ZZVZ 

 

Termín kontroly: 24.09.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

 

 
60. Schválení zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení lékařské 

technologie a interiérového vybavení - III“ pro části veřejné zakázky 

Část 3 VZ - TP-4010 - digestoř laboratorní stolní, odtahová 

Část 6 VZ - TP-6701 - panel sprchový s dezinfekcí 

Část 19 VZ - Nábytek nerezový a ostatní kovový 

Část 21 VZ - Nábytek - stoly, skříně, psací stoly - DTD 

Část 22 VZ - Laboratorní nábytek 

a 

Schválení realizace nového zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky „Pořízení lékařské 

technologie a interiérového vybavení - III“ pro části veřejné zakázky 

Část 3 VZ - TP-4010 - digestoř laboratorní stolní, odtahová 

Část 6 VZ - TP-6701 - panel sprchový s dezinfekcí 

Část 19 VZ - Nábytek nerezový a ostatní kovový 

Část 21 VZ - Nábytek - stoly, skříně, psací stoly - DTD 

Část 22 VZ - Laboratorní nábytek 

- schválení formy zadávacího řízení  

- schválení hodnotících kritérií a jejich vah 

- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami  

- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
61. Program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi  

v souvislosti s eReceptem – poskytnutí dotací 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 560/05/18 
 

- bere na vědomí informaci o žádostech o poskytnutí dotace na podporu vybavení ordinací praktických 

lékařů informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem v Karlovarském kraji z rozpočtu 

Karlovarského kraje - odboru zdravotnictví 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje v rámci Programu na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními 

technologiemi v souvislosti s eReceptem subjektům dle přílohy 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Karlovarského kraje dle vzoru v příloze č. 2 se subjekty dle přílohy 
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- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Jana Bureše, uvolněného člena Rady 

Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje se subjekty dle přílohy 

 

- ukládá odboru zdravotnictví realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
62. Schválení výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky „Dodávka osobního vozidla 

pro rychlou lékařskou pomoc v systému Rendez Vous 2018“, zadávané v otevřeném podlimitním 

řízení Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 561/05/18 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky s názvem „Dodávka osobního vozidla  

pro rychlou lékařskou pomoc v systému Rendez Vous 2018“ realizované v  podlimitním otevřeném řízení 

dle zákona  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, společnost Přerost a Švorc – auto, s.r.o.,  

s nabídkovou cenou 1.238.810 Kč vč. DPH 

 

- pověřuje MUDr. Jiřího Smetanu podpisem kupní smlouvy s vítězem soutěže Přerost a Švorc – auto, 

s.r.o., s nabídkovou cenou 1.238.810 Kč vč. DPH 

 

Termín kontroly: 22.10.2018 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
63. Plná moc v rámci příkazní smlouvy k projektu: „Modernizace a rozšíření vzdělávacích  

a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ financovaného  

v rámci 27. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa  

1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.3 – Zvýšení připravenosti  

k řešení a řízení rizik a katastrof 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 562/05/18 
 

- odvolává plnou moc, kterou byl zmocněn MUDr. Roman Sýkora, Ph.D., ze dne 02.08.2017 ve věci 

zajištění činností spojených s přípravou, realizací a udržitelností projektu Karlovarského kraje 

„Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje“ financovaného v rámci 27. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, 

prioritní osa 1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.3. - Zvýšení 

připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, na základě příkazní smlouvy č. KK 02018/2017 uzavřené 

dne 02.08.2017 

 

- uděluje souhlas  s plnou mocí MUDr. Jiřímu Smetanovi, řediteli Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje, p.o., ve věci zajištění činností spojených s přípravou, realizací a udržitelností 

projektu Karlovarského kraje „Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ financovaného v rámci 27. výzvy Integrovaného 

regionálního operačního programu, prioritní osy 1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, 

specifického cíle 1.3 – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, na základě příkazní 

smlouvy č. KK 002018/2017 uzavřené dne 02.08.2017 
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- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem plné moci udělené MUDr. Jiřímu 

Smetanovi ve věci zajištění činností spojených s přípravou, realizací a udržitelností projektu 

„Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje“ financovaného v rámci 27. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 

 

Termín kontroly: 27.08.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
64. Podlimitní veřejná zakázka „Dodávka výukových modelů pro simulace odborných 

zdravotnických zásahů“ financovaná v rámci projektu „Modernizace a rozšíření vzdělávacích  

a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“, 

CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0001708, Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 

1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, investiční priorita 5b: Podpora investic 

zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů 

krizového řízení, specifický cíl 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 563/05/18 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení – podlimitní veřejné zakázky formou otevřeného řízení s názvem 

„Dodávka výukových modelů pro simulace odborných zdravotnických zásahů“ v rámci projektu 

„Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje“, CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0001708, spolufinancovaného z Integrovaného 

regionálního operačního programu, prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, 

investiční priorita 5b: Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči 

katastrofám a vývojem systémů krizového řízení, specifický cíl 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení 

rizik a katastrof, v předpokládané výši 4.201.339,00 Kč vč. DPH 

 

- schvaluje nejnižší nabídkovou cenu vč. DPH jako hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek  

na veřejnou zakázku „Dodávka výukových modelů pro simulace odborných zdravotnických zásahů“ 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Dodávka výukových modelů pro simulace 

odborných zdravotnických zásahů“ 

 

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami: 

Ing. Marcela Skalová, MUDr. Jiří Smetana, Mgr. Miloš Kukačka, DiS. 

 

a náhradníky za členy komise pro otevírání obálek s nabídkami: 

Bc. Antonín Zaschke, Ing. Petr Královec, Hana Šperlová 

 

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise: 

Ing. Jan Bureš, MUDr. Věra Procházková, Bohuslava Hajská, Ing. Šárka Ištvánová, MUDr. Jiří Smetana 

 

a náhradníky za členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise: 

Ing. Petr Třešňák, Ing. Eva Valjentová, Ing. Karel Jakobec, Ing. Jitka Hloušková, Ing. Marcela Skalová, 

Hana Hozmanová, Mgr. Petr Kubis 

 

Termín kontroly: 22.10.2018 
 

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

příspěvková organizace 
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65. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 564/05/18 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Tělovýchovné jednotě  

MDDM Ostrov, z.s. (IČO 18229395), ve výši 10.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených  

s pořadatelstvím akce "Memoriál Miroslava Kitzbergera" 

 

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

10.000 Kč s Tělovýchovnou jednotou MDDM Ostrov, z.s. (IČO 18229395), dle návrhu 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 195/2018 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 10.000 Kč  

z rezervy na individuální dotace Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly 

příspěvky cizím subjektům Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 

k poskytnutí individuální neinvestiční dotace subjektu Tělovýchovná jednota MDDM Ostrov, z.s.  

(IČO 18229395), na částečnou úhradu nákladů spojených s pořadatelstvím akce "Memoriál Miroslava 

Kitzbergera" 

 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Karlovarské krajské organizaci 

ČUS (IČO 70926611), ve výši 125.000 Kč na "Zajištění služeb pro TJ/SK a krajské sportovní svazy 

prostřednictvím SCS ČUS" 

 

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

125.000 Kč s Karlovarskou krajskou organizací ČUS (IČO 70926611), dle návrhu 

 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Sportovní unii Karlovarska z.s. 

(IČO 00435503), ve výši 125.000 Kč na "Zajištění služeb pro TJ/SK a okresní svazy prostřednictvím 

SCS" 

 

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

125.000 Kč se Sportovní unií Karlovarska z.s. (IČO 00435503), dle návrhu 

 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Tělovýchovné unii Sokolov, 

z.s. (IČO 00435562), ve výši 125.000 Kč na "Zajištění služeb pro TJ/SK" 

 

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

125.000 Kč s Tělovýchovnou unií Sokolov, z.s. (IČO 00435562), dle návrhu 

 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Sportovní unii Chebska, z.s. 

(IČO 64840531), ve výši 125.000 Kč na "Zajištění služeb pro TJ/SK a okresní svazy prostřednictvím 

servisního centra sportu" 

 

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

125.000 Kč se Sportovní unií Chebska, z.s. (IČO 64840531), dle návrhu 

 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Müller Production, s.r.o. 

(IČO 18229395), ve výši 50.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořadatelstvím akce 

"Galavečer sportovních osobností století" 

 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Karate Klubu Tygr Karlovy 

Vary, z.s. (IČO 22836373), ve výši 40.000 Kč na "Účast závodníků KK Tygr na závodech WKF Kids U12 

Cup & WKF Training Camp" 

 

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže  
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a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Karlovarskému krajskému fotbalovému svazu (IČO 70934827),  

ve výši 500.000 Kč na "Realizaci nákupu bezpečných branek pro sportovní kluby Karlovarského kraje  

v roce 2018" a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle návrhu 

 

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

 

Termín kontroly: 18.06.2018 
 

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

 

 
66. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu školních soutěží - 

rozhodnutí o žádostech  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 565/05/18 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu školních soutěží příspěvkovým organizacím vykonávajícím 

činnost škol a školských zařízení zřizovaným Karlovarským krajem a obcemi na školní soutěže na rok 

2018 v celkové výši 256.984 Kč dle příloh č. 1 a č. 2 

 

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

Programu na poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu školních soutěží v celkové 

výši 256.984 Kč s příspěvkovými organizacemi uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 dle vzoru v návrhu č. 4  

s připomínkou uvedenou v zápise 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 196/2018 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 110.984 Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny  

na neinvestiční dotace v rámci Programu pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje na podporu školních soutěží na rok 2018 pro příspěvkové organizace vykonávající činnost škol  

a školských zařízení zřizované obcemi Karlovarského kraje dle přílohy č. 2. 

 

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže  

a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- schvaluje neposkytnutí dotace příspěvkové organizaci dle přílohy č. 3 

 

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

 

Termín kontroly: 23.07.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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67. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu získání odborné 

kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí  

nebo dobrovolným svazkem obcí v Karlovarském kraji - rozhodnutí o žádostech 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 566/05/18 
 

- schvaluje výjimku z ustanovení Čl. III. odst. 4 Pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí  

a finančního vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci  Programu pro poskytování dotací 

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol 

zřizovaných Karlovarským krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí v Karlovarském kraji 

umožňující vyhovět žádosti Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, příspěvková 

organizace, o poskytnutí dotace na studium výchovného poradenství 

 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol 

zřizovaných Karlovarským krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí v Karlovarském kraji 

příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost základních a středních škol na částečnou úhradu 

nákladů spojených se studiem zaměstnanců těchto příspěvkových organizací v celkové výši 137.500 Kč 

dle příloh č. 1 a č. 2 

 

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

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu získání odborné kvalifikace 

učitelů základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem 

obcí v Karlovarském kraji v celkové výši 137.500 Kč s příspěvkovými organizacemi uvedenými  

v přílohách č. 1 a č. 2 dle vzoru v návrhu č. 3 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 178/2018 - přesun rozpočtových prostředků v celkové výši  

± 137.500 Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského 

kraje, které jsou určeny na neinvestiční dotace v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol  

v Karlovarském kraji, a to pro příspěvkové organizace zřizované obcemi Karlovarského kraje v celkové 

částce 62.500 Kč a příspěvkové organizace Karlovarského kraje v celkové částce 75.000 Kč (rozpis  

na jednotlivé příspěvkové organizace je uveden v přílohách č. 1 a č. 2) 

 

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže  

a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly vyplývající  

z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 08.10.2018 
 

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

 

 
68. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce koridoru 

Gymnázium Ostrov - část č. 2 Dodávka uzamykatelných skříněk" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 567/05/18 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky "Rekonstrukce koridoru Gymnázium 

Ostrov - část č. 2 Dodávka uzamykatelných skříněk". Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka 

účastníka PROFIL NÁBYTEK, a.s., Hradská 280, 396 01 Humpolec, IČO 48202118, s nabídkovou cenou 
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866.700 Kč bez DPH (1.048.707 Kč včetně DPH). 

 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Gymnáziem Ostrov, příspěvková organizace a vybraným 

dodavatelem PROFIL NÁBYTEK, a.s., Hradská 280, 396 01 Humpolec, IČO 48202118, s nabídkovou 

cenou 866.700 Kč bez DPH (1.048.707 Kč včetně DPH) 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Gymnáziem Ostrov, příspěvková organizace  

a vybraným dodavatelem PROFIL NÁBYTEK, a.s., Hradská 280, 396 01 Humpolec, IČO 48202118,  

s nabídkovou cenou 866.700 Kč bez DPH (1.048.707 Kč včetně DPH) po marném uplynutí lhůt k podání 

námitek k průběhu zadávacího řízení 

 

- ukládá řediteli Gymnázia Ostrov, příspěvková organizace, činit úkony spojené s uzavřením smlouvy  

s vybraným dodavatelem PROFIL NÁBYTEK, a.s., Hradská 280, 396 01 Humpolec, IČO 48202118 

 

- pověřuje Mgr. Jaroslava Šafránka podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem PROFIL NÁBYTEK, 

a.s., Hradská 280, 396 01 Humpolec, IČO 48202118 

 

Termín kontroly: 09.07.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

Mgr. Jaroslav Šafránek, ředitel příspěvkové organizace Gymnázia Ostrov 

 

 
69. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 568/05/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury  

v Karlovarském kraji" v celkové výši 3.097.000 Kč dle přílohy a uzavření veřejnoprávních smluv  

dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Josefa Janů, člena Rady 

Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje a informatiky, podpisem veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje 

cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji" 

 

Termín kontroly: 23.07.2018 
 

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

 

 
70. Návrh na jmenování vedoucího odboru bezpečnosti a krizového řízení 

 

Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení. 

 

 
71. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. - smlouva 

o výkonu funkce člena představenstva 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 569/05/18 
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vykonávající působnost valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČO 26365804,  

se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205, jediného akcionáře - Karlovarského kraje dle § 59 odst. 1 písm. j) 

zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 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 „valná hromada“) 

 

- projednala a schvaluje v souladu s čl. 9.3. písm. s) stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s., smlouvu 

o výkonu funkce člena představenstva mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., a MUDr. Josefem 

Maškem, dle návrhu 

 

- ukládá Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje vyhotovit zápis o rozhodnutí 

jediného akcionáře 

 

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje, Mgr. Janu Vildumetzovou, podpisem zápisu o rozhodnutí 

jediného akcionáře 

 

Zodpovídá: představenstvo Karlovarské krajské nemocnice a.s.,  

 

 
72. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – určení 

zástupce do dozorčí rady NEMOS SOKOLOV s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 570/05/18 
 

vykonávající působnost valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČO 26365804,  

se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205, jediného akcionáře - Karlovarského kraje dle § 59 odst. 1 písm. j) 

zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 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 „valná hromada“) 

 

- bere na vědomí informaci o odvolání MUDr. Věry Procházkové z funkce člena dozorčí rady společnosti 

NEMOS SOKOLOV s.r.o. 

 

- schvaluje nominaci, v souladu s ustanovením č. 11.5. Smlouvy o nájmu části podniku, uzavřené  

mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., a NEMOS SOKOLOV s.r.o., za účasti Karlovarského kraje, 

jako člena dozorčí rady NEMOS SOKOLOV s.r.o., za Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., paní  Renatu 

Oulehlovou 

 

- žádá jednatele společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o., aby zabezpečil zápis změny v dozorčí radě 

společnosti do obchodního rejstříku 

 

- ukládá Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje vyhotovit zápis o rozhodnutí 

jediného akcionáře 

 

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje, Mgr. Janu Vildumetzovou, podpisem zápisu o rozhodnutí 

jediného akcionáře 

 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 
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73. Novostavba Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
74. 2. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního 

obvodu Karlovarského kraje pro rok 2018“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 571/05/18 
 

- schvaluje 2. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního 

obvodu Karlovarského kraje pro rok 2018“ dle návrhu 

 

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

dopravní obslužnost dle 2. změny „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní 

obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2018“ 

 

Termín kontroly: 19.11.2018 
 

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

 

 
75. „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu 

Karlovarského kraje pro rok 2019 – část veřejná linková doprava“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 572/05/18 
 

- schvaluje „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu 

Karlovarského kraje pro rok 2019 – část veřejná linková doprava“ dle návrhu 

 

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

dopravní obslužnost dle „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti 

územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2019 – část veřejná linková doprava“ 

 

Termín kontroly: 03.12.2018 
 

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

 

 
76. Odpověď společnosti POVED ve věci výběrových řízení na zajištění mezikrajských 

autobusových linek od roku 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 573/05/18 
 

- souhlasí s návrhem odpovědi společnosti POVED ve věci výběrových řízení na zajištění mezikrajských 

autobusových linek od roku 2020 

 

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

odpovědi společnosti POVED ve věci výběrových řízení na zajištění mezikrajských autobusových linek 

od roku 2020 dle návrhu 
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Termín kontroly: 09.07.2018 
 

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

 

 
77. Rozpočtová změna č. 208/2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 574/05/18 
 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 208/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Odboru dopravy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 76.770.233 Kč 

z důvodu přidělení účelové dotace z Ministerstva dopravy České republiky určené ke krytí nákladů 

Karlovarského kraje na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní 

dopravě v roce 2018 

 

Termín kontroly: 18.06.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
78. Revokace usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 261/03/18 ze dne 05.03.2018 Příprava 

zadávacího řízení – veřejné zakázky malého rozsahu „Dokumentace pro provádění stavby - 

Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově II“ 

formou otevřeného řízení s výzvou, financovaného v rámci výzvy č. 36 Stanice IZS Integrovaného 

regionální operačního programu, prioritní osa 1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, 

specifický cíl 1.3. - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.  

Schválení výjimky z předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 03/2018 „Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ pro přípravu 

zadávacího řízení – veřejné zakázky malého rozsahu „Zhotovení projektové dokumentace  

pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta na akci Zodolnění výjezdové 

základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“ formou uzavřeného 

řízení, financovaného v rámci výzvy č. 36 Stanice IZS Integrovaného regionální operačního 

programu, prioritní osa 1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.3. - 

Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.  

Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb na zajištění dotačního managementu a administraci 

veřejných zakázek, ev.č. KK 02173/2017 ze dne 16.08.2017. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 575/05/18 
 

- schvaluje revokaci usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 261/03/18 ze dne 05.03.2018 Příprava 

zadávacího řízení – veřejné zakázky malého rozsahu „Dokumentace pro provádění stavby - Zodolnění 

výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově II“ formou 

otevřeného řízení s výzvou, financovaného v rámci výzvy č. 36 Stanice IZS Integrovaného regionální 

operačního programu, prioritní osa 1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 

1.3. - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof  

- Schválení 3 dodavatelů k obeslání výzvou  

- Schválení hodnotícího kritéria  

- Schválení zadávací dokumentace 

 

- schvaluje výjimku z pravidel Karlovarského kraje č. PR 03/2018 „Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ pro přípravu zadávacího řízení – 

veřejné zakázky malého rozsahu „Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon 
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autorského dozoru projektanta na akci Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje v Sokolově“ formou uzavřeného řízení, financovaného v rámci výzvy č. 36 Stanice 

IZS Integrovaného regionální operačního programu, prioritní osa 1. Konkurenceschopné, dostupné  

a bezpečné regiony, specifický cíl 1.3. - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof,  

v předpokládané výši 310.000 Kč bez DPH 

 

- schvaluje navržený seznam dodavatelů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku 

„Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta na akci 

Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“ 

 

- schvaluje hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zhotovení projektové 

dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta na akci Zodolnění výjezdové 

základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“ 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví, podpisem Smlouvy 

o dílo s vítězným uchazečem o veřejnou zakázku 

 

- schvaluje odstoupení od smlouvy o poskytování služeb ev. č. KK 02173/2017 uzavřené  

mezi Karlovarským krajem a společností EU Via, a.s., IČO 28244117, z důvodů porušení povinností 

vyplývajících ze smlouvy 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví, podpisem 

odstoupení od smlouvy o poskytování služeb ev. č. KK 02173/2017 

 

Termín kontroly: 22.10.2018 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
79. Výroba praporu pro pěší rotu aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 576/05/18 
 

- schvaluje výrobu praporu pro pěší rotu aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary 

dle předloženého návrhu 

 

- souhlasí s výjimkou z Předpisu rady kraje č. PR 03/2018 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ 

 

- schvaluje výběr dodavatele VELEBNÝ a FAM s.r.o., se sídlem J. Nygrína 334, 562 01 Ústí nad Orlicí, 

k výrobě praporu pro pěší rotu aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o dílo na výrobu praporu pro pěší rotu aktivní zálohy Krajského vojenského 

velitelství Karlovy Vary s vybraným dodavatelem VELEBNÝ a FAM s.r.o., se sídlem J. Nygrína 334,  

562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 25960709, s nabídkovou cenou 78.963 Kč vč. DPH 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky Karlovarského kraje Mgr. Petra Kubise podpisem smlouvy o dílo  

na výrobu praporu pro pěší rotu aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary s vybraným 

dodavatelem VELEBNÝ a FAM s.r.o., se sídlem J. Nygrína 334, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 25960709,  

s nabídkovou cenou 78.963 Kč vč. DPH 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 212/2018 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 78.963 Kč z rezervy na nepředvídatelné výdaje Odboru 
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finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského 

úřadu Karlovarského kraje pro firmu VELEBNÝ a FAM s.r.o., na úhradu výroby praporu pro pěší rotu 

aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary 

 

Zodpovídá: JUDr. Manfred Kraus, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

 

 
80. Schválení Dohody o spolupráci v oblasti středního vzdělávání s maturitní zkouškou 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 577/05/18 
 

- schvaluje Dohodu o spolupráci v oblasti středního vzdělávání s maturitní zkouškou dle návrhu  

s připomínkou uvedenou v důvodové zprávě 

 

- pověřuje Mgr. Janu Vildumetzovou podpisem dohody 

 

Termín kontroly: 22.10.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Lubomír Novotný, odbor kancelář ředitelky úřadu  

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

a ekonomické Sokolov 

 

 
81. Schválení veřejné sbírky Získání finančních prostředků na pomoc paní Haně Džudžové 

postižené požárem 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 578/05/18 
 

- souhlasí v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 

změn a doplňků, s uspořádáním veřejné sbírky Karlovarským krajem na dobu neurčitou na Získání 

finančních prostředků na pomoc paní Haně Džudžové postižené požárem, a to kombinovanou formou 

shromažďováním sběracími pokladničkami a zasíláním na speciální bankovní účet 

 

- ukládá Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru kancelář hejtmanky a vnějších vztahů, zabezpečit 

organizaci veřejné sbírky a předložit Ministerstvu vnitra ČR ke kontrole a schválení celkové vyúčtování 

sbírky 

 

- zmocňuje Ing. Lydii Stráskou, zaměstnankyni Karlovarského kraje, zařazenou v rámci Krajského úřadu 

Karlovarského kraje na odboru kancelář hejtmanky a vnějších vztahů, k zastupování Karlovarského kraje 

při všech úkonech souvisejících s pořádáním veřejné sbírky za účelem Získání finančních prostředků na 

pomoc rodině postižené požárem 

 

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje podpisem příslušné plné moci 

 

Termín kontroly: 22.10.2018 
 

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

 

 


