
 
 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (označeno 

„xxxxxxxxx“). 

 K a r l o v a r s k ý    k r a j  
se sídlem v Karlových Varech 

Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 

 

 

USNESENÍ 
 

ze 100. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 23. července 2018 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 7:40 do 9:55 hodin  

 
 

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

Ing. Bureš (od 7:50 hod.), Ing. Bradáč, Ing. Janů (celkem 8 radních) 

Jednání řídil:         Mgr. Vildumetzová 

Omluveni:  Mgr. Seifertová 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

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

Zapisovatelka:       Monika Nová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 23.07.2018 RK 838/07/18 

2. Rozpočtové změny RK 839/07/18 

3. Informace o doručení Odpovědi na opakovanou žádost o odůvodnění rozhodnutí 

Centra pro regionální rozvoj České republiky a postoupení věci Ministerstvu  

pro místní rozvoj ČR u projektu „Clara III: Rozvoj společné partnerské spolupráce 

veřejné správy v česko-saském regionu“, reg. č. projektu 100274826 

RK 840/07/18 

4. Postup ve věci doručeného platebního výměru k projektu „Rekonstrukce   

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

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

RK 841/07/18 

5. Postup ve věci doručených platebních výměrů k projektu "Centralizace lékařské 

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

RK 842/07/18 

6. Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů 

spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, 

příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí a.s. 

RK 843/07/18 

7. Projekt "Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" - doplnění žádosti o dotaci 

ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva kultury ČR, schválení konceptu 

projektové dokumentace a žádost o kladné vyjádření k tomuto konceptu ze strany 

statutárního města Karlovy Vary 

RK 844/07/18 

8. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Revitalizace objektu 

Císařských lázní, Karlovy Vary - výkon TDS" 

 

RK 845/07/18 
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9. Výpůjčka zastupitelského sálu v budově A za účelem konání 7. ročníku 

Západočeského oftalmologického semináře 

RK 846/07/18 

10. Schválení finančního daru  ve výši 20.000 Kč jako podpora hejtmanky 

Karlovarského kraje společnosti Bezpečně na silnicích o. p. s., na projekt –  

Na kole jen s přilbou pro rok 2018 

RK 847/07/18 

11. Vyhlášení výběrového řízení na jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary s. r. o.  staženo 

12. Další postup řešení sporu z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění v rámci 

projektu „II/221 Modernizace silniční sítě Hroznětín“, reg. č. 

CZ.1.09/3.1.00/67.01068 

RK 848/07/18 

13. Uzavření Dodatku č. 35S/2018/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků  

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018  

RK 849/07/18 

14. Schválení výsledku zadávacího řízení – výběr dodavatele veřejné zakázky "Domov 

pro seniory Skalka v Chebu - stavební úpravy - výměna výtahů" 

RK 850/07/18 

15. Žádost Karlovarského kraje o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního 

rozpočtu na rok 2019 na zajištění poskytování sociálních služeb 

RK 851/07/18 

16. Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2019 RK 852/07/18 

17. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Sokolovský poklad  

– sklep zámku – odkrytí základů tvrze“ 

RK 853/07/18 

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

péče, lázeňství a cestovního ruchu 

RK 854/07/18 

19. Podpora vydávání neperiodických publikací v roce 2018 RK 855/07/18 

20. Darování billboardu vč. příslušenství ve vlastnictví Karlovarského kraje  

do vlastnictví města Sokolov v rámci ukončení udržitelnosti projektu "Dopravní 

terminál Sokolov"  

RK 856/07/18 

21. Darování informačních panelů ve vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví 

Letiště Karlovy Vary s.r.o., v rámci ukončení udržitelnosti projektu "Modernizace 

letiště Karlovy Vary - III. etapa, 2. část - Výstavba nové odbavovací budovy"  

RK 857/07/18 

22. Informace o smlouvách o zřízení věcného břemene a smlouvách o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě uzavřených Krajskou správou a údržbou silnic 

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, v období od 01.01.2018  

do 30.06.2018 

RK 858/07/18 

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

k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové 

organizaci, vzniklé na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, 

oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální 

mapy a obnovy katastrálního operátu 

RK 859/07/18 

24. Informace o uzavřených nájemních smlouvách, pachtovních smlouvách, 

smlouvách o výpůjčce a smlouvách o výprose za období od 01.01.2018  

do 30.06.2018 

RK 860/07/18 

25. Schválení prodeje nepotřebného sanitního vozidla ve vlastnictví Karlovarského 

kraje svěřeného do správy Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, 

příspěvkové organizace  

RK 861/07/18 

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

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje  

RK 862/07/18 

27. Projekt "Kotlíkové dotace II" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové 

investiční dotace s evidenčním číslem KK03060/2017 

RK 863/07/18 

28. Dotace na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených 

povodněmi - Digitální povodňový plán obce Velká Hleďsebe 

RK 864/07/18 

29. Dotace na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených 

povodněmi - Lokální výstražný systém obce Velká Hleďsebe 

RK 865/07/18 

30. Dotace na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených 

povodněmi - Varovný informační systém obce Těšovice 

RK 866/07/18 

31. Schválení výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky „Dodávka 

pacientských simulátorů“ Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, 

příspěvkové organizace 

RK 867/07/18 
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32. Schválení výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky „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, financovaného 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 

RK 868/07/18 

33. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu RK 869/07/18 

34. Poskytnutí neinvestičních příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým 

organizacím vykonávajícím činnost středních škol zřizovaných Karlovarským 

krajem 

RK 870/07/18 

35. Stipendia pro žáky středních škol zřizovaných Karlovarským krajem za 2. pololetí 

školního roku 2017/2018  

RK 871/07/18 

36. Účast sportovní reprezentace Karlovarského kraje na Hrách IX. letní olympiády 

dětí a mládeže ČR 2019 a poskytnutí věcných darů účastníkům 

RK 872/07/18 

37. Projekt „Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje  

2015–2017“, registrační číslo projektu CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000069  

– informace o výsledku realizace 

RK 873/07/18 

38. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Josefov  

"O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální 

mapy veřejné správy Karlovarského kraje" 

RK 874/07/18 

39. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Oloví  

"O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální 

mapy veřejné správy Karlovarského kraje" 

RK 875/07/18 

40. Projekt Karlovarského kraje „Nestůj a pojď II“ – Schválení Dodatku č. 1  

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

pro CVD s.r.o., na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného pracovního 

místa účastníkem projektu „Nestůj a pojď II“ financovaného v rámci Operačního 

programu Zaměstnanost                                                                                                

RK 876/07/18 

41. Projekt Karlovarského kraje „Nestůj a pojď II“ – Schválení Dodatku č. 1  

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro 

Singulis s.r.o., na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného pracovního 

místa účastníkem projektu ,,Nestůj a pojď II“ financovaného v rámci Operačního 

programu Zaměstnanost 

RK 877/07/18 

42. Projekt Karlovarského kraje „Nestůj a pojď II“ – schválení uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace pro Janu Siřínkovou, na mzdové náklady spojené  

s obsazením dotovaného pracovního místa účastníkem projektu ,,Nestůj a pojď II“ 

RK 878/07/18 

43. Změna platu ředitele Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace RK 879/07/18 

44. Výsledek veřejnosprávní kontroly provedené u Střední průmyslové školy Ostrov, 

příspěvková organizace, a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům 

RK 880/07/18 

45. „Cena hejtmana za společenskou odpovědnost“ - zapojení Karlovarského kraje RK 881/07/18 

46. Změna platu ředitelky příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním 

postižením "SOKOLÍK", příspěvková organizace 

RK 882/07/18 

47. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu  

you connected, z.s., v roce 2018 na zajištění a organizaci odborné konference 

Internetem Bezpečně 2018 

RK 883/07/18 

48. Vize balneologie a lázeňství v Karlovarském kraji  staženo 

49. Veřejná zakázka malého rozsahu „Dodávka trenažérů a vybavení pro výcvik“  

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, financovaného z Integrovaného regionálního 

operačního programu 

 

RK 884/07/18 
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50. Projekt "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů 

Krajské knihovny Karlovy Vary" - informace o projektu na základě dopisu ředitele 

odboru řízení operačních programů Ministerstva pro místní rozvoj, Ing. Rostislava 

Mazala, ze dne 16. 7. 2018 a schválení odpovědi 

RK 885/07/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Jana Vildumetzová v. r. 

hejtmanka  

Karlovarského kraje 

 Ing. Josef Janů v. r. 

ověřovatel 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Ing. Josefa Janů 
- Mgr. Dalibora Blažka 

 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 
bod č. 40 Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" – Schválení Dodatku č. 1  

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro CVD 

s.r.o., na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného pracovního místa 

účastníkem projektu ,,Nestůj a pojď II“ financovaného v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost 

 

bod č. 41 Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" – Schválení Dodatku č. 1  

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

pro Singulis s.r.o., na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného pracovního 

místa účastníkem projektu ,,Nestůj a pojď II“ financovaného v rámci Operačního 

programu Zaměstnanost  

 

bod č. 42 Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" – schválení uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace pro Janu Siřínkovou, na mzdové náklady spojené  

s obsazením dotovaného pracovního místa účastníkem projektu „Nestůj a pojď II“ 

 

bod č. 43 Změna platu ředitele Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace 

 

bod č. 44 Výsledek veřejnosprávní kontroly provedené u Střední průmyslové školy Ostrov, 

příspěvková organizace, a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům 

 

bod č. 45 „Cena hejtmana za společenskou odpovědnost" - zapojení Karlovarského kraje 

 

bod č. 46 Změna platu ředitelky příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním 

postižením "SOKOLÍK", příspěvková organizace 

 

bod č. 47 Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu  

you connected, z.s., v roce 2018 na zajištění a organizaci odborné konference 

Internetem Bezpečně 2018 

 

bod č. 48 Vize balneologie a lázeňství v Karlovarském kraji 

 

bod č. 49 Veřejná zakázka malého rozsahu „Dodávka trenažérů a vybavení pro výcvik“ 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, 

financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu 

 

bod č. 50 Projekt "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů 

Krajské knihovny Karlovy Vary" - informace o projektu na základě dopisu ředitele 

odboru řízení operačních programů Ministerstva pro místní rozvoj, Ing. Rostislava 

Mazala, ze dne 16. 7. 2018 a schválení odpovědi 
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Staženo z programu: 

 
bod č. 11 Vyhlášení výběrového řízení na jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary s. r. o. 

   

bod č. 48 Vize balneologie a lázeňství v Karlovarském kraji 

  

 
1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 23.07.2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 838/07/18 
 

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

23.07.2018 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

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

23.07.2018 dle návrhu č. 3 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
2. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 839/07/18 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 303/2018 

- zapojení rozdělených volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2017 ve výši 36.412.681,19 Kč do rozpočtu Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského 

kraje, kapitálové rezervy. Tato alokace volných finančních prostředků z výsledku hospodaření 

Karlovarského kraje za rok 2017 byla schválena usnesením č. ZK 166/06/18 ze dne 21. 6. 2018. 

 

Rozpočtovou změnu č. 304/2018 

- zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 ve výši 

4.000.000 Kč do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední lesnická škola 

Žlutice do fondu investic na zpracování projektové dokumentace a realizaci akce Rekonstrukce kotelny  

a stodoly na dílny. Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského 

kraje schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 166/06/18 ze dne 21. 6. 2018. 

 

Rozpočtovou změnu č. 305/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 38.057 Kč z titulu vrácení finančních prostředků 

z předchozích let s účelovým znakem 33353 (přímé výdaje na vzdělávání) došlých na účet Karlovarského 

kraje od příspěvkové organizace zřizované obcí v oblasti školství. Finanční prostředky budou poukázány 

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

 

Rozpočtovou změnu č. 306/2018 

- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 

37.241.120,60 Kč (podíl SR 10 % + podíl EU 85 %) z titulu přijetí 4. zálohy neinvestiční účelové dotace  

z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené k financování projektu Podpora vybraných 

služeb sociální prevence (OP Z I.) realizovaného a financovaného v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou 
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- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje  

ve výši ± 1.960.058,98 Kč, jedná se o povinný 5 % podíl spolufinancování Karlovarského kraje  

k obdržené dotaci na realizaci projektu 

 

Rozpočtovou změnu č. 307/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením 

vrácených finančních prostředků ve výši 141.814,25 Kč (vlastní zdroje 7.090,71 Kč + zdroje ÚZ 

134.723,54 Kč). Jedná se o finanční prostředky vrácené subjektem 15. přední hlídka Royal Rangers 

Mariánské Lázně - STD na zvláštní účet projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence (OPZ I.) 

financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj  

s chudobou, poskytnuté organizaci v roce 2016 v přímé souvislosti s realizací projektu a budou použity  

na výdaje tohoto schváleného projektu v roce 2018 

 

Rozpočtovou změnu č. 308/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 25.958.999 Kč z titulu přidělení neinvestiční 

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

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

k zajištění prostředků na financování přímých výdajů na III. čtvrtletí roku 2018 ve školách a školských 

zařízeních zřizovaných soukromými subjekty v Karlovarském kraji (rozpis na jednotlivé školy a školská 

zařízení je přílohou důvodové zprávy). 

 

Rozpočtovou změnu č. 309/2018 

- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje 

ve výši 716.061,15 Kč (82,389 % EU a 17,611 % SR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace  

z Ministerstva práce a sociálních věcí České Republiky určené na realizaci projektu Karlovarského kraje 

Predikce trhu práce (Kompas) financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

- přesun rozpočtových prostředků z Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje  

do Odboru kancelář ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 650.000 Kč na mzdové 

výdaje projektu Predikce trhu práce (Kompas) financovaného v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost 

 

Rozpočtovou změnu č. 310/2018 

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, kapitoly Příspěvky cizím subjektům v celkové částce ± 64.000 Kč z neinvestičních 

na investiční prostředky. Jedná se o prostředky určené na poskytnutí investiční dotace společnosti 

OSTROVSKÝ MACÍK, z.s., na nákup vozidla odchytové služby pro záchrannou stanici volně žijících 

živočichů. Poskytnutí této dotace z Programu Podpora ochrany životního prostředí a environmentální 

výchovy, vzdělávání a osvěty bylo schváleno usnesením č. RK 771/06/18 ze dne 27. 6. 2018. 

 

Rozpočtovou změnu č. 311/2018 

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

úřadu Karlovarského kraje v celkové výši 486.000 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace  

z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje, z toho pro: 

- Muzeum Cheb ve výši 46.000 Kč na projekt Úložný systém depozitáře podsbírky Archeologie – 2. etapa 

- Galerie umění Karlovy Vary ve výši 300.000 Kč na projekt Posuvné rošty pro uložení obrazů 

- Muzeum Karlovy Vary ve výši 140.000 Kč na projekt Regálový systém – 2. etapa 

 

Rozpočtovou změnu č. 312/2018 

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

v celkové výši 5.000.000 Kč do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 

pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje v oblasti sociální na dovybavení organizací  

pro zkvalitnění péče o uživatele služby, z toho neinvestiční příspěvky ve výši 2.216.435 Kč a příspěvky  

do fondu investic ve výši 2.783.565 Kč (rozpis na jednotlivé příspěvkové organizace je uveden  

v důvodové zprávě) 
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Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje schválilo 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 166/06/18 dne 21. 6. 2018. 

 

Rozpočtovou změnu č. 313/2018 

- zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 ve výši 

2.000.000 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu 

Karlovarského kraje na financování pokračování přípravy projektu Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských 

skalách. Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje 

schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 166/06/18 ze dne 21. 6. 2018. 

 

 

Rozpočtovou změnu č. 314/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.111.849 Kč z titulu úpravy rozpisu rozpočtu 

přímých výdajů na základě materiálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky  

č.j. MSMT-129/2018-1 ze dne 16. ledna 2018 Rozpis neinvestičních výdajů na rok 2018 z rozpočtové 

kapitoly 333 MŠMT pro regionální školství ve správě územních samosprávných celků a dále na základě  

4. a 5. úpravy rozpočtu v roce 2018 pro regionální školství ve správě územních samosprávných celků. 

Finanční prostředky jsou učeny pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje v oblasti školství  

a pro školy a školská zařízení zřizované obcemi a dobrovolnými svazky obcí Karlovarského kraje (rozpis 

na jednotlivé školy a školská zařízení je v přílohách č. 1 a č. 2 důvodové zprávy). 

 

Rozpočtovou změnu č. 315/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 30.384 Kč z titulu vrácení finančních prostředků 

s účelovým znakem 33166 došlých na účet Karlovarského kraje od příspěvkové organizace zřizované obcí 

v oblasti školství. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 

České republiky. 

 

Rozpočtovou změnu č. 316/2018 

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

116.860 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva zdravotnictví České republiky. 

Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Zdravotnická 

záchranná služba Karlovarského kraje na financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné 

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

záchranné službě ve znění pozdějších předpisů. 

 

Termín kontroly: 24.09.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
3. Informace o doručení Odpovědi na opakovanou žádost o odůvodnění rozhodnutí Centra  

pro regionální rozvoj České republiky a postoupení věci Ministerstvu pro místní rozvoj ČR  

u projektu „Clara III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském 

regionu“, reg. č. projektu 100274826 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 840/07/18 
 

- bere na vědomí informaci o doručení Odpovědi na opakovanou žádost o odůvodnění rozhodnutí Centra 

pro regionální rozvoj České republiky ze dne 10.05.2018, č. j. CENT 6131/2018, u projektu Clara III: 

Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu, reg. č. projektu 

100274826 

 

- bere na vědomí informaci o postoupení věci Ministerstvu pro místní rozvoj ČR z důvodu přezkumu 

postupu kontrolora Centra pro regionální rozvoj České republiky 
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Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
4. Postup ve věci doručeného platebního výměru k projektu „Rekonstrukce  a dostavba Prvního 

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

CZ.1.09/1.3.00/68.01147 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 841/07/18 
 

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

o doručeném platebním výměru č. 15/2018, č. j. RRSZ 3977/2018, na odvod za porušení rozpočtové kázně 

ve výši 7.605.522 Kč k projektu financovaného z Regionálního operačního programu realizovaného 

Prvním českým gymnáziem, příspěvkovou organizací, s názvem "Rekonstrukce a dostavba Prvního 

českého gymnázia v K. Varech, II. etapa – přístavba západního křídla", reg. č. CZ.1.09/1.3.00/68.01147 

 

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v platebním výměru u výše uvedeného projektu 

uvádí zjištění: 

- neoprávněné slučování předmětu veřejné zakázky, když zadavatel do předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky na stavební práce zahrnul předpokládanou hodnotu dodávek, které nebyly nezbytné k provedení 

předmětu veřejné zakázky na stavební práce 

- neprodloužení lhůty pro podání nabídky, když zadavatel upravil dodatečnými informacemi výkaz výměr 

a zároveň přiměřeně neprodloužil lhůtu pro podání nabídek 

- podstatná změna smlouvy, když zadavatel uzavřel ke Smlouvě o dílo Dodatek č. 1, kterým prodloužil 

termín pro dokončení 10 % díla 

 

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

o podání odvolání proti platebnímu výměru č. 15/2018, č. j. RRSZ 3977/2018, na odvod za porušení 

rozpočtové kázně ve výši 7.605.522 Kč u projektu "Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia  

v K. Varech, II. etapa – přístavba západního křídla", reg. č. CZ.1.09/1.3.00/68.0114, ve stanovené lhůtě 

 

Termín kontroly: 03.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
5. Postup ve věci doručených platebních výměrů k projektu "Centralizace lékařské péče  

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

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 842/07/18 
 

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

o doručených platebních výměrech na odvod za porušení rozpočtové kázně  

č. j. RRSZ 3985/2018 doručen dne 27. 6. 2018 ve výši 89.250,00 Kč a č. j. RRSZ 3984/2018 doručen dne 

28. 6. 2018 ve výši 19.278.653,00 Kč 

 

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v platebním výměru č. 16/2018 na odvod  

za porušení rozpočtové kázně ve výši 89.250,00 Kč uvádí zjištění na základě auditu operace: 

- porušení rozpočtové kázně dle § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů popsané ve Zprávě o auditu operace č. ROPSZ/2016/O/018  

č. j. MFISAO-397/2016/5202-20 - "Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti  

při přípravě a realizaci akce - Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech" - fakturované 
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výdaje nejsou v souladu s nabídkou 

 

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v platebním výměru č. 17/2018 na odvod  

za porušení rozpočtové kázně ve výši 19.278.653,00 Kč uvádí zjištění na základě auditu operace: 

- porušení rozpočtové kázně dle § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů popsané ve Zprávě o auditu operace č. ROPSZ/2016/O/018  

č. j. MFISAO-397/2016/5202-20 - "Realizace stavby Centralizace lékařské péče v nemocnici  

v Karlových Varech" - široké vymezení předmětu veřejné zakázky - diskriminace, neúplné dodatečné 

informace, chybějící obálky nabídek, podstatná změna smlouvy 

 

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

o podání odvolání proti platebním výměrům č. 16/2018, č. j. RRSZ 3985/2018  

na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 89.250,00 Kč a č. 17/2018, č. j. RRSZ 3984/2018  

na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 19.278.653,00 Kč v projektu "Centralizace lékařské péče  

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

 

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje podpisem odvolání proti platebním výměrům na odvod  

za porušení rozpočtové kázně č. 16/2018 a č. 17/2018 

 

- schvaluje úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně a dosud nevyměřeného penále ve výši stanovené 

rozhodnutím odvolacího orgánu, maximálně do výše 2 x 19.367.903,00 Kč ve stanovené lhůtě  

do 15 dnů ode dne nabytí právní moci platebního výměru, tj. po doručení Rozhodnutí o odvolání 

 

- ukládá řešit porušení rozpočtové kázně jako škodní případ v souladu s platnou právní úpravou poté,  

kdy bude známa konečná výše škody 

 

Termín kontroly: 03.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

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

od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského 

kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 843/07/18 
 

- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 2. 7. 2018 u projektů spolufinancovaných z EU 

od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje 

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

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
7. Projekt "Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" - doplnění žádosti o dotaci ze státního 

rozpočtu prostřednictvím Ministerstva kultury ČR, schválení konceptu projektové dokumentace  

a žádost o kladné vyjádření k tomuto konceptu ze strany statutárního města Karlovy Vary 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 844/07/18 
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- schvaluje podání doplnění žádosti o dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva kultury ČR 

na projekt "Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" a žádosti o udělení výjimky z některých 

ustanovení Příkazu ředitele OIVZ č. 1/2017 dle návrhu a po zapracování případných připomínek odboru 

legislativního a právního 

 

- schvaluje řešení konceptu projektové dokumentace ve stupni pro změnu stavby před jejím dokončením 

na stavbu "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" dle návrhu 

 

- schvaluje podání žádosti o souhlas s konceptem projektové dokumentace pro změnu stavby před jejím 

dokončením na stavbu "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" na statutární město Karlovy 

Vary dle návrhu 

 

- pověřuje hejtmanku, Mgr. Janu Vildumetzovou, podpisem dokumentů doplňujících žádost o dotaci  

ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva kultury ČR na projekt "Revitalizace Císařských lázní 

Karlovy Vary a žádosti o udělení výjimky z některých ustanovení Příkazu ředitele OIVZ č. 1/2017  

a žádosti o vyjádření ke konceptu projektové dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením  

na stavbu "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" ze strany statutárního města Karlovy 

Vary 

 

Termín kontroly: 08.10.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
8. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Revitalizace objektu Císařských 

lázní, Karlovy Vary - výkon TDS" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 845/07/18 
 

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

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na veřejnou zakázku "Revitalizace objektu Císařských 

lázní, Karlovy Vary - výkon TDS" 

 

- schvaluje hodnotící kritéria "nejnižší nabídková cena - váha kritéria 70 %, délka praxe a zkušeností osob 

zapojených do realizace veřejné zakázky - váha kritéria 30 %" pro hodnocení nabídek na veřejnou 

zakázku "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary - výkon TDS" 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy 

Vary - výkon TDS" 

 

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami: 

Ing. Květa Hryszová, p. Zdeněk Chuchel, p. Jaroslava Slavíková, Bc. Dagmar Kerulová 

 

náhradníky za členy komise pro otevírání obálek s nabídkami: 

Ing. Martin Ševic, p. Marek Faust, Ing. Karel Brandtl, Ing. Andrea Černá 

 

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise: 

Mgr. Jaroslav Borka, Ing. Josef Janů, Ing. arch. Vojtěch Franta, p. Martin Hurajčík, Mgr. Veronika 

Vodičková, Ing. Irena Šteflová, Ing.  Lenka Vlčková 

 

náhradníky komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise: 

Mgr. Daniela Seifertová, Ing. Karel Jakobec, Mgr. Dalibor Blažek, Ing. Petr Bursík, Ing. Jan Horník, 

JUDr. Václav Sloup., Ing. Pavel Hojda, Ing. Eliška Stránská, Mgr. Bc. Hana Žáková, Ing. Pavla 

Paprskářová, Mgr. Jana Těžká, Ing. Romana Štecová, Ing. Tomáš Brtek 
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Termín kontroly: 19.11.2018 
 

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

 

 
9. Výpůjčka zastupitelského sálu v budově A za účelem konání 7. ročníku Západočeského 

oftalmologického semináře 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 846/07/18 
 

- schvaluje výpůjčku, bezúplatné poskytnutí zastupitelského sálu v budově A na den 16.11.2018  

za účelem konání 7. ročníku Západočeského oftalmologického semináře 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
10. Schválení finančního daru  ve výši 20.000 Kč jako podpora hejtmanky Karlovarského kraje 

společnosti Bezpečně na silnicích o. p. s., na projekt – Na kole jen s přilbou pro rok 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 847/07/18 
 

- souhlasí s poskytnutím finančního daru společnosti Bezpečně na silnicích o. p. s., se sídlem Valdštejnská 

381/6, Liberec, ve výši 20.000 Kč na podporu projektu „Na kole jen s přilbou“, kde případná podpora 

bude použita na pořízení reflexních prvků, tisk cyklistických map a částečné krytí osobních nákladů 

spojených s kontaktní kampaní v rámci projektu 

 

- schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru z rozpočtu Karlovarského kraje na 

podporu projektu „Na kole jen s přilbou“ dle návrhu 
 

- pověřuje náměstka hejtmanky, pana Martina Hurajčíka, podpisem darovací smlouvy o poskytnutí 

finančního daru z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu projektu „Na kole jen s přilbou“ 
 

Termín kontroly: 24.09.2018 
 

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

 

 
11. Vyhlášení výběrového řízení na jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary s. r. o.  

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
12. Další postup řešení sporu z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění v rámci projektu „II/221 

Modernizace silniční sítě Hroznětín“, reg. č. CZ.1.09/3.1.00/67.01068 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 848/07/18 
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- bere na vědomí nepodání návrhu na zahájení sporu z veřejnoprávní smlouvy na peněžité plnění, kde by 

se Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, v rámci projektu „II/221 

Modernizace silniční sítě Hroznětín“ na poskytovateli dotace domáhala splnění a doplacení peněžitého 

plnění, které bylo sníženo finanční korekcí dotace dle zjištění A1.1 ve výši 35.285.573,33 Kč (85 %  

z krácených způsobilých výdajů) v rozporu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou 

 

Termín kontroly: 22.10.2018 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
13. Uzavření Dodatku č. 35S/2018/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 849/07/18 
 

- souhlasí s návrhem Dodatku č. 35S/2018/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 dle předloženého návrhu 

 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 35S/2018/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 dle předloženého návrhu včetně výše nabytí 

prostředků dle tohoto dodatku, jímž se mění článek 4 odst. 3 Smlouvy 

 

- souhlasí s přijetím a navýšením ručitelského závazku Karlovarského kraje ve výši o max. 145.093 tis. 

Kč na celkovou výši max. 150.521.529 Kč dle ustanovení čl. 4 odst. 10 Smlouvy  

č. 35S/2018 a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje přijetí tohoto ručitelského závazku schválit 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky, pana Martina Hurajčíka, podpisem Dodatku č. 35S/2018/1 ke Smlouvě  

o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018  

dle předloženého návrhu 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, učinit 

veškeré kroky směřující k uzavření Dodatku č. 35S/2018/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 

 

Termín kontroly: 19.11.2018 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
14. Schválení výsledku zadávacího řízení – výběr dodavatele veřejné zakázky "Domov pro seniory 

Skalka v Chebu - stavební úpravy - výměna výtahů" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 850/07/18 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Domov pro seniory Skalka 

v Chebu - stavební úpravy - výměna výtahů“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka účastníka 

FANAK s. r. o., Dukelská 5417, 430 01 Chomutov, IČO 46708839, s nabídkovou cenou 4.039.660,07 Kč 

bez DPH (tj. 4.645.609,08 Kč s DPH) 
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- schvaluje smlouvu mezi Domov pro seniory Skalka v Chebu, příspěvková organizace a FANAK s.r.o., 

Dukelská 5417, 430 01 Chomutov, IČO 46708839, na veřejnou zakázku „Domov pro seniory Skalka 

v Chebu - stavební úpravy - výměna výtahů“ s nabídkovou cenou 4.039.660,07 Kč bez DPH  

(tj. 4.645.609,08 Kč s DPH) 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Domov pro seniory Skalka v Chebu, příspěvková 

organizace a FANAK s. r. o.,  Dukelská 5417, 430 01 Chomutov, IČO 46708839, s nabídkovou cenou 

4.039.660,07 Kč bez DPH (tj. 4.645.609,08 Kč s DPH) po uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu 

zadávacího řízení 

 

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

a správa majetku učinit veškeré kroky spojené s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem  

FANAK s.r.o., Dukelská 5417, 430 01 Chomutov, IČO 46708839, na nabídkovou cenu 4.039.660,07 Kč 

bez DPH (tj. 4.645.609,08 Kč s DPH) 

 

- pověřuje Mgr. Alenu Samuelovou, ředitelku příspěvkové organizace, podpisem smlouvy s vybraným 

dodavatelem FANAK s.r.o., Dukelská 5417, 430 01 Chomutov, IČO 46708839 

 

Termín kontroly: 27.08.2018 
 

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

organizace 

 

 
15. Žádost Karlovarského kraje o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu  

na rok 2019 na zajištění poskytování sociálních služeb 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 851/07/18 
 

- schvaluje podání žádosti Karlovarského kraje o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního 

rozpočtu na rok 2019 na zajištění sociálních služeb s požadavkem ve výši 617.704.804 Kč 

 

- pověřuje vedoucí oddělení rozvoje sociálních služeb odboru sociálních věcí podáním žádosti 

Karlovarského kraje o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2019 na zajištění 

poskytování sociálních služeb prostřednictvím aplikace OKslužby-poskytovatel, včetně elektronického 

podpisu žádosti 

 

Termín kontroly: 24.09.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
16. Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 852/07/18 
 

- schvaluje Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2019 

 

Termín kontroly: 08.10.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 
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17. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Sokolovský poklad – sklep zámku  

– odkrytí základů tvrze“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 853/07/18 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na veřejnou zakázku „Sokolovský poklad 

– sklep zámku – odkrytí základů tvrze“ pro Muzeum Sokolov, p. o., Karlovarského kraje 

 

- schvaluje 5 dodavatelů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídky: 

 

- ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o. 

 (Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava, IČO 1824867)  

 

- SUAS - stavební, s. r. o. 

 (Sokolov, Jednoty 1628, PSČ 35601, IČO 61779539) 

 

- JURICA a. s. 

(Křížová 121, 356 01 Sokolov, IČO 26384795) 

  

- Společnost BAU-STAV a. s. 

(Loketská 344/12, Karlovy Vary, IČO 14705877) 

 

- SWIETELSKY stavební s. r. o. 

(Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO 48035599) 

 

- schvaluje hodnotící kritérium "nejnižší nabídková cena včetně DPH" pro hodnocení nabídek na veřejnou 

zakázku "Sokolovský poklad - sklep zámku - odkrytí základů tvrze" 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Sokolovský poklad - sklep zámku - odkrytí 

základů tvrze" 

 

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami: 

Ing, Michael Rund  

Ing. Radovan Kalivoda 

Bc. Jiří Loskot 

Ing. Irena Šteflová 

 

náhradníky za členy komise pro otevírání obálek s nabídkami: 

Jiří Beran 

Romana Beranová 

Jitka Petránková 

Bc. Dagmar Kerulová 

 

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek: 

Mgr. Jiří Klsák 

Ing. Josef Janů 

Ing. Erik Klimeš 

Mgr. Veronika Vodičková 

Ing. Michael Rund 
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náhradníky za členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek: 

Mgr. Dalibor Blažek 

Mgr. Jaroslav Borka 

Ing. Jaroslav Bradáč 

Bc. Miloslav Čermák 

Martin Hurajčík 

Ing. Karel Jakobec 

Renata Oulehlová 

Bc. Jan Picka 

Patrik Pizinger 

Michal Šťovíček 

Mgr. Petr Zahradníček 

Ing. Eva Valjentová 

Romana Beranová 

Ing. Radovan Kalivoda 

Mgr. Jana Těžká 

Ing. Romana Štecová 

 

Termín kontroly: 08.10.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvková organizace 

 

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

a cestovního ruchu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 854/07/18 
 

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

 

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

 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 318/2018  

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 50.000 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 Soubor písní a tanců Dyleň, z.s.,  

na 23. ročník Karlovarského folklórního festivalu 

 

- pověřuje Mgr. Danielu Seifertovou, náměstkyni hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče, 

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

poskytnutí žádostí o individuální dotace 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí individuálních dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 2 

 

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

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

Karlovarského kraje 

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

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu náměstkyni hejtmanky pro oblast kultury a památkové 

péče a zajistit veškeré úkony ze smluv vyplývající 

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

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

a cestovního ruchu 

 

 
19. Podpora vydávání neperiodických publikací v roce 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 855/07/18 
 

- schvaluje neposkytnutí dotací v oblasti Podpora vydávání neperiodických publikací v roce 2018  

dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje poskytnutí dotací v oblasti Podpora vydávání neperiodických publikací v roce 2018  

dle přílohy č. 1 

 

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

pro rok 2018 v rámci programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru kultury, 

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na Podporu vydávání neperiodických publikací dle tabulky, 

která je přílohou č. 1 

 

- pověřuje Mgr. Danielu Seifertovou, náměstkyni hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast kultury  

a památkové péče, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

pro rok 2018 v rámci dotačního programu Podpora vydávání neperiodických publikací - odboru kultury, 

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu se subjekty schválenými Radou Karlovarského kraje  

dle přílohy č. 1 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí dotací v oblasti 

Podpora vydávání neperiodických publikací v roce 2018 dle přílohy č. 2 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotací v oblasti 

Podpora vydávání neperiodických publikací v roce 2018 dle přílohy č. 2 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Mgr. Danielu Seifertovou, 

náměstkyni hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast kultury a památkové péče, podpisem 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2018 v rámci 

dotačního programu Podpora vydávání neperiodických publikací - odboru kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu se subjekty schválenými Zastupitelstvem Karlovarského kraje dle přílohy č. 2 

 

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

- v případě schválení neposkytnutí dotací v oblasti Podpora vydávání neperiodických publikací  

- informovat žadatele o rozhodnutí Rady Karlovarského kraje 

- v případě schválení dotací v oblasti Podpora vydávání neperiodických publikací  

- předložit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu 

náměstkyni hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče, a zajistit veškeré úkony ze smluv vyplývající 

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

Karlovarského kraje 

 

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

a cestovního ruchu 
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20. Darování billboardu vč. příslušenství ve vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města 

Sokolov v rámci ukončení udržitelnosti projektu "Dopravní terminál Sokolov"  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 856/07/18 
 

- schvaluje darování billboardu vč. konstrukce v celkové pořizovací hodnotě 31.920,00 Kč ve vlastnictví 

Karlovarského kraje do vlastnictví města Sokolov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem 

(jako dárce na straně jedné) a městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  

(jako obdarovanými na straně druhé), a tím převést vlastnické právo dle návrhu 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmanky, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15  

ze dne 25.05.2015 podpisem předmětné darovací smlouvy dle návrhu 

 

Termín kontroly: 22.10.2018 
 

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

Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
21. Darování informačních panelů ve vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Letiště Karlovy 

Vary s.r.o., v rámci ukončení udržitelnosti projektu "Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 

2. část - Výstavba nové odbavovací budovy"  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 857/07/18 
 

- schvaluje darování dvou informačních panelů v celkové pořizovací hodnotě 39.481,00 Kč ve vlastnictví 

Karlovarského kraje do vlastnictví Letiště Karlovy Vary s.r.o., formou darovací smlouvy  

mezi Karlovarským krajem (jako dárce na straně jedné) a Letištěm Karlovy Vary s.r.o., se sídlem  

K Letišti 132, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary (jako obdarovanými na straně druhé), a tím převést 

vlastnické právo dle návrhu 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmanky, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15  

ze dne 25.05.2015 podpisem předmětné smlouvy o bezúplatném převodu dle návrhu 

 

Termín kontroly: 08.10.2018 
 

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

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

Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
22. Informace o smlouvách o zřízení věcného břemene a smlouvách o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě uzavřených Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, 

v období od 01.01.2018 do 30.06.2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 858/07/18 
 

- bere na vědomí informaci o smlouvách o zřízení věcného břemene a smlouvách o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě uzavřených Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou 

organizací, v období od 01.01.2018 do 30.06.2018 dle návrhu 
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Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

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

příspěvková organizace 

 

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

k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, vzniklé 

na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje 

katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 859/07/18 
 

- bere na vědomí informaci o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje, předaných  

k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, vzniklé  

na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru 

nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu, od 01.01.2018 do 30.06.2018 

dle návrhu 

 

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

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

příspěvková organizace 

 

 
24. Informace o uzavřených nájemních smlouvách, pachtovních smlouvách, smlouvách o výpůjčce  

a smlouvách o výprose za období od 01.01.2018 do 30.06.2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 860/07/18 
 

- bere na vědomí informace o uzavřených nájemních smlouvách, pachtovních smlouvách, smlouvách  

o výpůjčce a smlouvách o výprose za období od 01.01.2018 do 30.06.2018 na základě působnosti odboru 

investic a správa majetku dle předloženého návrhu 

 

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

 

 
25. Schválení prodeje nepotřebného sanitního vozidla ve vlastnictví Karlovarského kraje svěřeného 

do správy Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 861/07/18 
 

- schvaluje dle přílohy č. 2 zřizovací listiny – „Pravidla pro správu majetku kraje“ prodej nepotřebného 

sanitního vozidla formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Zdravotnickou 

záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávajícím na jedné straně)  

a Luďkem Oličem, trvale bytem xxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx (jako kupujícím na straně druhé) 

celkem za 320.000 Kč dle ocenění vypracovaného znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny  

a odhady, specializace motorová vozidla, Ing. Liborem Prudilem, dne 01.05.2018 dle návrhu 

 

- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 320.000 Kč, získané prodejem nepotřebného 

sanitního vozidla specifikovaného v návrhu, zůstanou příspěvkové organizaci 
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- ukládá řediteli Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace,  

MUDr. Jiřímu Smetanovi, uzavřít předmětnou kupní smlouvu a pověřuje ho podpisem této smlouvy  

dle návrhu 

 

Termín kontroly: 08.10.2018 
 

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

MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 

příspěvková organizace 

 

 
26. 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 862/07/18 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2302, pozemky p.p.č. 366/1 a 370/2  

v k.ú. Chotěnov u Mariánských Lázní, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené  

na základě plné moci společností SPIE Elektrovod, a.s., odštěpný závod Brno, zastoupené na základě 

uděleného pověření společností ELEKTRO WELLMONT, s.r.o., dle geometrického plánu  

č. 225-180311/2018 ze dne 19.03.2018 (umístění inženýrských sítí – podzemní kabel NN),  

a to za celkovou jednorázovou úhradu 1.000 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 3.630 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/22127, pozemek p.p.č. 1232 v k.ú. Radošov  

u Kyselky, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., zastoupené na základě plné moci společností 

GridServices, s.r.o., (jako oprávněný) a paní Šárkou Ječmenovou a panem Vladimírem Ječmenem, oba 

bytem xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx (jako investor), dle geometrického plánu č. 1010-2063/2017 ze dne 

20.06.2018 (umístění inženýrských sítí – plynová přípojka), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč 

dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 605 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2095, pozemek p.p.č. 1036/1 v k.ú. Nadlesí, 

ve prospěch společnosti DIAMO, státní podnik, dle geometrického plánu č. 238-227/2017 ze dne 

11.12.2017 (umístění inženýrských sítí – vodovodní potrubí), 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 

 

- 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: 17.12.2018 
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Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
27. Projekt "Kotlíkové dotace II" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace  

s evidenčním číslem KK03060/2017 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 863/07/18 
 

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

s evidenčním číslem KK03060/2017 dle návrhu 

 

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

o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK03060/2017 

 

Termín kontroly: 27.08.2018 
 

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

 

 
28. Dotace na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi  

- Digitální povodňový plán obce Velká Hleďsebe 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 864/07/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci 

opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi obci Velká Hleďsebe,  

IČO 00572756 ve výši 92.160 Kč bez DPH a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

na zhotovení "Digitálního povodňového plánu obce Velká Hleďsebe" 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Karla Jakobce, člena Rady 

Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu na realizaci opatření  

na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi 

 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 267/2018 

změna charakteru finančních prostředků ve výši 92.160 Kč bez DPH v rámci Odboru životního prostředí  

a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly příspěvky cizím subjektům z investičních  

na neinvestiční z důvodu poskytnutí neinvestiční dotace obci Velká Hleďsebe na zhotovení "Digitálního 

povodňového plánu obce Velká Hleďsebe" 

 

Termín kontroly: 05.11.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
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29. Dotace na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi  

- Lokální výstražný systém obce Velká Hleďsebe 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 865/07/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci 

opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi obci Velká Hleďsebe,  

IČO 00572756 ve výši 114.560 Kč bez DPH a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

na pořízení "Lokálního výstražného systému obce Velká Hleďsebe" 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  pověřit Ing. Karla Jakobce, člena Rady 

Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu na realizaci opatření  

na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi 

 

Termín kontroly: 05.11.2018 
 

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

 

 
30. Dotace na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi - 

Varovný informační systém obce Těšovice 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 866/07/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci 

opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi obci Těšovice, IČO 00670715,  

ve výši 191.276 Kč vč. DPH a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na zhotovení 

"Varovného informačního systému obce Těšovice" 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Karla Jakobce, člena Rady 

Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu na realizaci opatření  

na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi 

 

Termín kontroly: 05.11.2018 
 

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

 

 
31. Schválení výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky „Dodávka pacientských 

simulátorů“ Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 867/07/18 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky s názvem „Dodávka pacientských 

simulátorů“. Jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka uchazeče Helago-CZ s.r.o.,  

IČO 25963961, se sídlem Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, s nabídkovou cenou 684.870 Kč  

bez DPH / 828.692,70 Kč vč. DPH 
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- pověřuje MUDr. Jiřího Smetanu podpisem kupní smlouvy s vítězem soutěže Helago-CZ s.r.o.,  

IČO 25963961, se sídlem Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, s nabídkovou cenou 828.692,70 Kč  

vč. DPH 

 

Termín kontroly: únor 2019 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
32. Schválení výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky „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, financovaného 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 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 868/07/18 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky „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, financovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka účastníka S&T Plus s.r.o., IČO 25701576,  

se sídlem Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4, s nabídkovou cenou 3.466.023 Kč bez DPH 

/ 4.193.888 Kč vč. DPH 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem kupní smlouvy s vítězem soutěže 

S&T Plus s.r.o., IČO 25701576, se sídlem Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4, s nabídkovou cenou 

4.193.888 Kč vč. DPH 

 

Termín kontroly: únor 2019 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
33. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 869/07/18 
 

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

 

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

se subjekty uvedenými v příloze č. 1 v celkové výši 105.000 Kč, dle návrhu v příloze č. 2 
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- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 317/2018 

- přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 105.000 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 

v oblasti sportu (rozpis na jednotlivé subjekty je uveden v příloze č. 1 tohoto materiálu) 

 

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže  

a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace 

 

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

 

Termín kontroly: 27.08.2018 
 

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

 

 
34. Poskytnutí neinvestičních příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím 

vykonávajícím činnost středních škol zřizovaných Karlovarským krajem 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 870/07/18 
 

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Integrované střední škole 

technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace, na navýšení objemu prostředků na platy včetně 

odvodů a přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 68.000 Kč 

 

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Integrované střední škole 

Cheb, příspěvková organizace, na navýšení objemu prostředků na platy včetně odvodů a přídělu do fondu 

kulturních a sociálních potřeb ve výši 34.000 Kč 

 

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Střední průmyslové škole 

Ostrov, příspěvková organizace, na navýšení objemu prostředků na platy včetně odvodů a přídělu  

do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 54.400 Kč 

 

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Střední škole stravování  

a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace, na navýšení objemu prostředků na platy včetně odvodů  

a přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 47.600 Kč 

 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 301/2018  

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 204.000 Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to z rezervní položky pro účely posílení 

přímých výdajů ve školství. Finanční prostředky jsou určeny na neinvestiční příspěvek k navýšení objemu 

prostředků na platy včetně souvisejících zákonných odvodů a přídělu do fondu kulturních a sociálních 

potřeb příspěvkovým organizacím zřizovaným Karlovarským krajem, a to 

 u Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace, 68.000 Kč 

 u Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, 34.000 Kč 

 u Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvková organizace, 54.400 Kč 

 u Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace, 47.600 Kč 

 

- souhlasí s navýšením stanoveného objemu prostředků na platy pro rok 2018 ve výši 50.000 Kč  

u Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace 
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- souhlasí s navýšením stanoveného objemu prostředků na platy pro rok 2018 ve výši 25.000 Kč  

u Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace 

 

- souhlasí s navýšením stanoveného objemu prostředků na platy pro rok 2018 ve výši 40.000 Kč u Střední 

průmyslové školy Ostrov, příspěvková organizace 

 

- souhlasí s navýšením stanoveného objemu prostředků na platy pro rok 2018 ve výši 35.000 Kč u Střední 

školy stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

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

 

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

 

 
35. Stipendia pro žáky středních škol zřizovaných Karlovarským krajem za 2. pololetí školního 

roku 2017/2018  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 871/07/18 
 

- schvaluje poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje formou navýšení provozního 

příspěvku příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost středních škol zřizovaných Karlovarským 

krajem na výplatu stipendií za 2. pololetí školního roku 2017/2018 žákům vzdělávajícím se ve vybraných 

oborech vzdělání v celkové výši 1.778.000 Kč dle návrhu 

 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 302/2018  

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 1.778.000 Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže  

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

příspěvek pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje na úhradu stipendií za 2. pololetí školního roku 

2017/2018 pro žáky vzdělávající se ve vybraných oborech vzdělání ve středních školách zřizovaných 

Karlovarským krajem (rozpis na jednotlivé subjekty je uveden v návrhu) 

 

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

 

Termín kontroly: 10.09.2018 
 

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

 

 
36. Účast sportovní reprezentace Karlovarského kraje na Hrách IX. letní olympiády dětí a mládeže 

ČR 2019 a poskytnutí věcných darů účastníkům 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 872/07/18 
 

- bere na vědomí pozvání hejtmana Libereckého kraje, Bc. Martina Půty, k účasti reprezentačního výběru 

sportovců Karlovarského kraje na Hrách IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019, které se uskuteční 

ve dnech 23. – 28. června 2019 v Libereckém kraji 

 

- souhlasí s účastí reprezentačního výběru sportovců Karlovarského kraje na Hrách IX. letní olympiády 

dětí a mládeže ČR 2019 
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- bere na vědomí předběžný odhad výdajů na finanční zabezpečení účasti na této akci ve výši  

cca 3.084.500 Kč 

 

- schvaluje poskytnutí věcných darů (reprezentační nástupové oblečení) účastníkům her v celkové 

hodnotě cca 1.081.500 Kč 

 

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

 

Termín kontroly: červenec 2019 
 

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

 

 
37. Projekt „Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje 2015–2017“, 

registrační číslo projektu CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000069 – informace o výsledku realizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 873/07/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Informaci o výsledku 

realizace projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje 2015–2017“ 

 

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

organizace 

 

 
38. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Josefov "O spolupráci  

při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy 

Karlovarského kraje" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 874/07/18 
 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předložený návrh smlouvy  

mezi Karlovarským krajem a obcí Josefov "Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální 

technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje" 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským 

krajem a obcí Josefov "Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy 

Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje" 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru informatiky 

 

 
39. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Oloví "O spolupráci  

při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy 

Karlovarského kraje" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 875/07/18 
 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předložený návrh smlouvy  

mezi Karlovarským krajem a městem Oloví "Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě 

Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje" 
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- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským 

krajem a městem Oloví "Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy 

Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje" 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru informatiky 

 

 
40. Projekt Karlovarského kraje „Nestůj a pojď II“ – Schválení Dodatku č. 1 k veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro CVD s.r.o., na mzdové náklady 

spojené s obsazením dotovaného pracovního místa účastníkem projektu ,,Nestůj a pojď II“ 

financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 876/07/18 
 

- schvaluje Projekt ,,Nestůj a pojď II“ - Schválení Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro CVD s.r.o., na mzdové náklady spojené s obsazením 

dotovaného pracovního místa účastníkem projektu ,,Nestůj a pojď IIů, financovaného v rámci Operačního 

programu Zaměstnanost 

 

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje, Ing. Josefa Janů, podpisem Dodatku č. 1 k veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na mzdové náklady spojené s obsazením 

dotovaného pracovního místa účastníkem projektu „Nestůj a pojď II“, financovaného v rámci Operačního 

programu Zaměstnanost 

 

Termín kontroly: 03.12.2018 
 

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

 

 
41. Projekt Karlovarského kraje „Nestůj a pojď II“ – Schválení Dodatku č. 1 k veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro Singulis s.r.o., na mzdové náklady 

spojené s obsazením dotovaného pracovního místa účastníkem projektu ,,Nestůj a pojď II“ 

financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost   

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 877/07/18 
 

- schvaluje Projekt ,,Nestůj a pojď II“ - Schválení Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro Singulis s.r.o., na mzdové náklady spojené s obsazením 

dotovaného pracovního místa účastníkem projektu ,,Nestůj a pojď II“, financovaného v rámci Operačního 

programu Zaměstnanost 

 

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje, Ing. Josefa Janů, podpisem Dodatku č. 1 k veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na mzdové náklady spojené s obsazením 

dotovaného pracovního místa účastníkem projektu „Nestůj a pojď II“, financovaného v rámci Operačního 

programu Zaměstnanost 

 

Termín kontroly: 03.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 
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42. Projekt Karlovarského kraje „Nestůj a pojď II“ – schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace pro Janu Siřínkovou, na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného 

pracovního místa účastníkem projektu ,,Nestůj a pojď II“ 

 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 878/07/18 
 

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

Siřínkovou, na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného pracovního místa účastníkem projektu 

„Nestůj a pojď II“, financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

 

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje, Ing. Josefa Janů, podpisem Veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného 

pracovního místa účastníkem projektu „Nestůj a pojď II“, financovaného v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost 

 

Termín kontroly: 03.12.2018 
 

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

 

 
43. Změna platu ředitele Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 879/07/18 
 

- schvaluje změnu platu spočívající ve změně příplatku za vedení, Mgr. Bc. Tomáše Maška, ředitele 

Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, s účinností od 1. 8. 2018 dle návrhu 

 

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

 

Termín kontroly: 24.09.2018 
 

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

 

 
44. Výsledek veřejnosprávní kontroly provedené u Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvková 

organizace, a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 880/07/18 
 

- bere na vědomí závěry veřejnosprávní kontroly č. j. 112/KN/18 - 14 provedené odborem kontroly 

krajského úřadu u Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvková organizace 

 

- ukládá Střední průmyslové škole Ostrov, příspěvková organizace, odvod do rozpočtu Karlovarského 

kraje za porušení rozpočtové kázně ve výši 241.749,93 Kč 

 

- ukládá odboru finančnímu, krajského úřadu, realizovat úkoly spojené s uložením odvodu za porušení 

rozpočtové kázně 

 

- ukládá řediteli Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvková organizace, řešit případnou škodu 

vzniklou úhradou odvodu za porušení rozpočtové kázně v souladu s předpisem rady kraje č. PR 02/2017 
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Pro řešení případů odpovědnosti za škodu a písemně informovat odbor školství, mládeže a tělovýchovy  

o výsledku, a to nejpozději do 31. října 2018 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly vyplývající  

z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 03.12.2018 
 

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

 

 
45. „Cena hejtmana za společenskou odpovědnost“ - zapojení Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 881/07/18 
 

- souhlasí se zapojením Karlovarského kraje do soutěže „Cena hejtmana za společenskou odpovědnost“  

a bere na vědomí předložené podmínky dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Josefa Janů odesláním odpovědi na dopis Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne  

29. června 2018 

 

- pověřuje vedoucího odboru regionálního rozvoje, Ing. arch. Jaromíra Musila, zajištěním administrace 

soutěže a komunikací s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR 

 

Termín kontroly: 24.09.2018 
 

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

 

 
46. Změna platu ředitelky příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením 

"SOKOLÍK", příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 882/07/18 
 

- stanovuje v souladu s platnou právní legislativou s účinností od 01.08.2018 plat ředitelce příspěvkové 

organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace, 

Mgr. Petře Blažkové, ve výši dle návrhu 

 

- pověřuje hejtmanku podpisem platového výměru výše jmenované ředitelky 

 

- ukládá odboru kancelář ředitelky úřadu realizovat úkoly spojené s výše uvedenými skutečnostmi 

 

Zodpovídá: Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu 
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47. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu you connected, z.s.,  

v roce 2018 na zajištění a organizaci odborné konference Internetem Bezpečně 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 883/07/18 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu you connected, z.s.,  

se sídlem Počerny 146, 360 17 Karlovy Vary, IČO 05436478, v roce 2018 v maximální výši 80.000 Kč 

včetně DPH na zajištění a organizaci odborné konference Internetem Bezpečně 2018 dle přílohy č. 6 

 

- souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje se subjektem you connected, z.s., se sídlem Počerny 146, 360 17 Karlovy Vary, IČO 05436478,  

v roce 2018 v maximální výši 80.000 Kč včetně DPH na zajištění a organizaci odborné konference 

Internetem Bezpečně 2018 

 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 320/2018 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 80.000 Kč z Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského 

úřadu Karlovarského kraje do příspěvků cizím subjektům tohoto odboru pro subjekt you connected, z.s., 

na zajištění a organizaci odborné konference Internetem Bezpečně 2018 

 

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

 

 
48. Vize balneologie a lázeňství v Karlovarském kraji  

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
49. Veřejná zakázka malého rozsahu „Dodávka trenažérů a vybavení pro výcvik“ 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, financovaného z Integrovaného 

regionálního operačního programu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 884/07/18 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení malého rozsahu na dodavatele zakázky s názvem „Dodávka 

trenažérů a vybavení pro výcvik“ 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.  

Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka účastníka:   

- pro část B. Multimediální ICT pro VVS - AutoCont CZ a.s., IČO 47676795, se sídlem Hornopolní 

3322/4, 702 00 Ostrava, s nabídkovou cenou 107.246,05 Kč bez DPH / 129.768 Kč vč. DPH,  

- pro část C. Technické vybavení VVS - AutoCont CZ a.s., IČO 47676795, se sídlem Hornopolní 3322/4, 

702 00 Ostrava, s nabídkovou cenou 115.558,65 Kč bez DPH / 139.826 Kč vč. DPH 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem kupní smlouvy s vítězem soutěže 

pro část B. Multimediální ICT pro VVS – společností AutoCont CZ a.s., IČO 47676795, se sídlem 

Hornopolní 3322/4, 702 00 Ostrava, s nabídkovou cenou 129.768 Kč vč. DPH 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem kupní smlouvy s vítězem soutěže 

pro část C. Technické vybavení VVS – společností AutoCont CZ a.s., IČO 47676795, se sídlem 

Hornopolní 3322/4, 702 00 Ostrava, s nabídkovou cenou 139.826 Kč vč. DPH 
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- schvaluje zrušení zadávacího řízení – veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka trenažérů  

a vybavení pro výcvik - pro část A. Výcvikové pracoviště ZOS“ 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 

 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení – veřejné zakázky malého rozsahu formou otevřeného řízení  

s výzvou s názvem „Dodávka trenažérů a vybavení pro výcvik – část A. Výcvikové pracoviště ZOS“  

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, v předpokládané výši 1.006.411,35 Kč 

vč. DPH 

 

- schvaluje nejnižší nabídkovou cenu vč. DPH jako hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek  

na veřejnou zakázku „Dodávka trenažérů a vybavení pro výcvik – část A. Výcvikové pracoviště ZOS“ 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Dodávka trenažérů a vybavení pro výcvik – část 

A. Výcvikové pracoviště ZOS“ 

 

- schvaluje obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka trenažérů a vybavení  

pro výcvik – část A. Výcvikové pracoviště ZOS“ tyto dodavatele: Your system spol. s r.o.,  

T-mapy spol. s r.o., Per4mance s.r.o., Busch Pelhřimov s.r.o. 

 

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami: 

Ing. Marcela Skalová, Mgr. Miloš Kukačka, DiS., Václav Kučera 

 

a náhradníky za členy komise pro otevírání obálek s nabídkami: 

Ing.. Antonín Zaschke, Ing. Petr Královec, Hana Šperlová 

 

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise: 

Ing. Josef Janů, Bohuslava Hajská, Ing. Šárka Ištvánová, Václav Kučera 

 

a náhradníky za členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise: 

Ing. Jan Bureš, Ing. Eva Valjentová, MUDr. Věra Procházková, Hana Hozmanová, Ing. Jitka Hloušková, 

Ing. Marcela Skalová, Ing. Antonín Zaschke 

 

Termín kontroly: únor 2019 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
50. Projekt "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské 

knihovny Karlovy Vary" - informace o projektu na základě dopisu ředitele odboru řízení 

operačních programů Ministerstva pro místní rozvoj Ing. Rostislava Mazala ze dne 16. 7. 2018  

a schválení odpovědi 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 885/07/18 
 

- bere na vědomí informaci o projektu "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání 

knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary" registrační číslo projektu 

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993" 
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- schvaluje odpověď na dopis č. j. MMR-33808/2018-26 ze dne 16. 7. 2018, řediteli Řídícího orgánu 

Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, kde žadatel souhlasí 

s nabídnutými uvolněnými finančními prostředky ve Výzvě č. 25 "Knihovny" a má zájem projekt 

realizovat 

 

- pověřuje Mgr. Janu Vildumetzovou, hejtmanku Karlovarského kraje, podpisem odpovědi na dopis č. j. 

MMR-33808/2018-26 ze dne 16. 7. 2018, která musí být odesláno nejpozději do 6. 8. 2018 

 

Termín kontroly: 24.09.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 


