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“).

Karlovarský kraj
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06

USNESENÍ
ze 102. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 6. srpna 2018 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje
v době od 9:04 do 12:50 hodin

Přítomni:
Jednání řídil:
Omluveni:
Přizvaní:
Další zúčastnění:
Zapisovatelka:

Mgr. Vildumetzová, Mgr. Seifertová, Ing. Jakobec, Ing. Bureš, Ing. Bradáč,
Ing. Janů (celkem 6 radních)
Mgr. Vildumetzová
p. Hurajčík, Mgr. Kubis, Mgr. Blažek
Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Ing. Hryszová, Ing. Jánská, Ing. arch. Musil, Mgr. Novotný, Mgr. Pavlíková,
Ing. Stráská, Ing. Zukal
Lenka Burešová

Usnesení č.

A. Volba ověřovatelů zápisu
B. Schválení programu jednání
1. Rozpočtové změny
2. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského
kraje k 30.06.2018
3. Uzavření prováděcí smlouvy na výrobu a distribuci příkazových bloků
4. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a schválení
použití fondu investic organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením
v Mariánské na úhradu "Projektové dokumentace na rekonstrukci ČOV"
5. Změna účelu použití nevyčerpané dotace do fondu investic organizaci Domov
pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace
6. Postup ve věci doručeného rozhodnutí o odvolání proti platebnímu výměru
na odvod za porušení rozpočtové kázně k projektu "Aplikace moderních metod
zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v Karlovarském kraji",
reg. č. CZ.1.04/4.1.00/42.00003
7. Postup ve věci doručeného platebního výměru k projektu "Lineární urychlovač
pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí", reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01273
8. Postup ve věci podání sporu z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění
u projektu Cyklostezka Ohře III, reg. č. CZ.1.09/3.2.00/66.01008
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9. Projekt „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné“
registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_004/0000283 - schválení
jednotlivých výdajů hrazených z položky „Předpokládané výdaje nad rámec
dotace“
10. Projekt „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově“
registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_004/0000284 - schválení
jednotlivých výdajů hrazených z položky „Předpokládané výdaje nad rámec
dotace“
11. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje
12. Výpůjčka zasedací místnosti 118 A v budově A za účelem zasedání regionální
platformy projektu „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“
konzultace Národního akčního plánu na podporu aktivního stárnutí
13. Memorandum o spolupráci při realizaci záměru vybudování koncertního sálu
v objektu Císařských lázní
14. Žádost daňového subjektu Archip s.r.o., IČO 28881699, sídlem Františka Křížka
362/1, Praha 7, PSČ 170 00, o prominutí vyměřeného penále za prodlení
s odvodem za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu
15. Poskytnutí daru bývalým politickým vězňům žijícím v Karlovarském kraji
16. Pravidelná informace z kontrolního dne k Závazku veřejné služby na Údržbě silnic
Karlovarského kraje, a.s.
17. Schválení prodeje nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku obce
- lesního pozemku p.č. 50 v k.ú. Hrad Nečtiny, obec Nečtiny
18. Schválení záměru prodeje nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje
- pozemek p.č. 504/2 a část pozemku p.č. 504/1 oba v k.ú. a obci Dalovice,
okres Karlovy Vary do majetku fyzických osob
19. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví Římskokatolické farnosti Kraslice
do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 24/7 v k.ú. Jindřichovice
v Krušných horách
20. Schválení smlouvy o výpůjčce a schválení budoucího převodu nemovité věci
- pozemku p.č. 792/3 v k.ú. a obci Pernink do majetku obce Pernink
21. Darování hlásného profilu kategorie "B" ve vlastnictví Karlovarského kraje
do vlastnictví města Nejdek
22. Darování polohovacích lůžek ve vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví
Karlovarské krajské nemocnice a. s.
23. Schválení prodeje nepotřebného sanitního vozidla ve vlastnictví Karlovarského
kraje svěřeného do správy Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví cizímu subjektu
24. Schválení výjimky z přílohy č. 2 zřizovací listiny „Pravidla pro správu majetku
kraje“ a darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje svěřeného
do správy Gymnázia Cheb, příspěvková organizace, školským zařízením
v Karlovarském kraji po ukončení doby udržitelnosti projektu s názvem
„Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu“
25. Zrušení usnesení č. RK 1012/09/15 ze dne 21.09.2015 - Prodej nemovitých věcí
v majetku Karlovarského kraje – dvě přívodní kobky vysokého napětí
s příslušenstvím umístěné v trafostanici Sokolov - nemocnice č. SO_0169
v budově bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 2012/2 v k.ú. Sokolov
26. 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, 12. část dílčích
projektů
27. Informace o hodnotících komisích veřejných zakázek včetně možnosti motivace
účasti
28. Schválení realizace zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky „Dodávka
transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů pro ZZS KVK“ Zdravotnické
záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
06.08.2018
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29. Dodatek č. 18 ke zřizovací listině Krajský dětský domov pro děti do 3 let,
příspěvková organizace
30. Výsledek veřejnosprávní kontroly provedené u Gymnázia Ostrov, příspěvková
organizace, a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům
31. Poskytnutí neinvestičního příspěvku Gymnáziu Sokolov a Krajskému
vzdělávacímu centru, příspěvková organizace, na navýšení prostředků na platy
32. Žádost Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvková organizace, o prominutí
odvodu do rozpočtu Karlovarského kraje
33. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu činností, práv, povinností a závazků, darování
movitých věcí a poskytnutí finančního daru v souvislosti se zrušením Základní
umělecké školy Antonína Dvořáka Karlovy Vary, příspěvková organizace
34. Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídě zřízené pro žáky se zdravotním
postižením ve střední škole, jejíž činnost vykonává Střední lesnická škola Žlutice,
příspěvková organizace
35. Záměr projektu - Cyklistické napojení areálu krajských institucí na páteřní
cyklistické trasy - schválení přípravy projektu
36. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu budování a údržby
lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji
37. Soutěž Vesnice roku 2018 - informace o organizaci krajského kola a návrh
rozdělení ocenění
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A. Volba ověřovatelů zápisu
Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:
- Ing. Jana Bureše
- Ing. Josefa Janů

B. Schválení programu jednání
Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.
1. Rozpočtové změny
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 890/08/18
- schvaluje
Rozpočtovou změnu č. 325/2018
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 432.105,55 Kč (16.606,67 EUR)
z titulu přijetí evropského podílu ze Saské rozvojové banky do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Karlovarského kraje za realizaci projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské
spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu financovaného v rámci operačního programu Program
spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014–2020. Finanční prostředky jsou v plné výši
určeny pro projektového partnera Landratsamt Vogtlandkreis.
Rozpočtová změna č. 326/2018
- zapojení rozdělených volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje
za rok 2017 ve výši 1.000.000 Kč do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního
ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje jako dotaci do fondu investic pro příspěvkovou organizaci
Karlovarského kraje Muzeum Cheb na akci „Nová expozice Muzea Cheb“. Tuto alokaci volných
finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje schválilo Zastupitelstvo Karlovarského
kraje usnesením č. ZK 166/06/18 dne 21.06.2018.
Rozpočtovou změnu č. 327/2018
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investice a správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje
v celkové výši 10.389.171,86 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace ve výši 9.122.456,73 Kč
a neinvestiční účelové dotace ve výši 1.266.715,13 Kč z Ministerstva životního prostředí České republiky
určených na financování projektu „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech
v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020– Kotlíkové dotace II“, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1
Operačního programu Životní prostředí 2014-2020
Rozpočtovou změnu č. 328/2018
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investice a správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje
ve výši 6.650.271 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace od města Cheb určené na částečné pokrytí
nákladů investiční akce Karlovarská krajská Nemocnice a.s., nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace
areálu nemocnice v Chebu
Rozpočtovou změnu č. 329/2018
- snížení příjmů a výdajů Karlovarského kraje pro rok 2018 o částku 282.617,14 Kč z titulu vrácení
nevyčerpaných finančních prostředků Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
Jedná se o vratku finančních prostředků z neinvestiční účelové dotace po provedení vyúčtování za druhé
čtvrtletí roku 2018, určené na realizaci rozvojového programu Navýšení kapacit ve školských
06.08.2018
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poradenských zařízeních v roce 2018. Prostředky byly vráceny na účet Karlovarského kraje
dne 17. 7. 2018 od právnické osoby zřizované městem Základní škola pro žáky se specifickými
poruchami učení, Karlovy Vary, příspěvková organizace.
Rozpočtovou změnu č. 330/2018
- navýšení příjmů a výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje
ve výši 258.200 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na rozvojový program Vybavení
školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2018, na základě Rozhodnutí
č. j. MSMT-6615-5/2018-27 ze dne 10. 7. 2018. Finanční prostředky jsou určeny pro školy a školská
zařízení v Karlovarském kraji:
• příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Základní škola a střední škola Karlovy Vary,
v částce 74.400 Kč,
• příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary
v částce 180.000 Kč,
• příspěvkové organizaci zřizované městem Základní škola se specifickými poruchami učení Karlovy
Vary v částce 3.800 Kč.
Rozpočtovou změnu č. 331/2018
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 91.520 Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství,
mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny
na poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb
k úhradě nákladů na stravování žáků ve školní jídelně základní školy v Brandlově ulici za duben
až červen 2018.
Rozpočtovou změnu č. 332/2018
- navýšení příjmů a výdajů Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši
13.316 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Úřadu práce ČR na úhradu mzdových nákladů
za období 6/2018 za pracovní místo vytvořené na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací
Rozpočtovou změnu č. 333/2018
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 100.000 Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí
neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední škola logistická Dalovice
k zajištění výuky a výcviku žáků včetně získání řidičského oprávnění v autoškole.
Rozpočtovou změnu č. 334/2018
- navýšení příjmů a výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje
ve výši 122.500 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky v rámci pokusného ověřování programu Vzdělávací programy
paměťových institucí do škol; č. j. MSMT-12591/2018-1 ze dne 15. 6. 2018, a to na základě Rozhodnutí
č. j. MSMT-12591-5/2018-6 ze dne 13. 7. 2018. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou
organizaci zřizovanou městem Základní škola Nová Role.
Rozpočtovou změnu č. 335/2018
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.000.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové
dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Finanční prostředky budou zapojeny
do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje na zajištění výplaty státního
příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42g a násl. zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
Rozpočtovou změnu č. 336/2018
- snížení příjmů a výdajů Karlovarského kraje pro rok 2018 o částku 5.676 Kč z titulu vrácení finančních
prostředků došlých na účet Karlovarského kraje jako nevyčerpané prostředky z dotace na program
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Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších
odborných škol za období leden - červen 2018 od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Střední
škola živnostenská Sokolov. Finanční prostředky budou odvedeny Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky.
Rozpočtovou změnu č. 337/2018
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu
Karlovarského kraje ve výši ± 20.000 Kč do Odboru kancelář hejtmanky a vnějších vztahů Krajského
úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí finančního daru společnosti Bezpečně na silnicích o. p. s.,
na podporu projektu Na kole jen s přilbou
Rozpočtovou změnu č. 338/2018
- navýšení příjmů a výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje
v celkové výši 901.885,60 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky určené na financování programu 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 příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem v oblasti školství:
•
Základní škola a střední škola Karlovy Vary v částce 242.744 Kč
•
Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary v částce 327.546 Kč
•
Gymnázium Ostrov v částce 331.595,60 Kč
Rozpočtovou změnu č. 339/2018
- navýšení příjmů Karlovarského kraje ve výši 21.590.058,58 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace
z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky za realizaci akce Rekonstrukce objektu Domova
pro seniory „SKALKA“ v Chebu – II. etapa, financované v rámci dotačního titulu schváleného
z programu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 11331 - Rozvoj a obnova materiálně
technické základny sociálních služeb a zároveň snížení financování ve stejné výši z Fondu budoucnosti,
odkud byla tato akce plně předfinancována
Rozpočtovou změnu č. 340/2018
- zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 ve výši
5.000.000 Kč do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje
na financování projektu Pilotní projekt užití MAP karty v rámci ČR. Tuto alokaci volných finančních
prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 78/04/18 ze dne 26. 4. 2018.
Rozpočtovou změnu č. 341/2018
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského
kraje, kapitoly Příspěvky cizím subjektům v celkové částce ± 88.900 Kč z neinvestičních na investiční
prostředky. Jedná se o změnu charakteru části dotace z neinvestiční na investiční pro obec
Ovesné Kladruby v rámci dotačního Programu obnovy venkova.
Rozpočtovou změnu č. 342/2018
- přesun finančních prostředků z investičních na neinvestiční ve výši ± 570.000 Kč v rámci rozpočtu
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje z dotace do fondu investic
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary. Jedná
se o částečnou změnu charakteru dotace, která se týká akce Stavební úpravy a obnova technologického
vybavení kuchyně pavilonu D. Prostředky budou použity na pořízení vybavení školní jídelny nábytkem.
Rozpočtovou změnu č. 343/2018
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 11.770 Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny
na poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední zdravotnická
škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary na úhradu lékařských prohlídek žáků.
06.08.2018

Strana 6 (celkem 24)

Usnesení ze 102. jednání RKK dne 06.08.2018 (mimo řádný termín)

Rozpočtovou změnu č. 344/2018
- snížení příjmů a výdajů Karlovarského kraje pro rok 2018 o částku 1.965 Kč z titulu vrácení finančních
prostředků Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Jedná se o nevyčerpané
finanční prostředky z neinvestiční účelové dotace určené na rozvojový program Podpora výuky plavání
v základních školách v roce 2018 (II. etapa); č. j. MSMT-21088/2017-1 na období leden – červen 2018,
které byly vráceny na účet Karlovarského kraje od škol a školských zařízení zřizovaných obcemi
Karlovarského kraje a to od příspěvkové organizace Základní škola a základní umělecká škola
Karlovy Vary, Šmeralova 336/15.
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení
Rozpočtovou změnu č. 345/2018
- navýšení příjmů kraje za nájemné a navýšení výdajů Odboru dopravy a silničního hospodářství
Krajského úřadu Karlovarského kraje o celkovou částku 18.805.271,93 Kč na správu a údržbu majetku
kraje, z toho částka ve výši 17.365.025,30 Kč je investiční a částka ve výši
1.440.246,63 Kč je neinvestiční. Jedná se o vzájemné vyrovnání pohledávek a závazků
mezi Karlovarským krajem a Letištěm Karlovy Vary s.r.o., které bude provedeno na základě dohody
o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků.
Termín kontroly: 24.09.2018
Zodpovídá:

Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu

2. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje
k 30.06.2018
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 891/08/18
- bere na vědomí informace o plnění a čerpání rozpočtu a o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje
k 30.06.2018
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informace o plnění a čerpání
rozpočtu a o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje k 30.06.2018
Zodpovídá:

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

3. Uzavření prováděcí smlouvy na výrobu a distribuci příkazových bloků
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 892/08/18
- souhlasí s uzavřením Prováděcí smlouvy č. j. 2363/FI/18 na výrobu a distribuci příkazových bloků
ve výši 27.514,07 Kč
- pověřuje vedoucí odboru finančního, Ing. Martinu Jánskou, podpisem Prováděcí smlouvy
č. j. 2363/FI/18 na výrobu a distribuci příkazových bloků
Termín kontroly: 24.09.2018
Zodpovídá:
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4. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a schválení použití fondu
investic organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské na úhradu "Projektové
dokumentace na rekonstrukci ČOV"
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 893/08/18
- schvaluje nepřevedení finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 510.700 Kč
organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace, na úhradu
"Projektové dokumentace na rekonstrukci ČOV"
- schvaluje nepoužití fondu investic v celkové výši 810.700 Kč organizaci Domov pro osoby
se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace, na úhradu "Projektové dokumentace
na rekonstrukci ČOV"
- ukládá řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace,
vyhlásit výběrové řízení na původně schválenou částku 300.000 Kč
Termín kontroly: 22.10.2018
Zodpovídá:

Ing. Pavel Novák, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské,
příspěvková organizace

5. Změna účelu použití nevyčerpané dotace do fondu investic organizaci Domov pro seniory
v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 894/08/18
- schvaluje změna účelu použití nevyčerpané dotace do fondu investic organizaci Domov pro seniory
v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace, ve výši 890.000 Kč z původní investiční akce "Přestavba
sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů 24 jednotek V. etapa" na pořízení 2 ks aktivních
stavěcích zvedáků pro klienty, 4 ks sprchových židlí, 2 ks bezbariérových vstupních automatických dveří
včetně nákladů na projektovou dokumentaci a zpracování požárně-bezpečnostního řešení (únikový
východ)
Zodpovídá:

Ing. Lenka Wohlrabová, ředitelka Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková
organizace
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

6. Postup ve věci doručeného rozhodnutí o odvolání proti platebnímu výměru na odvod za porušení
rozpočtové kázně k projektu "Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity
a transparentnosti v Karlovarském kraji", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/42.00003
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 895/08/18
- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci
o doručeném rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství ze dne 20. 7. 2018, č. j. 32888/18/5000-10470700938, o odvolání proti platebnímu výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně u projektu „Aplikace
moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v Karlovarském kraji“,
reg. č. CZ.1.04/4.1.00/42.00003
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Odvolací finanční ředitelství změnilo napadené rozhodnutí Finančního úřadu pro Karlovarský kraj,
platební výměr č. j. 654318/17/2400-31471-403322, ze dne 6. 6. 2017 ve výši 1.008.310 Kč a snížilo
vyměřený odvod do Národního fondu na částku ve výši 201.662 Kč.
Zadavatel nedodržel postup stanovený v § 56 odst. 6 ZVZ, když v bodu 4. zadávací dokumentace
k veřejné zakázce požadoval k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele
nad rámec ustanovení § 56 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách, předložení certifikátu systému řízení
bezpečnosti informací řady ISO 27001.
- schvaluje nepodání správní žaloby proti rozhodnutí
č. j. 32888/18/5000-10470-700938 ze dne 20. 7. 2018

Odvolacího

finančního

ředitelství

- ukládá odboru finančnímu řešit finanční postih jako škodní případ v souladu s platnou právní úpravou
ve výši částky známé po vyčerpání prostředků právní obrany, tj. žádosti o prominutí odvodu a dosud
nevyměřeného penále, event. správní žaloby
Termín kontroly: 17.12.2018
Zodpovídá:

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

7. Postup ve věci doručeného platebního výměru k projektu "Lineární urychlovač pro nemocnici
v Chebu - přístavba zázemí", reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01273
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 896/08/18
- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci
o doručeném platebním výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně č. j. RRSZ 4550/2018
ze dne 23. 7. 2018 ve výši 5.932.671,00 Kč
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v platebním výměru č. 18/2018 na odvod
za porušení rozpočtové kázně ve výši 5.932.671,00 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/008, č. j. MFISAO187/2016/5202-9
- Zjištění č. 1 - Pochybení ve veřejné zakázce - Změna zadávacích podmínek v důsledku podstatné změny
smlouvy dodatkem měnícím podmínky ve Smlouvě o dílo
- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci
o podání odvolání proti platebnímu výměru č. 18/2018, č. j. RRSZ 4550/2018, na odvod za porušení
rozpočtové kázně ve výši 5.932.671,00 Kč v projektu "Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu
- přístavba zázemí", reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01273, ve stanovené lhůtě
- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje podpisem odvolání proti platebnímu výměru č. 18 na odvod
za porušení rozpočtové kázně, č. j. RRSZ 4550/2018 ze dne 23. 7. 2018
- schvaluje úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně a dosud nevyměřeného penále ve výši stanovené
rozhodnutím odvolacího orgánu, maximálně do výše 2 x 5.932.671,00 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
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Termín kontroly: 03.12.2018
Zodpovídá:

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

8. Postup ve věci podání sporu z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění u projektu Cyklostezka
Ohře III, reg. č. CZ.1.09/3.2.00/66.01008
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 897/08/18
- schvaluje nepodání sporu z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění proti krácení způsobilých výdajů
projektu ve výši 16.023,97 Kč
- ukládá odboru finančnímu řešit krácení způsobilých výdajů projektu jako škodní případ v souladu
s platnou právní úpravou
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci o nepodání sporu
z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění proti krácení způsobilých výdajů projektu
Termín kontroly: 17.12.2018
Zodpovídá:

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

9. Projekt „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné“ registrační číslo
projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_004/0000283 - schválení jednotlivých výdajů hrazených z položky
„Předpokládané výdaje nad rámec dotace“
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 898/08/18
- bere na vědomí přehled výdajových položek nad rámec dotace projektu „Výstavba objektů
pro poskytování sociálních služeb ve Skalné" ve výši 17.695,20 Kč k proplacení
- schvaluje v souladu s usnesením č. ZK 175/06/18 ze dne 21.06.2018 k proplacení výdajové položky
ve výši 17.695,20 Kč, a to z položky "Předpokládané výdaje nad rámec dotace"
Zodpovídá:

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů

10. Projekt „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově“ registrační číslo
projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_004/0000284 - schválení jednotlivých výdajů hrazených z položky
„Předpokládané výdaje nad rámec dotace“
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 899/08/18
- bere na vědomí přehled výdajových položek nad rámec dotace projektu „Výstavba objektů
pro poskytování sociálních služeb v Hazlově" ve výši 1.779,20 Kč k proplacení
- schvaluje v souladu s usnesením č. ZK 174/06/18 ze dne 21.06.2018 k proplacení výdajové položky
ve výši 1.779,20 Kč, a to z položky "Předpokládané výdaje nad rámec dotace"
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Zodpovídá:

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů

11. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 900/08/18
- bere na vědomí usnesení Komisí Rady Karlovarského kraje od 04.06.2018 do 16.07.2018 dle návrhu
Zodpovídá:

Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

12. Výpůjčka zasedací místnosti 118 A v budově A za účelem zasedání regionální platformy
projektu „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“ konzultace Národního akčního
plánu na podporu aktivního stárnutí
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 901/08/18
- schvaluje výpůjčku bezúplatného poskytnutí zasedací místnosti 118 A v budově A na den 18.09.2018
od 12:00 hod do 16:00 hod za účelem zasedání regionální platformy projektu „Implementace politiky
stárnutí na krajskou úroveň“ konzultace Národního akčního plánu na podporu aktivního stárnutí
Zodpovídá:

Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

13. Memorandum o spolupráci při realizaci záměru vybudování koncertního sálu v objektu
Císařských lázní
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 902/08/18
- bere na vědomí návrh memoranda o spolupráci při realizaci záměru vybudování koncertního sálu
v objektu Císařských lázní statutárním městem Karlovy Vary
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení návrh memoranda
o spolupráci při realizaci záměru vybudování koncertního sálu v objektu Císařských lázní statutárním
městem Karlovy Vary
Termín kontroly: 08.10.2018
Zodpovídá:

PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního
a právního a krajského živnostenského úřadu

14. Žádost daňového subjektu Archip s.r.o., IČO 28881699, sídlem Františka Křížka 362/1, Praha 7,
PSČ 170 00, o prominutí vyměřeného penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně
v rámci realizace grantového projektu
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 903/08/18
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení daňovému subjektu Archip
s.r.o., IČO 28881699, sídlem Františka Křížka 362/1, Praha 7, PSČ 170 00, částečně prominout povinnost
odvodu penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 30 % z částky 7.488 Kč,
což činí 2.247 Kč. Ke splnění daňové povinnosti nadále zůstává penále ve výši 5.241 Kč.
Zodpovídá:

PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního
a právního a krajského živnostenského úřadu

15. Poskytnutí daru bývalým politickým vězňům žijícím v Karlovarském kraji
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 904/08/18
- schvaluje poskytnutí finančního daru bývalým politickým vězňům žijícím v Karlovarském kraji
ve výši 5.000 Kč na osobu
Termín kontroly: 05.11.2018
Zodpovídá:

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

16. Pravidelná informace z kontrolního dne k Závazku veřejné služby na Údržbě silnic
Karlovarského kraje, a.s.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 905/08/18
- bere na vědomí zápis z kontrolního dne na Údržbě silnic Karlovarského kraje k Závazku veřejné služby
ze dne 21.06.2018 a měsíční vyúčtování za měsíc květen - skutečné náklady na výkon údržbových prací
na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje dle Dodatku č. 8 ev. č. 02650/2016/8
a následujících ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby
ev. č. 01883/2014 – 00
Zodpovídá:

Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

17. Schválení prodeje nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku obce - lesního
pozemku p.č. 50 v k.ú. Hrad Nečtiny, obec Nečtiny
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 906/08/18
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovité věci
- lesního pozemku p.č. 50 v k.ú. Hrad Nečtiny, obec Nečtiny, konkrétnímu zájemci obci Nečtiny,
a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, IČO 70891168, se sídlem Závodní 353/88,
360 06 Karlovy Vary, zastoupený Střední lesnickou školou Žlutice, příspěvková organizace,
IČO 49754050, se sídlem Žižkov 345, 364 52 Žlutice (jako prodávající na straně jedné) a obcí Nečtiny,
se sídlem Nečtiny 82, IČO 00258156 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu,
která byla stanovena znaleckým posudkem č. 324/2/3/2018 ze dne 24. 3. 2018 zpracovaný soudním
znalcem Ing. Danielem Balínem, ve výši 47.808 Kč
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Střední lesnické škole Žlutice,
příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy
06.08.2018
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Střední lesnickou školu Žlutice,
příspěvková organizace, k podpisu předmětné kupní smlouvy
Termín kontroly: 03.12.2018
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Ing. Radka Stolariková, Ph.D., ředitelka Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková
organizace

18. Schválení záměru prodeje nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje - pozemek p.č. 504/2
a část pozemku p.č. 504/1 oba v k.ú. a obci Dalovice, okres Karlovy Vary do majetku fyzických
osob
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 907/08/18
- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat nemovitou věc - pozemek p.č. 504/2 o výměře 50 m2 a část
pozemku p.č. 504/1 o výměře 13 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 666-130/2018
z původního pozemku 504/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 504/3, oba v k.ú.
a obci Dalovice, okres Karlovy Vary
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitých věcí
- pozemků p.č. 504/2 o výměře 50 m2 a část pozemku p.č. 504/1 o výměře 13 m2, která byla
geometrickým plánem č. 666-130/2018 oddělena z původního pozemku 504/1 a označena novým
parcelním číslem jako pozemek p.č. 504/3, oba v k.ú. a obci Dalovice, okres Karlovy Vary, konkrétnímu
zájemci, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, IČO 70891168, se sídlem
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, zastoupený Integrovanou střední školou Cheb, příspěvková
organizace, IČO 00077461, se sídlem Obrněné brigády 2258/6, 350 02 Cheb (jako prodávající na straně
jedné) a manželi Oto Strnad, trvale bytem: xxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxx xxxx, a Jaroslava Strnadová,
trvale bytem: xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx (jako kupující na straně druhé) za dohodnutou kupní
cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 3091/2018 zpracovaným soudní znalkyní Bc.
Markétou Simbartlovou ze dne 29.05.2018, ve výši 18.900 Kč, + 4.000 bez DPH, tj. 4.840 Kč vč. DPH
jako ½ celkových nákladů spojených se zpracováním znaleckého posudku a geometrického plánu,
tj. kupující celkem uhradí 23.740 Kč, a to 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
předmětné nemovité věci v vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Oty Strnada
a Jaroslavy Strnadové
- souhlasí s upuštěním od vymáhání bezdůvodného obohacení vzniklého užíváním pozemku p.č. 504/2
o výměře 50 m2 v k.ú. a obci Dalovice, jehož součástí je stavba garáže
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Integrované střední škole Cheb,
příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Integrovanou střední školu Cheb,
příspěvková organizace, k podpisu předmětné kupní smlouvy
Termín kontroly: 05.11.2018
Zodpovídá:

06.08.2018

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Mgr. Bc. Tomáš Mašek, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy Cheb
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19. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví Římskokatolické farnosti Kraslice do vlastnictví
Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 24/7 v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 908/08/18
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části
pozemku p.p.č. 24/7, která byla oddělena geometrickým plánem č. 653-3/2018 z původního pozemku
p.p.č. 24/7 a označena stejným parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 24/7 o výměře 493 m2
v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách a obci Jindřichovice, formou kupní smlouvy
mezi Římskokatolickou farností Kraslice, se sídlem Kpt. Jaroše 321/2, Kraslice, PSČ 358 01,
IČO 45374872, zastoupenou P. Peterem Fořtem, farářem (jako prodávající na straně jedné)
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje,
příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 36.482 Kč,
a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Římskokatolické farnosti Kraslice do vlastnictví
Karlovarského kraje
- 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: únor 2019
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

20. Schválení smlouvy o výpůjčce a schválení budoucího převodu nemovité věci - pozemku p.č. 792/3
v k.ú. a obci Pernink do majetku obce Pernink
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 909/08/18
- schvaluje záměr Karlovarského kraje vypůjčit pozemek p.č. 792/3 v k.ú. a obci Pernink za účelem
realizace stavby „Přístupová cesta k pozemkům určených pro stavbu rodinných domů v Perninku“
konkrétnímu zájemci obci Pernink, IČO 000254878, se sídlem T.G. Masaryka 1, 362 36 Pernink
- schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Karlovarským krajem, IČO 70891168, Závodní 353/88,
360 06 Karlovy Vary, zastoupeným Domovem pro seniory v Perninku, příspěvkovou organizací,
IČO 71175199, se sídlem Nádražní 268, 362 36 Pernink a obcí Pernink, IČO 000254878, se sídlem
T.G. Masaryka 1, 362 36 Pernink, k pozemku p.č. 792/3 v k.ú. a obci Pernink za účelem realizace stavby
„Přístupová cesta k pozemkům určených pro stavbu rodinných domů v Perninku“, a to za předpokladu,
že do skončení uveřejnění záměru vypůjčit výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce nepředloží
jiný zájemce svou nabídku

06.08.2018

Strana 14 (celkem 24)

Usnesení ze 102. jednání RKK dne 06.08.2018 (mimo řádný termín)

- ukládá řediteli Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření
předmětné smlouvy o výpůjčce
- schvaluje záměr budoucího bezúplatného převodu části pozemku p.č. 792/3 v k.ú. a obci Pernink
pod budoucí stavbou „Přístupová cesta k pozemkům určených pro stavbu rodinných domů v Perninku“,
která bude oddělena geometrickým plánem dle skutečného provedení stavby, obci Pernink,
IČO 000254878, se sídlem T.G. Masaryka 1, 362 36 Pernink
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení budoucí bezúplatný převod
části pozemku p.č. 792/3 v k.ú. a obci Pernink na níž bude realizována stavba „Přístupová cesta
k pozemkům určených pro stavbu rodinných domů v Perninku“, která bude následně oddělena
geometrickým plánem dle skutečného provedení stavby, a to formou smlouvy o smlouvě budoucí
darovací, jejímž předmětem bude bezúplatný převod části pozemku pod stavbou, uzavřená
mezi Karlovarským krajem, IČO 70891168, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, zastoupený Domovem
pro seniory v Perninku, příspěvkovou organizací, IČO 71175199, se sídlem Nádražní 268, 362 36 Pernink
a obcí Pernink, IČO 000254878, se sídlem T.G. Masaryka 1, 362 36 Pernink, za předpokladu,
že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje před jednáním zastupitelstva, které má tento
budoucí převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím se zavázat k budoucímu
bezúplatnému převodu předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce
Pernink
- schvaluje záměr budoucího prodeje zbývající části pozemku p.č. 792/3 v k.ú. a obci Pernink,
která nebude dotčena stavbou „Přístupová cesta k pozemkům určených pro stavbu rodinných domů
v Perninku“ a která bude následně oddělena geometrickým plánem dle skutečného provedení stavby,
obci Pernink, IČO 000254878, se sídlem T.G. Masaryka 1, 362 36 Pernink
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení budoucí prodej zbývající
části pozemku p.č. 792/3 v k.ú. a obci Pernink, která nebude dotčena stavbou „Přístupová cesta
k pozemkům určených pro stavbu rodinných domů v Perninku“ a která bude následně oddělena
geometrickým plánem dle skutečného provedení stavby, na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní,
jejímž předmětem bude úplatný převod části pozemku, která nebude dotčena stavbou, za cenu obvyklou
dle aktuálního znaleckého posudku, uzavřené mezi Karlovarským krajem, IČO 70891168,
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, zastoupeným Domovem pro seniory v Perninku, příspěvkovou
organizací, IČO 71175199, se sídlem Nádražní 268, 362 36 Pernink a obcí Pernink, IČO 000254878,
se sídlem T.G. Masaryka 1, 362 36 Pernink, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru
Karlovarského kraje před jednáním zastupitelstva, které má tento budoucí převod projednat, nepředloží
jiný zájemce svou nabídku, a tím se zavázat k budoucímu úplatnému převodu předmětné nemovité věci
z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Pernink
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Domovu pro seniory v Perninku,
příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných smluv
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Domov pro seniory v Perninku,
příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětných smluv
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Bc. Alfréd Hlušek, ředitel Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace

21. Darování hlásného profilu kategorie "B" ve vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví
města Nejdek
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 910/08/18
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- schvaluje darování hlásného profilu - hladinoměru kategorie "B", pořizovací hodnota 103.230,00 Kč,
zůstatková hodnota 32.728,00 Kč, rok pořízení 2012, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským
krajem (jako dárce na straně jedné) a městem Nejdek (jako obdarovaným na straně druhé), a tím převést
vlastnické právo, dle návrhu
- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmanky Karlovarského kraje, v souladu s usnesením
č. RK 534/05/15 ze dne 25.05.2015 podpisem předmětné darovací smlouvy, dle návrhu
Termín kontroly: 05.11.2018
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

22. Darování polohovacích lůžek ve vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Karlovarské
krajské nemocnice a. s.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 911/08/18
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení darování 100 kusů
polohovacích a výškově nastavitelných lůžek za celkovou pořizovací hodnotu 4.463.343 Kč, celkovou
zůstatkovou hodnotu 223.167 Kč, rok pořízení 2005, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským
krajem (jako dárce na straně jedné) a Karlovarskou krajskou nemocnicí a. s. (jako obdarovanou na straně
druhé), a tím převést vlastnické právo, dle návrhu
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Mgr. Dalibora Blažka, náměstka
hejtmanky Karlovarského kraje, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15 ze dne 25.05.2015 podpisem
předmětné darovací smlouvy, dle návrhu
Termín kontroly: 05.11.2018
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Ing. Jitka Samáková, předsedkyně představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.
Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

23. Schválení prodeje nepotřebného sanitního vozidla ve vlastnictví Karlovarského kraje svěřeného
do správy Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace,
do vlastnictví cizímu subjektu
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 912/08/18
- schvaluje dle přílohy č. 2 zřizovací listiny – „Pravidla pro správu majetku kraje“ prodej nepotřebného
sanitního vozidla značky Mercedes Benz Sprinter, RZ 3K1 7847, rok výroby 2011, formou kupní smlouvy
mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje,
příspěvkovou organizací (jako prodávajícím na jedné straně) a Zdeňkem Reitmayerem, fyzickou osobou
podnikající dle živnostenského zákona, IČO 74857134, DIČ CZ7604191991, sídlo 339 01 Klatovy Klatovy III, Tylovo nábř. 61 (jako kupujícím na straně druhé), celkem za cenu 199.000 Kč vč. DPH,
oceněný znalcem v oboru ekonomiky, cen a odhadů motorových vozidel Ing. Liborem Prudilem,
dle návrhu
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- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 199.000 Kč vč. DPH, získané prodejem
nepotřebného sanitního vozidla specifikovaného v návrhu, budou ponechány příspěvkové organizaci
- 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: 22.10.2018
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje
příspěvková organizace

24. Schválení výjimky z přílohy č. 2 zřizovací listiny „Pravidla pro správu majetku kraje“
a darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje svěřeného do správy Gymnázia
Cheb, příspěvková organizace, školským zařízením v Karlovarském kraji po ukončení doby
udržitelnosti projektu s názvem „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu“
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 913/08/18
- schvaluje výjimku z přílohy č. 2 zřizovací listiny "Pravidla pro správu majetku kraje" v případě
rozhodování o naložení s movitým majetkem svěřeným do správy Gymnázia Cheb, příspěvková
organizace, neboť tento majetek nebude nabízen příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem,
ani složkám kraje
- schvaluje darování movitého majetku pořízeného v rámci projektu Karlovarského kraje s názvem
"Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu“ jednotlivým školským zařízením v celkové
pořizovací hodnotě 505.200 Kč dle návrhu
- ukládá řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Cheb, příspěvková organizace,
RNDr. Ing. Jaroslavu Kočvarovi, uzavřít předmětné darovací smlouvy a pověřuje ho podpisem těchto
smluv
Termín kontroly: 22.10.2018
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel příspěvkové organizace Gymnázia Cheb

25. Zrušení usnesení č. RK 1012/09/15 ze dne 21.09.2015 - Prodej nemovitých věcí v majetku
Karlovarského kraje – dvě přívodní kobky vysokého napětí s příslušenstvím umístěné v trafostanici
Sokolov - nemocnice č. SO_0169 v budově bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 2012/2
v k.ú. Sokolov
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 914/08/18
- zrušuje usnesení č. RK 1012/09/15 ze dne 21.09.2015 ve znění:
- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat dvě přívodní kobky vysokého napětí s příslušenstvím
umístěné v trafostanici Sokolov - nemocnice č. SO_0169 v budově bez čp/če, která je součástí pozemku
p.č. 2012/2 v k.ú. Sokolov, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem (jako prodávající na straně
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jedné) a společností ČEZ Distribuce, a.s. (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu
59.260 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedené
nemovité věci na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné
nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej dvou přívodních kobek
vysokého napětí s příslušenstvím umístěných v trafostanici Sokolov - nemocnice č. SO_0169 v budově
bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 2012/2 v k.ú. Sokolov, formou kupní smlouvy
mezi Karlovarským krajem (jako prodávající na straně jedné) a společností ČEZ Distribuce, a.s.
(jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 59.260 Kč, za předpokladu, že do skončení
uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce nepředloží
jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje
do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Mgr. Dalibora Blažka, náměstka
hejtmana, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15 ze dne 25.05.2015, podpisem předmětné kupní smlouvy
a příslušné schvalovací doložky Karlovarského kraje
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit usnesení č. ZK 423/10/15 ze dne
22.10.2015 ve znění:
- schvaluje prodej dvou přívodních kobek vysokého napětí s příslušenstvím umístěných v trafostanici
Sokolov - nemocnice č. SO_0169 v budově bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 2012/2
v k.ú. Sokolov, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem (jako prodávající na straně jedné)
a společností ČEZ Distribuce, a.s. (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 59.260 Kč,
a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti
ČEZ Distribuce, a.s.
- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15
ze dne 25.05.2015, podpisem předmětné kupní smlouvy a příslušné schvalovací doložky
Karlovarského kraje
Termín kontroly: 08.10.2018
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku

26. 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, 12. část dílčích projektů
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 915/08/18
- schvaluje
- k financování dílčí projekty podané v 1. průběžné výzvě projektu "Podpora výměny zdrojů tepla
na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace
II", dle přílohy č. 1
- k financování a zařazení do zásobníku dílčích projektů dílčí projekty podané v 1. průběžné výzvě
projektu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji
v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II", dle přílohy č. 2
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- 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. 3
- pověřuje náměstka hejtmanky Karlovarského kraje Mgr. Dalibora Blažka podpisem Smluv o poskytnutí
účelové investiční dotace schválených dílčích projektů
Termín kontroly: 22.10.2018
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku

27. Informace o hodnotících komisích veřejných zakázek včetně možnosti motivace účasti
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 916/08/18
- souhlasí s odměňováním členů hodnotících komisí veřejných zakázek prostřednictvím návrhu
na mimořádnou odměnu dle § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
dle návrhu
- ukládá vedoucím odborů a ředitelům / ředitelkám příspěvkových organizací Karlovarského kraje
předložit do 27. 9. 2018 odboru kancelář ředitelky úřadu přehled účasti zastupitelů na veřejných
zakázkách od 1. 1. 2018, dle návrhu
- ukládá vedoucím odborů a ředitelům / ředitelkám příspěvkových organizací Karlovarského kraje
předkládat s účinností od 1. 10. 2018 odboru kancelář ředitelky úřadu měsíční přehledy účasti zastupitelů
na veřejných zakázkách, dle návrhu
- ukládá odboru kancelář ředitelky úřadu předkládat vždy na posledním jednání Zastupitelstva
Karlovarského kraje v kalendářním roce návrh na přiznání mimořádné odměny zastupitelům,
kteří se účastnili hodnocení veřejných zakázek, dle návrhu
Termín kontroly: 17.12.2018
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu

28. Schválení realizace zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky „Dodávka transportních
defibrilátorů a plicních ventilátorů pro ZZS KVK“ Zdravotnické záchranné služby Karlovarského
kraje, příspěvkové organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 917/08/18
- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení v podlimitním režimu dle § 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na veřejnou zakázku „Dodávka transportních defibrilátorů
a plicních ventilátorů pro ZZS KVK“
- schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Dodávka transportních defibrilátorů a plicních
ventilátorů pro ZZS KVK“ ve znění přílohy č.1 a č. 2 tohoto materiálu
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- schvaluje hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu v Kč vč. DPH pro hodnocení nabídek
na veřejnou zakázku „Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů pro ZZS KVK“
- jmenuje členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Marcela Skalová, Bc. Antonín Zaschke, Mgr. Miloš Kukačka, DiS.
- náhradník: MUDr. Jiří Smetana, Hana Šperlová, Ing. Petr Královec
- jmenuje členy a náhradníky komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: Ing. Jan Bureš, Ing. Josef Janů, Bohuslava Hajská, Ing. Šárka Ištvánová, Mgr. Miloš Kukačka, DiS.
- náhradník: Oľga Haláková, Mgr. Bc. Helena Hejnová, Hana Hozmanová, Ing. Erik Klimeš, Renata
Oulehlová, Luboš Pokorný, Ing. Marcela Skalová, Ing. Jitka Hloušková
Termín kontroly: 03.12.2018
Zodpovídá:

MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje
příspěvková organizace

29. Dodatek č. 18 ke zřizovací listině Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková
organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 918/08/18
- souhlasí se změnou zřizovací listiny příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví zřízené
Karlovarským krajem - Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace, spočívající
ve změně obsahu čl. III. Hlavní předmět činnosti organizace a změně přílohy č. 1 – Vymezení majetku
ve vlastnictví zřizovatele zřizovací listiny Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 27 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, schválit změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví zřízené
Karlovarským krajem spočívající ve změně obsahu čl. III. Hlavní předmět činnosti organizace a změně
přílohy č. 1 – Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele zřizovací listiny Krajský dětský domov pro děti
do 3 let, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu
Zodpovídá:

Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví

30. Výsledek veřejnosprávní kontroly provedené u Gymnázia Ostrov, příspěvková organizace,
a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 919/08/18
- bere na vědomí závěry veřejnosprávní kontroly č. j. 135/KN/18 - 5 provedené odborem kontroly
krajského úřadu u Gymnázia Ostrov, příspěvková organizace
- ukládá Gymnáziu Ostrov, příspěvková organizace, odvod do rozpočtu Karlovarského kraje za porušení
rozpočtové kázně ve výši 344 Kč
- ukládá odboru finančnímu krajského úřadu realizovat úkoly spojené s uložením odvodu za porušení
rozpočtové kázně
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- ukládá řediteli Gymnázia Ostrov, příspěvková organizace, řešit případnou škodu vzniklou úhradou
odvodu za porušení rozpočtové kázně v souladu s předpisem rady kraje č. PR 02/2017 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

31. Poskytnutí neinvestičního příspěvku Gymnáziu Sokolov a Krajskému vzdělávacímu centru,
příspěvková organizace, na navýšení prostředků na platy
Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení.

32. Žádost Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvková organizace, o prominutí odvodu
do rozpočtu Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 920/08/18
- schvaluje v souladu s ustanovením § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
Střední průmyslové škole Ostrov, příspěvková organizace, ve výši 241.749,93 Kč
- ukládá odboru finančnímu realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: 19.11.2018
Zodpovídá:

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

33. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu činností, práv, povinností a závazků, darování movitých věcí
a poskytnutí finančního daru v souvislosti se zrušením Základní umělecké školy Antonína Dvořáka
Karlovy Vary, příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 921/08/18
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o převodu činností, práv, povinností a závazků, darování movitých věcí a poskytnutí finančního daru,
ev. č. KK 01377/2018, uzavřené v souvislosti se zrušením Základní umělecké školy Antonína Dvořáka
Karlovy Vary, příspěvková organizace, dle návrhu
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
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Termín kontroly: 19.11.2018
Zodpovídá:

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

34. Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídě zřízené pro žáky se zdravotním postižením ve střední
škole, jejíž činnost vykonává Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.

35. Záměr projektu - Cyklistické napojení areálu krajských institucí na páteřní cyklistické trasy schválení přípravy projektu
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 922/08/18
- projednala a schvaluje zahájení přípravy projektu "Cyklistické napojení areálu krajských institucí
na páteřní cyklistické trasy" a jeho zařazení do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje
- ukládá odboru regionálního rozvoje předložit Radě Karlovarského kraje dotační možnosti z hlediska
realizace a pak případného projektu
Termín kontroly: 24.09.2018
Zodpovídá:

Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje

36. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu budování a údržby lyžařských
běžeckých tras v Karlovarském kraji
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 923/08/18
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotací z rozpočtu
Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras
v Karlovarském kraji" v celkové výši 1.190.000 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 budování
a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji"
- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 321/2018 - navýšení příjmů a výdajů Odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením vrácených prostředků v roce 2018 ve výši 60.000 Kč
z dotací poskytnutých v r. 2017 v rámci programu Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras
v Karlovarském kraji. Tyto prostředky jsou určené na posílení rozpočtu v roce 2018 v rámci dotačního
programu Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji.
Termín kontroly: 24.09.2018
Zodpovídá:
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37. Soutěž Vesnice roku 2018 - informace o organizaci krajského kola a návrh rozdělení ocenění
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 924/08/18
- schvaluje rozdělení finančních darů pro jednotlivá ocenění udělených krajskou hodnotitelskou komisí
a použití finančních prostředků na organizace krajského kola včetně podílu kraje na cenách a odměnách
pro oceněné obce na slavnostní vyhlášení výsledků:
Modrá stuha – společenský život
Bílá stuha – za práci s mládeží
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu

50.000 Kč
50.000 Kč
50.000 Kč
50.000 Kč

Diplom za moderní knihovnické a informační služby
Diplom za vzorné vedení kroniky
Diplom za rozvíjení lidových tradic
Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena)
Diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu obce
Mimořádné ocenění za všestranný rozvoj obce
Mimořádné ocenění za vytrvalou péči o životní prostředí
Zvláštní cena hejtmanky za péči o válečné hroby
Cena naděje pro živý venkov (ocenění za místní spolkový život)
Objev roku
Čestné uznání za realizaci projektů péče o krajinu
Čestné uznání za vytváření podmínek pro setkávání občanů
Čestné uznání za plánování rozvoje obce

20.000 Kč
20.000 Kč
20.000 Kč
20.000 Kč
20.000 Kč
20.000 Kč
20.000 Kč
15.000 Kč
20.000 Kč
15.000 Kč
5.000 Kč
5.000 Kč
5.000 Kč

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova:
Kategorie A - obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek 20.000 Kč
místního významu
Kategorie B - obnova, či rekonstrukce staveb venkovské zástavby
20.000 Kč
Kategorie C - nové venkovské stavby
20.000 Kč
Náklady na organizaci krajského kola:
Diplomy
Květiny
Plakety
Brožura o organizaci krajského kola

5.060 Kč
8.100 Kč
28.798 Kč
43.010 Kč

s připomínkou uvedenou v zápise
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení přidělení finančního daru
pro vítěze krajského kola uděleného krajskou hodnotitelskou komisí:
Zlatá stuha – vítěz krajského kola

200.000 Kč

Termín kontroly: 24.09.2018
Zodpovídá:

Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje

Mgr. Jana Vildumetzová v. r.
hejtmanka
Karlovarského kraje
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Ing. Jan Bureš v. r.
ověřovatel
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