
 
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 111. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 1. října 2018 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 7:20 do 9:38 hodin  

 
 

Přítomni:               Mgr. Mračková Vildumetzová, p. Hurajčík, Mgr. Kubis, Mgr. Seifertová, 

Mgr. Blažek, Ing. Jakobec, Ing. Bureš, Ing. Bradáč, Ing. Janů (celkem  

9 radních) 

Jednání řídil:         Mgr. Mračková Vildumetzová   

Přizvaní:  Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

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

Mgr. Vodičková 

Zapisovatelka:       Lenka Burešová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 01.10.2018 RK 1091/10/18 

2. Rozpočtové změny RK 1092/10/18 

3. 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 1093/10/18 

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

použití fondu investic příspěvkové organizaci Dětský domov Mariánské Lázně  

a Aš, p. o., na nákup dvou vícemístných osobních automobilů 

RK 1094/10/18 

5. Změna názvu schválené dotace do fondu investic organizaci Galerie umění 

Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, z původního názvu 

"Nový úložný systém a dovybavení příručního depozitáře výstav" na nový název 

"Nový úložný systém depozitáře obrazů GU - posuvné rošty pro uložení obrazů" 

RK 1095/10/18 

6. Změna účelu použití části schválené dotace do fondu investic z původní akce 

"Revitalizace opěrné zdi - Mincovní ulice, Jáchymov" na akci "Revitalizace 

objektu Královská mincovna Jáchymov - II. etapa" a uložení odvodu z fondu 

investic organizaci Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace  

Karlovarského kraje 

RK 1096/10/18 

7. Zpráva o peticích, stížnostech a dalších podáních za rok 2017 RK 1097/10/18 

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

Karlovarského kraje – I. pololetí 2018 

RK 1098/10/18 



Usnesení ze 111. jednání RKK dne 01.10.2018 

 

01.10.2018  Strana 2 (celkem 22) 

 

9. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Diecézní charita Plzeň RK 1099/10/18 

10. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku  "Nákup 6 ks 

užitkových devítimístných vozidel" 

RK 1100/10/18 

11. Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací v sociální oblasti zřizovaných 

Karlovarským krajem 

RK 1101/10/18 

12. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Sokolovský poklad 

– sklep zámku – odkrytí základů tvrze“ 

RK 1102/10/18 

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

Krajské knihovny Karlovy Vary" - pověření odboru řízení projektů řízením 

projektu včetně zajištění doby udržitelnosti projektu, zplnomocnění vedoucího 

projektu Ing. Květy Hryszové k úkonům souvisejícím s administrací projektu 

RK 1103/10/18 

14. Vyhodnocení a vyhlášení ankety „Nejlepší knihovník a nejlepší knihovna 

Karlovarského kraje 2018“ 

RK 1104/10/18 

15. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové 

péče, lázeňství a cestovního ruchu 

RK 1105/10/18 

16. Projekt Galerie 4 - galerie fotografie, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, 

„Chebské dvorky 2019“ - schválení projektu 

RK 1106/10/18 

17. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 2328/4 v k.ú. Hroznětín 

RK 1107/10/18 

18. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky p.č. 144/7, 144/8, 144/9, 144/10, 144/11, 

144/12 a 144/13 v k.ú. Mírová z majetku Karlovarského kraje do majetku obce 

Mírová a bezúplatné nabytí pozemků p.č. 137/7 a 128/11 v k.ú. Mírová z majetku 

obce Mírová do majetku Karlovarského kraje  

RK 1108/10/18 

19. Zrušení části usnesení č. RK 474/04/17 ze dne 24.04.2017 - Záměr kraje 

bezúplatně převést pozemky v k.ú. Sokolov z majetku Karlovarského kraje  

do majetku města Sokolov a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Sokolov z majetku 

města Sokolov do majetku Karlovarského kraje 

RK 1109/10/18 

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

kraje" a schválení prodeje havarovaného osobního automobilu Škoda Octavia 

kombi svěřeného do správy Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

RK 1110/10/18 

21. Schválení výjimky z přílohy č. 2 zřizovací listiny „Pravidla pro správu majetku 

kraje“ a darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje svěřeného 

do správy Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvková organizace školským 

zařízením v Karlovarském kraji po ukončení doby udržitelnosti projektu  

s názvem "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském 

kraji" 

RK 1111/10/18 

22. Revokace usnesení č. RK 458/04/18 ze dne 23. 4. 2018 - „Schválení úplatného 

nabytí pozemku p. č. 363/3 v k. ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary, v zájmovém 

území Letiště Karlovy Vary", a „Úplatné nabytí nemovité věci - části pozemku  

p. č. 363/3 v k. ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary, v rozvojovém území letiště  

z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje" 

RK 1112/10/18 

23. Dotace na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy – rok 2018 RK 1113/10/18 

24. 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 zařazení do zásobníku - 1. průběžná výzva projektu, 13. část 

dílčích projektů 

RK 1114/10/18 

25. Projekt „Kotlíkové dotace II“ - zrušení smlouvy o poskytnutí účelové investiční 

dotace s evidenčním číslem KK00133/2018 

RK 1115/10/18 

26. Projekt Karlovarského kraje „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“ - pověření odboru řízení 

projektů řízením projektu včetně zajištění doby udržitelnosti projektu - Příkazní 

smlouva ev. č. KK 02885/2016 ze dne 6.10.2016 - Dodatek č. 1 - zplnomocnění 

vedoucího projektu Ing. Květy Hryszové k úkonům souvisejícím s administrací 

projektu 

RK 1116/10/18 
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27. Schválení výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky „Dodávka 

osobních ochranných pracovních prostředků pro členy výjezdových skupin 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ Zdravotnické záchranné 

služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

RK 1117/10/18 

28. Žádost Gymnázia Ostrov, příspěvková organizace, o prominutí odvodu  

do rozpočtu Karlovarského kraje 

RK 1118/10/18 

29. Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídě zřízené pro žáky se zdravotním 

postižením ve střední škole, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola stavební 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

RK 1119/10/18 

30. Projekt "Obnova lesů poškozených suchem a jejich ochrana před hmyzími škůdci" 

Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace 

RK 1120/10/18 

31. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Senior 

Expres – Statutární město Karlovy Vary 

RK 1121/10/18 

32. Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" – schválení uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace pro ALTAVISTA-LCD s.r.o.,  

na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného pracovního místa účastníkem 

projektu "Nestůj a pojď II" 

RK 1122/10/18 

33. Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" – schválení uzavření DODATKU 

1. k veřejnoprávní smlouvě KK03023/2018 o poskytnutí dotace pro Bohemia 

Lignum a.s., na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného pracovního 

místa účastníkem projektu "Nestůj a pojď II" 

RK 1123/10/18 

34. Soutěž „Youtuber“ pro žáky základních a středních škol v Karlovarském kraji 

– schválení vzorového znění darovací smlouvy  

RK 1124/10/18 

35. Císařské Lázně Karlovy Vary - VYUŽITÍ - aktuální stav a návrh dalšího postupu   

Úprava pracovního týmu 

RK 1125/10/18 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- p. Martina Hurajčíka 

- Mgr. Dalibora Blažka 
 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 
bod č. 32 Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" – schválení uzavření veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotace pro ALTAVISTA-LCD s.r.o., na mzdové náklady spojené  

s obsazením dotovaného pracovního místa účastníkem projektu "Nestůj a pojď II" 

 

bod č. 33 Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" – schválení uzavření DODATKU 1.  

k veřejnoprávní smlouvě KK03023/2018 o poskytnutí dotace pro Bohemia  

Lignum a.s., na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného pracovního místa 

účastníkem projektu "Nestůj a pojď II" 

 

bod č. 34 Soutěž „Youtuber“ pro žáky základních a středních škol v Karlovarském kraji 

– schválení vzorového znění darovací smlouvy 

 

bod č. 35 Císařské Lázně Karlovy Vary - VYUŽITÍ - aktuální stav a návrh dalšího postupu   

                         Úprava pracovního týmu 

 

 

 
1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 01.10.2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1091/10/18 
 

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

k datu 01.10.2018 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 01.10.2018 

dle návrhu č. 3 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
2. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1092/10/18 
 

- schvaluje 

 Rozpočtovou změnu č. 385/2018 

- navýšení příjmů rozpočtu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 1.289.568 Kč (85 % EU,  

10 % SR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  
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České republiky určené k financování projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje 

schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  

za současného snížení financování ve stejné výši z Fondu budoucnosti, odkud byl projekt Krajský akční 

plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje plně předfinancován 

 

Rozpočtovou změnu č. 386/2018 

 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.904.344,57 Kč (74.388,46 EUR)  

z titulu přijetí evropského podílu od Bavorského státního ministerstva hospodářství a médií, energie  

a technologie za realizaci projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy  

v česko-bavorském regionu financovaného v rámci operačního programu Program spolupráce  

Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020. Finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu 

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje a jsou určeny pro projektové partnery: 

Město Cheb ve výši 770.896,38 Kč (30.113,14 EUR) 

Mariánskolázeňsko ve výši 84.060,93 Kč (3.283,63 EUR)  

Regierung von Oberfranken (SRN) ve výši 1.049.387,26 Kč (40.991,69 EUR) 

- navýšení příjmů Karlovarského kraje z titulu přijetí evropského podílu od Bavorského státního 

ministerstva hospodářství a médií, energie a technologie pro Karlovarský kraj ve výši 729.572,10 Kč 

(28.498,91 EUR) za realizaci projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy 

v česko-bavorském regionu financovaného v rámci operačního programu Program spolupráce  

Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020, který byl krajem plně předfinancován a bude 

rozpočtově zapojen vůči financování. Finanční prostředky budou převedeny zpět na Fond budoucnosti  

po ukončení projektu z důvodu optimalizace kurzových ztrát. 

- navýšení příjmů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva pro místní 

rozvoj České republiky ve výši 43.083,48 Kč (1.676,40 EUR) podíl státního rozpočtu za realizaci projektu 

CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu 

financovaného v rámci operačního programu Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát 

Bavorsko 2014–2020.  Podíl státního rozpočtu byl krajem plně předfinancován a bude rozpočtově zapojen 

vůči financování, částka bude převedena zpět na Fond budoucnosti. 

 

Rozpočtovou změnu č. 387/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši  

427.130 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí  

České republiky na financování výdajů projektu Senior pas realizovaného v rámci dotačního programu  

na podporu samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2018 

 

Rozpočtovou změnu č. 388/2018 

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ve výši  ± 2.000.000 Kč z neinvestičních na investiční prostředky. Tyto finanční 

prostředky jsou určené na nákup Prostorového forenzního dokumentačního systému včetně speciálního 

příslušenství do vlastnictví Karlovarského kraje. 

 

Rozpočtovou změnu č. 389/2018 

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

v celkové výši 884.797,60 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže  

a tělovýchovy České republiky 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, a to částka 244.694,80 Kč 

pro Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu Cheb a částka 640.102,80 Kč pro Střední 

zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu zdravotnickou Karlovy Vary. 

 

Rozpočtovou změnu č. 390/2018 

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

ve výši ± 100.000 Kč do Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí 

výdajů na mzdy a zákonné odvody přímo související s realizací projektu Technická pomoc EÚS 
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(Evropská územní spolupráce) Česká republika – Sasko 2014 -2020, schváleného k realizaci a financování 

v rámci Programu spolupráce Programu spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014 – 2020 

 

Rozpočtovou změnu č. 391/2018 

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

13.500 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Úřadu práce ČR na úhradu mzdových nákladů  

za období 7/2018 za pracovní místo vytvořené na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí  

v rámci veřejně prospěšných prací 

 

Termín kontroly: 05.11.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
3. 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 1093/10/18 
 

- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 1. 9. 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 

 

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

investic příspěvkové organizaci Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, p. o., na nákup dvou 

vícemístných osobních automobilů 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1094/10/18 
 

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 1.500.000 Kč 

příspěvkové organizaci Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, p. o., na nákup dvou vícemístných osobních 

automobilů 

 

- schvaluje použití fondu investic příspěvkové organizaci Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, p. o.,  

ve výši 1.500.000 Kč na nákup dvou vícemístných osobních automobilů 

 

Termín kontroly: 22.10.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
5. Změna názvu schválené dotace do fondu investic organizaci Galerie umění Karlovy Vary, 

příspěvková organizace Karlovarského kraje, z původního názvu "Nový úložný systém  

a dovybavení příručního depozitáře výstav" na nový název "Nový úložný systém depozitáře obrazů 

GU - posuvné rošty pro uložení obrazů" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1095/10/18 



Usnesení ze 111. jednání RKK dne 01.10.2018 

 

01.10.2018  Strana 7 (celkem 22) 

 

- schvaluje změnu názvu schválené dotace do fondu investic ve výši 380.000 Kč organizaci Galerie umění 

Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, z původního názvu "Nový úložný systém  

a dovybavení příručního depozitáře výstav" na nový název "Nový úložný systém depozitáře obrazů GU 

- posuvné rošty pro uložení obrazů" 

 

Termín kontroly: 22.10.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Jan Samec, ředitel Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

 
6. Změna účelu použití části schválené dotace do fondu investic z původní akce "Revitalizace opěrné 

zdi - Mincovní ulice, Jáchymov" na akci "Revitalizace objektu Královská mincovna Jáchymov 

- II. etapa" a uložení odvodu z fondu investic organizaci Muzeum Karlovy Vary, příspěvková 

organizace Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1096/10/18 
 

- schvaluje neprovedení změny účelu použití části dotace do fondu investic ve výši 300.000 Kč organizaci 

Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, z původní akce "Revitalizace 

opěrné zdi - Mincovní ulice Jáchymov" na akci "Revitalizace objektu Královská mincovna Jáchymov 

- II. etapa" 

 

- ukládá odvod z fondu investic ve výši 7.389.198 Kč organizaci Muzeum Karlovy Vary, příspěvková 

organizace Karlovarského kraje, do rozpočtu zřizovatele Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 22.10.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Lenka Zubačová, ředitelka Muzea Karlovy Vary, příspěvková organizace 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
7. Zpráva o peticích, stížnostech a dalších podáních za rok 2017 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1097/10/18 
 

- bere na vědomí zprávu o peticích, stížnostech a dalších podáních za rok 2017 

 

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

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

kraje – I. pololetí 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1098/10/18 
 

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

Ing. Janu Lichtnegerovi ve výši uvedené v důvodové zprávě 
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Termín kontroly: 03.12.2018 
 

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

 

 
9. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Diecézní charita Plzeň 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1099/10/18 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci Diecézní charita 

Plzeň, se sídlem Hlavanova 359/16, 326 00 Plzeň, IČO 49774034, na podporu aktivit Klubu seniorů  

při Farní charitě Mariánské Lázně, ve výši 10.000 Kč dle přílohy č. 5 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s organizací Diecézní charita 

Plzeň, se sídlem Hlavanova 359/16, 326 00 Plzeň, IČO 49774034, na podporu aktivit Klubu seniorů  

při Farní charitě Mariánské Lázně, ve výši 10.000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu 

 

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

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru sociálních věcí zveřejnit schválenou individuální dotaci na internetových stránkách 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 03.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
10. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku  "Nákup 6 ks užitkových 

devítimístných vozidel" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1100/10/18 
 

- schvaluje návrh smlouvy o centralizovaném zadání veřejné zakázky "Nákup 6 ks užitkových 

devítimístných vozidel" 

 

- pověřuje podpisem smlouvy o centralizovaném zadání veřejné zakázky "Nákup 6 ks užitkových 

devítimístných vozidel"  Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou, hejtmanku Karlovarského kraje 

 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na veřejnou zakázku "Nákup 6 ks 

užitkových devítimístných vozidel" 

 

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

"Nákup 6 ks užitkových devítimístných vozidel" 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Nákup 6 ks užitkových devítimístných vozidel" 
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- schvaluje seznam dodavatelů k oslovení výzvou na veřejnou zakázku "Nákup 6 ks užitkových 

devítimístných vozidel":  

CAR POINT Karlovy Vary s.r.o.  

ALGON PLUS - AUTO, a.s.  

Autosprint Max s.r.o.  

AUTO MUDRA s.r.o.  

ROTO DPML s.r.o.  

S. & W. Automobily s.r.o. 

PRIMO CAR Cheb s.r.o. 

Auto Drásta, s.r.o. 

AUTO Myslivec s.r.o. 

Manfred Schöner – AUTOSERVIS, Karlovy Vary 

Auto Eder, s.r.o. 

 

- jmenuje členy komise pro otevírání elektronických nabídek:  

Bc. Martina Obšivačová  

Kateřina Mairingerová DiS 

Iva Příhodová 

 

náhradníky komise pro otevírání elektronických nabídek: 

Nikol Geltnerová 

Olga Dacková 

Ing. Zora Bolková 

 

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikaci a hodnotící komise: 

Iva Příhodová 

Mgr. Petr Kubis 

Ing. Josef Janů 

Mgr. Jiří Klsák 

Bc. Martina Obšivačová  

 

náhradníky komise pro posouzení kvalifikaci a hodnotící komise: 

Ing. Jan Bureš 

Mgr. Dalibor Blažek 

Ing. Jaroslav Bradáč 

Josef Váňa 

Martin Hurajčík 

Ing. Karel Jakobec 

Kateřina Mairingerová DiS 

Ing. Zora Bolková 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 392/2018 - změnu charakteru finančních prostředků ve výši  

4.499.750 Kč z běžných na kapitálové a zároveň přesun těchto rozpočtových prostředků z rozpočtu 

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje, příspěvky cizím subjektům, finančních 

prostředků určených na zajištění sociálních služeb, do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu 

Karlovarského kraje na poskytnutí příspěvků do fondu investic příspěvkovým organizacím Karlovarského 

kraje Domov pro seniory v Perninku ve výši 899.950 Kč, Domov pro osoby se zdravotním postižením 

„PATA“ v Hazlově ve výši 899.950 Kč, Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu ve výši 899.950 Kč, 

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart ve výši 899.950 Kč a Sociální služby v Kynšperku nad Ohří  

ve výši 899.950 Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na pořízení užitkových devítimístných vozidel. 

 

Termín kontroly: 05.11.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 
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11. Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací v sociální oblasti zřizovaných Karlovarským 

krajem 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1101/10/18 
 

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

krajem dle návrhu s účinností od 1. 10. 2018 

 

- ukládá odboru kancelář ředitelky úřadu zajistit všechny úkoly spojené s úpravou platů dle návrhu 

 

Termín kontroly: 05.11.2018 
 

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

 

 
12. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Sokolovský poklad – sklep zámku 

– odkrytí základů tvrze“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1102/10/18 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky "Sokolovský poklad – sklep zámku 

– odkrytí základů tvrze". Jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka účastníka SUAS – 

stavební, s. r. o., Jednoty 1628, 356 01 Sokolov, IČO 61779539, s nabídkovou cenou 13.592.793,43 Kč 

včetně DPH 

 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Muzeem Sokolov, příspěvkovou organizaci Karlovarského 

kraje a vybraným dodavatelem SUAS – stavební, s. r. o., Jednoty 1628, 356 01 Sokolov, IČO 61779539,  

s nabídkovou cenou 13.592.793,43 Kč včetně DPH 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Muzeem Sokolov, příspěvkovou organizaci 

Karlovarského kraje a vybraným dodavatelem SUAS – stavební, s. r. o., Jednoty 1628, 356 01 Sokolov, 

IČO 61779539, s nabídkovou cenou 13.592.793,43 Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání 

námitek k průběhu zadávacího řízení 

 

- ukládá řediteli Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, činit úkony spojené  

s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem SUAS – stavební, s. r. o., Jednoty 1628, 356 01 Sokolov, 

IČO 61779539 

 

- pověřuje Ing. Michaela Runda podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem SUAS – stavební, s. r. o., 

Jednoty 1628, 356 01 Sokolov, IČO 61779539 

 

Termín kontroly: 22.10.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvková organizace 
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13. Projekt "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské 

knihovny Karlovy Vary" - pověření odboru řízení projektů řízením projektu včetně zajištění doby 

udržitelnosti projektu, zplnomocnění vedoucího projektu Ing. Květy Hryszové k úkonům 

souvisejícím s administrací projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1103/10/18 
 

- pověřuje odbor řízení projektů řízením projektu "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání 

knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary"  včetně zajištění doby udržitelnosti 

 

- zmocňuje Ing. Květu Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů, činit veškeré úkony související  

s administrací 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, v rozsahu  

dle návrhu 

 

- pověřuje hejtmanku Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou podpisem plné moci pro Ing. Květu 

Hryszovou  k provádění úkonů souvisejících s projektem "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, v rozsahu dle návrhu po doplnění chybějících osobních údajů (datum 

narození, místo trvalého pobytu) 

 

Termín kontroly: 19.11.2018 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
14. Vyhodnocení a vyhlášení ankety „Nejlepší knihovník a nejlepší knihovna Karlovarského kraje 

2018“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1104/10/18 
 

- bere na vědomí výsledek ankety „Nejlepší knihovník a nejlepší knihovna Karlovarského kraje 2018“ 

 

- souhlasí s poskytnutím darů „Nejlepší knihovník a nejlepší knihovna Karlovarského kraje 2018“  

dle návrhu v maximální výši 24.000 Kč s připomínkou uvedenou v zápise 

 

- schvaluje darovací smlouvy dle návrhu 

 

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

a cestovního ruchu 

 

 
15. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové péče, lázeňství 

a cestovního ruchu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1105/10/18 
 

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

s připomínkou uvedenou v zápise 

 

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

podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

 

Termín kontroly: 03.12.2018 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
16. Projekt Galerie 4 - galerie fotografie, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, "Chebské 

dvorky 2019" - schválení projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1106/10/18 
 

- schvaluje zařazení projektu „Chebské dvorky 2019“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského 

kraje 

 

- schvaluje podání žádosti na projekt „Chebské dvorky 2019“ Galerie 4 - galerie, fotografie, příspěvková 

organizace Karlovarského kraje, u města Cheb 

 

- schvaluje celkové náklady projektu „Chebské dvorky 2019“ v maximální výši 1.000.000 Kč 

 

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

a cestovního ruchu 

 

 
17. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje 

– pozemek p.p.č. 2328/4 v k.ú. Hroznětín 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1107/10/18 
 

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

p.p.č. 2328/4 o výměře 137 m2 v k.ú. a obci Hroznětín formou kupní smlouvy mezi panem Josefem 

Kochem, bytem xxx xx, xxx xxx xx xxxxxxxxx (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 28.907 Kč, a tím převést předmětnou 

nemovitou věc z vlastnictví pana Josefa Kocha 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 
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- 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 uložit povinnost zaslat Karlovarskému kraji 

potvrzení o uveřejnění smlouvy 

 

Termín kontroly: duben 2019 
 

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

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

příspěvková organizace 

 

 
18. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky p.č. 144/7, 144/8, 144/9, 144/10, 144/11, 144/12 a 144/13 

v k.ú. Mírová z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Mírová a bezúplatné nabytí 

pozemků p.č. 137/7 a 128/11 v k.ú. Mírová z majetku obce Mírová do majetku Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1108/10/18 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.č. 144/7 o výměře 167 m2, 144/8  

o výměře 247 m2, 144/9 o výměře 157 m2, 144/10 o výměře 255 m2, 144/11 o výměře 526 m2, 144/12  

o výměře 91 m2 a 144/13 o výměře 1190 m2 v k.ú. a obci Mírová konkrétnímu zájemci, a to formou 

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

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Mírová, se sídlem 

Mírová 40, PSČ 357 35 Chodov u Karlových Var, IČO 00573264, zastoupenou Bc. Lenkou Baštovou, 

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

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

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

předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Mírová 

 

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

p.č. 144/7 o výměře 167 m2, 144/8 o výměře 247 m2, 144/9 o výměře 157 m2, 144/10 o výměře 255 m2, 

144/11 o výměře 526 m2, 144/12 o výměře 91 m2 a 144/13 o výměře 1190 m2 v k.ú. a obci Mírová 

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

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

Mírová, se sídlem Mírová 40, PSČ 357 35 Chodov u Karlových Var, IČO 00573264, zastoupenou  

Bc. Lenkou Baštovou, starostkou obce (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení 

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

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

a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Mírová 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků 

p.č. 137/7 o výměře 223 m2 a 128/11 o výměře 845 m2 v k.ú. a obci Mírová formou darovací smlouvy 

mezi obcí Mírová, se sídlem Mírová 40, PSČ 357 35 Chodov u Karlových Var, IČO 00573264, 

zastoupenou Bc. Lenkou Baštovou, starostkou obce (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací  

(jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví obce Mírová  

do majetku Karlovarského kraje 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětných darovacích smluv 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit 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 uložit povinnost zaslat Karlovarskému kraji 

potvrzení o uveřejnění smluv 

 

Termín kontroly: duben 2019 
 

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

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

příspěvková organizace 

 

 
19. Zrušení části usnesení č. RK 474/04/17 ze dne 24.04.2017 - Záměr kraje bezúplatně převést 

pozemky v k.ú. Sokolov z majetku Karlovarského kraje do majetku města Sokolov a bezúplatné 

nabytí pozemků v k.ú. Sokolov z majetku města Sokolov do majetku Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1109/10/18 
 

- zrušuje část usnesení č. RK 474/04/17 ze dne 24.4.2017 ve znění 

 

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

p.č. 4024/141 o výměře 457 m2 v k.ú. a obci Sokolov 

 

Zbývající části usnesení č. RK 474/04/17 ze dne 24.4.2017 se nemění. 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zrušení části usnesení  

č. ZK 268/06/17 ze dne 22.6.2017 ve znění  

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 4024/141 o výměře 457 m2 v k.ú. a obci Sokolov 

 

Zbývající části usnesení č. ZK 268/06/17 ze dne 22.6.2017 se nemění. 

 

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

p.č. 4024/141 o výměře 289 m2 v k.ú. a obci Sokolov 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit 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 uložit povinnost zaslat Karlovarskému kraji 

potvrzení o uveřejnění smluv 

 

Termín kontroly: duben 2019 
 

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

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

příspěvková organizace 
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20. Schválení výjimky z přílohy č. 2 zřizovací listiny "Pravidla pro správu majetku kraje"  

a schválení prodeje havarovaného osobního automobilu Škoda Octavia kombi svěřeného do správy 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1110/10/18 
 

- schvaluje výjimku z přílohy č. 2 zřizovací listiny "Pravidla pro správu majetku kraje" v případě 

rozhodování o naložení s havarovaným osobním automobilem Škoda Octavia kombi svěřeným  

do správy Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace,  

že uvedené vozidlo nebude nabízeno příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem, ani složkám kraje 

 

- schvaluje prodej havarovaného osobního automobilu Škoda Octavia kombi, RZ 3K4 9849, pořizovací 

cena 501.850,20 Kč, rok výroby 2007, za zbytkovou cenu 34.560 Kč vč. DPH mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

(jako prodávajícím na jedné straně) a Dušanem Vokrouhlíkem, fyzickou osobou podnikající na základě 

živnostenského zákona, IČO 47065826, se sídlem Sokolovská 523, 264 01 Sedlčany (jako kupujícím 

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

 

- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 34.560 Kč vč. DPH, získané prodejem výše 

uvedeného automobilu specifikovaného v návrhu, zůstanou příspěvkové organizaci 

 

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace, MUDr. Jiřímu Smetanovi, uzavřít předmětnou kupní smlouvu a pověřuje  

ho podpisem této smlouvy, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 03.12.2018 
 

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

MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 

příspěvková organizace 

 

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

a darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje svěřeného do správy Střední 

průmyslové školy Ostrov, příspěvková organizace, školským zařízením v Karlovarském kraji  

po ukončení doby udržitelnosti projektu s názvem "Podpora přírodovědného a technického 

vzdělávání v Karlovarském kraji" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1111/10/18 
 

- schvaluje výjimku z přílohy č. 2 zřizovací listiny "Pravidla pro správu majetku kraje" v případě 

rozhodování o naložení s movitým majetkem svěřeným do správy Střední průmyslové školy Ostrov, 

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 

"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“ jednotlivým školským 

zařízením v celkové pořizovací hodnotě 347.235 Kč dle návrhu 

 

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace,  

Ing. Pavlu Žemličkovi, uzavřít předmětné darovací smlouvy a pověřuje ho podpisem těchto smluv 
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Termín kontroly: 03.12.2018 
 

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

Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Ostrov 

 

 
22. Revokace usnesení č. RK 458/04/18 ze dne 23. 4. 2018 - „Schválení úplatného nabytí pozemku  

p. č. 363/3 v k. ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary, v zájmovém území Letiště Karlovy Vary",  

a „Úplatné nabytí nemovité věci - části pozemku p. č. 363/3 v k. ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary, 

v rozvojovém území letiště z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1112/10/18 
 

- revokuje své usnesení č. RK 458/04/18 ze dne 23. 4. 2018 pod bodem č. 30) - Schválení úplatného 

nabytí pozemku p. č. 363/3 v k. ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary, v zájmovém území Letiště  

Karlovy Vary, ve znění: 

- souhlasí s navrženým postupem ve věci nabytí pozemku p. č. 363/3 v k. ú. Olšová Vrata, obec  

Karlovy Vary, v zájmovém území Letiště Karlovy Vary 

- schvaluje návrh kupní smlouvy k úplatnému nabytí pozemku p. č. 363/3 v k. ú. Olšová Vrata,  

obec Karlovy Vary, v předloženém znění 

 

- souhlasí s navrženým postupem ve věci nabytí části pozemku p. č. 363/3 o výměře 2.562 m2, která byla 

oddělena geometrickým plánem č. 1011-123/2018 a nově označena jako pozemek p. č. 363/8,  

v k. ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary 

 

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

pozemku p. č. 363/3 o výměře 2.562 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1011-123/2018  

z původního pozemku p. č. 363/3 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p. č. 363/8 o výměře 

2.562 m2, v k. ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary, kupní smlouvou v předloženém znění mezi panem 

Ludvíkem Krhounkem, trvale bytem xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx a Tomášem 

Krhounkem, trvale bytem xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx (jako prodávajícími na straně jedné)  

a Karlovarským krajem, IČO 70891168, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary (jako kupující 

na straně druhé), kdy kupující se zavazuje uhradit každému z prodávajících ½ kupní ceny ve výši ceny  

v místě a čase obvyklé stanovené na základě znaleckého posudku č. 332/3/7/2018 zpracovaný soudním 

znalcem Ing. Danielem Balínem ze dne 4. 7. 2018, kterým byla cena v místě a čase obvyklá  

za předmětnou část pozemku stanovena ve výši 486.780 Kč, a tím převést vlastnictví spoluvlastnických 

podílů na části pozemku p. č. 363/3 o výměře 2.562 m2, v k. ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary,  

z podílového spoluvlastnictví Ludvíka Krhounka a Tomáše Krhounka do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení pověřit Mgr. Dalibora 

Blažka, náměstka hejtmana, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15 ze dne 25. 5. 2015, podpisem 

předmětné kupní smlouvy 

 

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

 

 
23. Dotace na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy – rok 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1113/10/18 
 

- schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na výkupy pozemků z podprogramu 298D2260 

- Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví krajů 
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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 

 

 
24. 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 zařazení  

do zásobníku - 1. průběžná výzva projektu, 13. část dílčích projektů 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1114/10/18 
 

- schvaluje 

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

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

rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II" dle přílohy 1 

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

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

II" dle přílohy 2 

 

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

o poskytnutí účelové investiční dotace schválených dílčích projektů, a to za předpokladu, že se v rámci 

výzvy uvolní finanční prostředky k financování dílčích projektů 

 

Termín kontroly: 19.11.2018 
 

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

 

 
25. Projekt „Kotlíkové dotace II“ - zrušení smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace  

s evidenčním číslem KK00133/2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1115/10/18 
 

- souhlasí se zrušením smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem 

KK00133/2018 

 

- ukládá odboru investic a správa majetku zajistit doručení písemného souhlasu se zrušením smlouvy 

s evidenčním číslem KK00133/2018 druhé smluvní straně 

 

Termín kontroly: 22.10.2018 
 

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

 

 
26. Projekt Karlovarského kraje „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje v Sokolově“ - pověření odboru řízení projektů řízením projektu včetně 

zajištění doby udržitelnosti projektu - Příkazní smlouva ev. č. KK 02885/2016 ze dne 06.10.2016 - 

Dodatek č. 1 - zplnomocnění vedoucího projektu Ing. Květy Hryszové k úkonům souvisejícím  

s administrací projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1116/10/18 
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- pověřuje odbor řízení projektů řízením projektu „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“ včetně zajištění doby udržitelnosti 

 

- schvaluje Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy ev. č. KK 02885/2016 ze dne 06.10.2016 dle návrhu 

 

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje,  Ing. Jana Bureše, podpisem Dodatku č. 1 Příkazní smlouvy 

ev. č. KK 02885/2016 ze dne 06.10.2016 

 

- zmocňuje Ing. Květu Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů, činit veškeré úkony související  

s administrací projektu "Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského 

kraje v Sokolově", registrační číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002296, v rozsahu dle návrhu 

 

- pověřuje hejtmanku Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou podpisem plné moci pro Ing. Květu 

Hryszovou  k provádění úkonů souvisejících s projektem "Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově", registrační číslo projektu 

CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002296, v rozsahu dle návrhu po doplnění chybějících osobních údajů (datum 

narození, místo trvalého pobytu) 

 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

 

 
27. Schválení výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky „Dodávka osobních 

ochranných pracovních prostředků pro členy výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje“ Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové 

organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1117/10/18 
 

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

pracovních prostředků pro členy výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Karlovarského 

kraje“ realizovaného v  podlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka účastníka JNL s.r.o., IČO 51026414, se sídlem 

Uzovce 26, 082 66 Uzovce, Slovenská republika, s nabídkovou cenou 4.412.356 Kč bez DPH 

(5.294.827,20 Kč vč. DPH). 

 

- pověřuje MUDr. Jiřího Smetanu, ředitele příspěvkové organizace, podpisem Smlouvy o provádění 

záručního a pozáručního servisu motorových vozidel s vítězem soutěže JNL s.r.o., IČO 51026414,  

se sídlem Uzovce 26, 082 66 Uzovce, Slovenská republika, s nabídkovou cenou 4.412.356 Kč bez DPH 

(5.294.827,20 Kč vč. DPH) 

 

Termín kontroly: březen 2019 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
28. Žádost Gymnázia Ostrov, příspěvková organizace, o prominutí odvodu do rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1118/10/18 
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- 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 

Gymnáziu Ostrov, příspěvková organizace, ve výši 344 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 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
29. Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídě zřízené pro žáky se zdravotním postižením ve střední 

škole, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1119/10/18 
 

- schvaluje výjimku z nejnižšího počtu 6 žáků pro třídu ZP3, 3. ročníku oboru vzdělání 36-67-E/01 

Zednické práce, ve střední škole, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, 

příspěvková organizace 

 

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

 

Termín kontroly: 05.11.2018 
 

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

 

 
30. Projekt "Obnova lesů poškozených suchem a jejich ochrana před hmyzími škůdci" Střední 

lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1120/10/18 
 

- bere na vědomí projektový záměr "Obnova lesů poškozených suchem a jejich ochrana před hmyzími 

škůdci" Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace, v rámci Programu pro poskytování dotací 

z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa 

proti zvěři oplocenkami a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

 

- souhlasí s poskytnutím dotace subjektu Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace,  

na projekt "Obnova lesů poškozených suchem a jejich ochrana před hmyzími škůdci" z Programu  

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených 

suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami 

 

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu "Obnova lesů poškozených suchem a jejich ochrana  

před hmyzími škůdci" ve výši max. 131.350 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z dotačního 

programu Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitelku příspěvkové organizace  

o tomto usnesení 
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Termín kontroly: 19.11.2018 
 

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

 

 

 
31. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Senior Expres – 

Statutární město Karlovy Vary 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1121/10/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Statutárnímu městu Karlovy Vary, IČO 00254657, na pořízený 

automobil, který slouží k zajištění služby "Senior Expres" ve výši 250.000 Kč 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

 

 
32. Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" – schválení uzavření veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí dotace pro ALTAVISTA-LCD s.r.o., na mzdové náklady spojené s obsazením 

dotovaného pracovního místa účastníkem projektu "Nestůj a pojď II" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1122/10/18 
 

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

pro ALTAVISTA - LCD 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 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 

 

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

 

 
33. Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" – schválení uzavření DODATKU 1.  

k veřejnoprávní smlouvě KK03023/2018 o poskytnutí dotace pro Bohemia Lignum a.s., na mzdové 

náklady spojené s obsazením dotovaného pracovního místa účastníkem projektu "Nestůj a pojď II" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1123/10/18 
 

- schvaluje uzavření DODATKU 1. k Veřejnoprávní smlouvě KK03023/2018 o poskytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje pro Bohemia Lignum a.s., 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 
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pracovního místa účastníkem projektu "Nestůj a pojď II", financovaného v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost 

 

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

 
34. Soutěž „Youtuber“ pro žáky základních a středních škol v Karlovarském kraji – schválení 

vzorového znění darovací smlouvy  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1124/10/18 
 

- schvaluje vzorové znění darovací smlouvy (příloha č. 1 materiálu) 

 

- schvaluje přijetí věcného daru (mobilního telefonu v ceně nepřevyšující 10.000 Kč) do soutěže 

„Youtuber“ od firem: 

o SKF Lubrication Systems CZ, s.r.o., Vintířovská 1169, 357 35 Chodov 

o ept connector, s.r.o., Úžlabí 868, 357 09 Habartov  

o Imperiál Karlovy Vary a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary  

o Thun 1794 a.s., Tovární 242, 362 25 Nová Role  

o Penta Hospitals CZ, s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město,110 00 Praha 1 

 

- schvaluje uzavření darovací smlouvy s firmami: 

o SKF Lubrication Systems CZ, s.r.o., Vintířovská 1169, 357 35 Chodov 

o ept connector, s.r.o., Úžlabí 868, 357 09 Habartov  

o Imperiál Karlovy Vary a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary  

o Thun 1794 a.s., Tovární 242, 362 25 Nová Role  

o Penta Hospitals CZ, s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město,110 00 Praha 1 

 

- pověřuje Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem darovacích smluv 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

organizace 

 

 
35. Císařské Lázně Karlovy Vary - VYUŽITÍ - aktuální stav a návrh dalšího postupu   

Úprava pracovního týmu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1125/10/18 
 

- bere na vědomí informace o výsledcích dosavadních jednání a o aktuální situaci ohledně budoucího 

využití objektu Císařských Lázní Karlovy Vary uvedené v důvodové zprávě a v návrzích tohoto materiálu 

 

- souhlasí s konáním intenzivního workshopu k nalezení optimálního řešení využití Císařských Lázní 

Karlovy Vary pod vedením zkušeného facilitátora. Složení odborníků, kteří se budou účastnit workshopu, 

je uvedeno v důvodové zprávě. 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu neprodleně zahájit aktivity 

vedoucí ke konání intenzivního workshopu k nalezení optimálního řešení využití Císařských Lázní 

Karlovy Vary 

 

- schvaluje úpravu pracovního týmu k projektu "Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"  

v následujícím složení: 
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Projektový tým: 

Ing. Josef Janů  

Mgr. Daniela Seifertová 

Ing. arch. Vojtěch Franta 

Ing. Květa Hryszová 

Mgr. Veronika Vodičková 

technický manažer 

finanční manažer 

projektový manažer 

zaměstnanec odboru řízení projektů 

vyžádaný zaměstnanec z odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

 

Koncepční tým:  

Ing. Josef Janů  

Mgr. Daniela Seifertová 

Ing. arch. Vojtěch Franta 

Mgr. Veronika Vodičková 

zástupce oddělení kultury 

Mgr. Jaroslava Pokludová 

Ing. Květa Hryszová 

ředitel Císařských lázní, příspěvkové organizace Karlovarského kraje 

zástupce příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti kultury 

primátor Statutárního města Karlovy Vary, 

 

z důvodu personálního přeobsazení dotčených odborů. 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mgr. Jana Mračková Vildumetzová v. r. 

                     hejtmanka  

           Karlovarského kraje  

                                    Martin Hurajčík v. r. 

                                    náměstek hejtmanky  

  

 


