
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 117. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 5. listopadu 2018 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:20 do 16:55 hodin  

 
 

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

Ing. Bureš, Ing. Bradáč, Ing. Janů (celkem 7 radních) 

Jednání řídil:         Mgr. Mračková Vildumetzová 

Omluveni:  Mgr. Kubis, Mgr. Seifertová 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Další zúčastnění: Mgr. Bracháček, Ing. Jánská, p. Kolařík, MUDr. Mašek, Mgr. Novotný,  

Mgr. Pavlíková, Ing. Samáková, Ing. Správková, Ing. Veselý, Ing. Weissová, 

Ing. Žáková 

Zapisovatelka:       Lenka Burešová  

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 05.11.2018 RK 1224/11/18 

2. Rozpočtové změny RK 1225/11/18 

3. Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2019 RK 1226/11/18 

4. Postup ve věci podání sporu z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění  

u projektu "Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech"  

reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01253 

RK 1227/11/18 

5. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského 

kraje k 30.09.2018 

RK 1228/11/18 

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

použití fondu investic příspěvkové organizaci Gymnázium Sokolov a Krajské 

vzdělávací centrum, p. o., na opravy v budově tělocvičny 

RK 1229/11/18 

7. Změna charakteru části schváleného neinvestičního příspěvku - příspěvku  

na provoz pro rok 2018 na dotaci do fondu investic, převod finančních prostředků 

z rezervního fondu do fondu investic a schválení použití fondu investic organizaci 

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace,  

na pořízení 5 ks sanitních vozů RZP (rychlé záchranné pomoci) v roce 2019 

RK 1230/11/18 

8. Změna účelu použití dotace do fondu investic příspěvkové organizace Základní 

škola Ostrov, p. o., na zhotovení podkladů k podání žádosti o dotaci v rámci výzvy 

IROP č. 86 

RK 1231/11/18 

9. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Transformace PATA 

Hazlov – dodávka nábytku a zdravotnického vybavení“ 

RK 1232/11/18 
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10. Tisková oprava usnesení č. RK 1179/10/18 ze dne 22. 10. 2018 RK 1233/11/18 

11. Informace o doručení Vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj ČR ke stížnosti  

u projektu „Clara III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy  

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

RK 1234/11/18 

12. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje RK 1235/11/18 

13. Dotační programy Karlovarského kraje - navrhované změny od roku 2019 RK 1236/11/18 

14. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje a zavázání finančních prostředků do dalšího kalendářního roku 2019 

RK 1237/11/18 

15. Schválení veřejné sbírky na Získání finančních prostředků na dofinancování 

motorového vozidla pro zdravotně postiženého Zdeňka Matyse 

RK 1238/11/18 

16. Zrušení usnesení č. RK 1164/10/18 ze dne 8.10.2018 RK 1239/11/18 

17. Schválení smlouvy na realizaci akce „Stavební úpravy provozní budovy č.p. 197 

na letišti Karlovy Vary“ 

RK 1240/11/18 

18. Projekt „III/2204 Modernizace silnice Odeř – Děpoltovice“- schválení přípravy  

a realizace projektu 

RK 1241/11/18 

19. Schválení závazného finančního příslibu projektu „III/2204 Modernizace silnice 

Odeř - Děpoltovice“ 

RK 1242/11/18 

20. Plán veřejnosprávních kontrol na období od 01.01.2018 do 31.12.2018 

- aktualizace č. 4 

RK 1243/11/18 

21. Výjimka z ustanovení předpisu rady kraje č. PR 03/2018 Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi  

čl. VIII pro nákup elektronického modulu Evidence uživatelů, žadatelů a čekatelů 

služeb sociální péče, poskytovaných pobytovou formou 

RK 1244/11/18 

22. Schválení projektů příspěvkových organizací Karlovarského kraje pro rok 2019  

dle Předpisu rady pro řízení projektů financovaných z Národních dotačních titulů 

č. RK 1289/10/17 

RK 1245/11/18 

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

péče, lázeňství a cestovního ruchu - Top race agency, z.s. 

RK 1246/11/18 

24. Vyhodnocení a vyhlášení soutěže „Proměny Karlovarského kraje za posledních 

100 let“ 

RK 1247/11/18 

25. Žádost o výjimku z předpisu Rady Kraje č. PR 03/2018 - Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi 

- na dopravu v rámci programu Mládež a kultura - odbor kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu 

RK 1248/11/18 

26. Záměr kraje bezúplatně převést části pozemku p.p.č. 269/1 v k.ú. Vonšov  

z majetku Karlovarského kraje do majetku města Františkovy Lázně a bezúplatné 

nabytí částí pozemků p.p.č. 450/1 a 450/5 v k.ú. Krapice z majetku města 

Františkovy Lázně do majetku Karlovarského kraje  

RK 1249/11/18 

27. Záměr kraje prodat nemovité věci z majetku Karlovarského kraje - část pozemku 

p.p.č. 1576/1 a pozemek st.p.č. 3435, vše v k.ú. Cheb 

staženo 

28. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 3558/6 v k.ú. Cheb 

staženo 

29. Úplatné nabytí nemovitých věcí v Rozvojovém území Letiště Karlovy Vary  

z majetku České republiky s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p.  

v k.ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary a k.ú. Pila, obec Pila, do vlastnictví 

Karlovarského kraje  

RK 1250/11/18 

30. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti W. Markgraf stav, s.r.o., 

do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 3596/24 a 3596/25  

v k.ú. Cheb 

RK 1251/11/18 

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

o právu provést stavbu zařízení distribuční soustavy na pozemku p.č. 395/1  

v k.ú. Rybáře, mezi Karlovarským krajem zastoupeným Střední 

uměleckoprůmyslovou školou Karlovy Vary, příspěvkovou organizací  

a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností MONTPROJEKT a.s. 

 

RK 1252/11/18 
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32. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním 

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 1  

RK 1253/11/18 

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

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 2 

RK 1254/11/18 

34. Schválení prodeje nepotřebného nepojízdného vozidla ve vlastnictví 

Karlovarského kraje svěřeného do správy Sociálních služeb v Kynšperku nad Ohří, 

příspěvkové organizace 

RK 1255/11/18 

35. Schválení prodeje nepotřebného služebního vozidla Škoda Octavia ve vlastnictví 

Karlovarského kraje, svěřeného do správy Muzea Karlovy Vary, příspěvková 

organizace 

RK 1256/11/18 

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

kraje" a schválení prodeje havarovaného služebního vozidla Škoda Fabia 

hatchback ve vlastnictví Karlovarského kraje, svěřeného do správy Krajské správy 

a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

RK 1257/11/18 

37. Problematika nemovitého majetku v k.ú. Dolní Dvory, který je svěřen do výpůjčky 

Školnímu statku a krajskému středisku ekologické výchovy Cheb, příspěvkové 

organizace - snížení účetní hodnoty vypůjčeného majetku, včetně odstranění 

některých staveb 

RK 1258/11/18 

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

dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – IX“ pro část 

veřejné zakázky 

Část 36 veřejné zakázky – T-0130_RTG přístroj pojízdný - C rameno 

RK 1259/11/18 

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

dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – IX“ pro část 

veřejné zakázky 

Část 37 veřejné zakázky – T-0301_Přístroj ultrazvukový, pojízdný 

staženo 

40. Dodatky č. 1 ke kupním smlouvám uzavřeným v rámci projektu „Modernizace 

a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby 

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

z Integrovaného regionálního operačního programu, na základě výsledků 

veřejných zakázek „Dodávka trenažérů a vybavení pro výcvik“ a „Dodávka 

výukových modelů pro simulace odborných zdravotnických zásahů“ 

RK 1260/11/18 

41. Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Karlovarské 

krajské nemocnici a.s. 

RK 1261/11/18 

42. Příkazní smlouva na zajištění zdravotnické technologie a interiérového vybavení  

v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s., stavební 

úpravy porodnického oddělení“  

RK 1262/11/18 

43. Schválení realizace zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka 

sanitních vozidel RZP 2019“ Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, 

příspěvkové organizace 

RK 1263/11/18 

44. Informace o ukončení projektu „Art & Design in Our Lives“ Střední 

uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

RK 1264/11/18 

45. Informace o ukončení projektu „Jazyky jinde“ Prvního českého gymnázia  

v Karlových Varech, příspěvková organizace 

RK 1265/11/18 

46. Informace o ukončení projektu „První stáže v zahraničí“  

Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

RK 1266/11/18 

47. Informace o ukončení projektu „Učíme se v Evropě, držíme krok“  

Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

RK 1267/11/18 

48. Informace o ukončení projektu „Future Forest“ Střední uměleckoprůmyslové školy 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

RK 1268/11/18 

49. Informace o ukončení projektu „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“  

Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace 

RK 1269/11/18 

50. Informace o ukončení projektu „Odborné Stáže V Zahraničí“  

Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

RK 1270/11/18 
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51. Informace o ukončení projektu „Učíme se od Evropy“  

Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

RK 1271/11/18 

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

sportovní reprezentace kraje - rozhodnutí o žádostech 

RK 1272/11/18 

53. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu RK 1273/11/18 

54. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy  

a obnova technologického vybavení kuchyně v pavilonu D“ 

RK 1274/11/18 

55. Poskytnutí finančního daru Školnímu atletickému klubu Chodov, z.s. RK 1275/11/18 

56. Změna zřizovací listiny Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, 

příspěvková organizace 

RK 1276/11/18 

57. Souhlas se jmenováním zástupkyně ředitele Gymnázia Sokolov a Krajského 

vzdělávacího centra, příspěvková organizace 

RK 1277/11/18 

58. Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje v rámci Programu o poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení 

RK 1278/11/18 

59. Podání žádosti Karlovarského kraje o poskytnutí dotace v rámci výzvy „Podpora 

mládeže na krajské úrovni“ vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže  

a tělovýchovy 

RK 1279/11/18 

60. Projekt „Modernizace učeben - strojní a elektrotechnické“ Střední průmyslové 

školy Ostrov, příspěvkové organizace - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

a návratné finanční výpomoci na realizaci projektu  

RK 1280/11/18 

61. Projekt „Výstavba odborného zázemí pro gastronomické obory v objektu 

Ondřejská 56, Karlovy Vary“ Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary, 

příspěvková organizace  

RK 1281/11/18 

62. Projekt „Kompetenční centrum pro 3D, rozšíření 3D laboratoře“ Gymnázia Ostrov, 

příspěvková organizace - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a návratné 

finanční výpomoci na realizaci projektu  

RK 1282/11/18 

63. Projekt „Modernizace infrastruktury SŠ logistické“ Střední školy logistické 

Dalovice, příspěvková organizace - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

a návratné finanční výpomoci na realizaci projektu  

RK 1283/11/18 

64. Program obnovy venkova – změny v dotovaných akcích obcí Valeč a Hazlov RK 1284/11/18 

65. Závazný příslib financování projektu Smart Akcelerátor 2.0 RK 1285/11/18 

66. Revokace části usnesení č. RK 1124/10/18 ze dne 1.10.2018 - soutěž „Youtuber“ 

pro žáky základních a středních škol v Karlovarském kraji  

RK 1286/11/18 

67. Žádost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad o poskytnutí individuální 

dotace na rok 2019 

RK 1287/11/18 

68. Poskytnutí mimořádných odměn členům zastupitelstva Karlovarského kraje RK 1288/11/18 

69. Změna směrnice ředitelky krajského úřadu o stravování zaměstnanců 

Karlovarského kraje a uvolněných členů Zastupitelstva Karlovarského kraje 

RK 1289/11/18 

70. Schválení dodatku č. 1 k předpisu rady kraje č. PR 06/2018 Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi 

RK 1290/11/18 

71. Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě  

k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje 

na rok 2019 – druhá část 

RK 1291/11/18 

72. Zajištění agendy projektu RE:START a činnosti sekretariátu RSK Krajským 

úřadem Karlovarského kraje 

RK 1292/11/18 

73. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb – Senior roku 2018   RK 1293/11/18 

74. Výpůjčka zastupitelského sálu za účelem konání odborného semináře „Správa 

místních poplatků“ 

RK 1294/11/18 

75. Termíny jednání Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje 

pro rok 2019 

RK 1295/11/18 

76. Nákup funkcionalit do eZAK - profil zadavatele a webové prostředí pro zadávání 

veřejných zakázek elektronickou formou 

RK 1296/11/18 

77. Podstatná změna v projektu Karlovarského kraje „Rekonstrukce střechy Základní 

školy Ostrov po živelní pohromě“ 

RK 1297/11/18 
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78. Anketa Zdravotník Karlovarského kraje 2018 – výsledky ankety RK 1298/11/18 

79. Schválení realizace zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném 

řízení s názvem „Zdravotnický mobiliář pro gynekologicko-porodnické oddělení 

nemocnice v Karlových Varech“ 

RK 1299/11/18 

80. Schválení realizace zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném 

řízení s názvem „Lékařská technologie – zdravotnické prostředky  

pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech“ 

RK 1300/11/18 

81. Schválení realizace zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném 

řízení s názvem „Nábytek pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice  

v Karlových Varech“ 

RK 1301/11/18 

82. Schválení realizace zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném 

řízení s názvem „Hygienický mobiliář pro gynekologicko-porodnické oddělení 

nemocnice v Karlových Varech“ 

RK 1302/11/18 

83. Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" - Schválení uzavření Dodatku č. 1  

k dohodě o účasti v projektu "Nestůj a pojď II", registrační číslo projektu 

CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 

RK 1303/11/18 

84. Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" - Schválení uzavření DODATKU  

č. 1 k veřejnoprávní smlouvě KK00174/2018  a KK00175/2018 o poskytnutí 

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

dotovaného pracovního místa účastníkem projektu "Nestůj a pojď II", registrační 

číslo projektu CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 

RK 1304/11/18 

85. Potvrzení jmenování členů do mezirezortní komise týkající se řešení ekologických 

škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji  

a v Karlovarském kraji  

RK 1305/11/18 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Ing. Jaroslava Bradáče 

- p. Martina Hurajčíka 

 
 

B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 
bod č. 68 Poskytnutí mimořádných odměn členům zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

bod č. 69 Změna směrnice ředitelky krajského úřadu o stravování zaměstnanců Karlovarského 

kraje a uvolněných členů Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

bod č. 70 Schválení dodatku č. 1 k předpisu rady kraje č. PR 06/2018 Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi 

 

bod č. 71 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě  

k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje  

na rok 2019 – druhá část 

 

bod č. 72 Zajištění agendy projektu RE:START a činnosti sekretariátu RSK Krajským úřadem 

Karlovarského kraje 

 

bod č. 73 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb – Senior roku 2018   

 

bod č. 74 Výpůjčka zastupitelského sálu za účelem konání odborného semináře „Správa 

místních poplatků“ 

 

bod č. 75 Termíny jednání Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje  

pro rok 2019 

 

bod č. 76 Nákup funkcionalit do eZAK - profil zadavatele a webové prostředí pro zadávání 

veřejných zakázek elektronickou formou 

 

bod č. 77 Podstatná změna v projektu Karlovarského kraje „Rekonstrukce střechy Základní 

školy Ostrov po živelní pohromě“ 

 

bod č. 78 Anketa Zdravotník Karlovarského kraje 2018 – výsledky ankety 

 

bod č. 79 Schválení realizace zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení  

s názvem „Zdravotnický mobiliář pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice 

v Karlových Varech“ 

 

bod č. 80 Schválení realizace zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení  

s názvem „Lékařská technologie – zdravotnické prostředky pro gynekologicko-

porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech“ 
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bod č. 81 Schválení realizace zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení  

s názvem „Nábytek pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Karlových 

Varech“ 

 

bod č. 82 Schválení realizace zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení  

s názvem „Hygienický mobiliář pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice  

v Karlových Varech“ 

 

bod č. 83 Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" - Schválení uzavření Dodatku č. 1  

k dohodě o účasti v projektu "Nestůj a pojď II", registrační číslo projektu 

CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 

 

bod č. 84 Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" - Schválení uzavření DODATKU č. 1 

k veřejnoprávní smlouvě KK00174/2018  a KK00175/2018 o poskytnutí dotace  

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

pracovního místa účastníkem projektu "Nestůj a pojď II", registrační číslo projektu 

CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 

 

bod č. 85 Potvrzení jmenování členů do mezirezortní komise týkající se řešení ekologických 

škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji  

a v Karlovarském kraji 

 
Staženo z programu: 

 
bod č. 27 Záměr kraje prodat nemovité věci z majetku Karlovarského kraje - část pozemku 

p.p.č. 1576/1 a pozemek st.p.č. 3435, vše v k.ú. Cheb 

 

bod č. 28 Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 3558/6 v k.ú. Cheb 

 

bod č. 39 Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku  

na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – IX“ pro část 

veřejné zakázky 

                          Část 37 veřejné zakázky – T-0301_Přístroj ultrazvukový, pojízdný 

 

 
1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 05.11.2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1224/11/18 
 

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

k datu 05.11.2018 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
2. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1225/11/18 
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- schvaluje 

 

Rozpočtovou změnu č. 430/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 9.800 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové 

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

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

na financování programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří  

a studentů vyšších odborných škol na období září – prosinec 2018, č.j. MSMT-11684/2018-1,  

pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední škola živnostenská Sokolov. 

 

Rozpočtovou změnu č. 431/2018 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ±3.300 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. 432/2018 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ±40.252 Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu poskytnutí neinvestičního 

příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Integrovaná střední škola technická a ekonomická 

Sokolov na úhradu nákladů spojených s účastí žáků na celorepublikové soutěži AUTOMOBILEUM 2018 

 

Rozpočtovou změnu č. 433/2018 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ±16.200 Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu poskytnutí neinvestičního 

příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Základní škola a střední škola Karlovy Vary  

na udržitelnost projektu Aktivační centra – vzdělávání pro těžce zdravotně postižené 

 

Rozpočtovou změnu č. 434/2018 

- snížení příjmů a výdajů Karlovarského kraje pro rok 2018 o částku 290.384,49 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 třetí 

čtvrtletí roku 2018, určené na realizaci rozvojového programu Navýšení kapacit ve školských 

poradenských zařízeních v roce 2018. Prostředky byly vráceny na účet Karlovarského kraje  

dne 10. 10. 2018 od právnické osoby zřizované městem Základní škola pro žáky se specifickými 

poruchami učení, Karlovy Vary, příspěvková organizace.  

 

Rozpočtovou změnu č. 435/2018 

- 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 9/2018 za pracovní místo vytvořené na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí  

v rámci veřejně prospěšných prací 

 

Rozpočtovou změnu č. 436/2018 

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

ve výši 58.217,10 Kč do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 

Karlovarského kraje na kapitálové výdaje, související s úhradou odvodu DPH v režimu přenesené daňové 

povinnosti za fakturaci nákladů na správu a údržbu majetku kraje pronajatého společnosti Letiště Karlovy 

Vary s.r.o. Tuto alokaci vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2017 schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 78/04/18 ze dne 26. 4. 2018. 
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Rozpočtovou změnu č. 437/2018 

- přesun rozpočtových prostředků z Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ±100.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského 

kraje Muzeum Karlovy Vary na pokrytí nákladů spojených s výrobou komiksu s názvem Prožij osudy  

20. století 

 

Rozpočtovou změnu č. 438/2018 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ±3.189.388 Kč z rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru řízení projektů 

Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na financování projektu 

Karlovarského kraje Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání fondů Krajské knihovny 

Karlovy Vary, registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993, schváleného k realizaci  

a financování v rámci Integrovaného regionální operačního programu (IROP). Dne 1. 10. 2018 pověřila 

Rada Karlovarského kraje řízením a administrací uvedeného projektu Odbor řízení projektu Krajského 

úřadu Karlovarského kraje (unesení č. RK 1103/10/18). 

 

Rozpočtovou změnu č. 439/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 14.534.392,23 Kč (podíl SR a EU)  

z titulu přijetí investiční účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Finanční 

prostředky jsou určeny do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 

Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic 

Karlovarského kraje za realizaci projektu II/198 Modernizace silnice Kojšovice – Toužim, realizovaného 

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné 

a bezpečné regiony, SC 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí 

regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 8.246.418,63 Kč (podíl SR a EU) z titulu přijetí 

investiční účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Finanční prostředky jsou 

určeny do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje  

pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje  

za realizaci projektu III/21217 Modernizace silnice Františkovy Lázně – Třebeň, úsek 1, realizovaného  

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné 

a bezpečné regiony, SC 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí 

regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T 

 

Rozpočtovou změnu č. 440/2018 

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

v celkové výši 1.432.487,60 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: 

- částka 319.187,60 Kč pro Střední odbornou školu stavební Karlovy Vary 

- částka 662.928 Kč pro Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov 

- částka 450.372 Kč pro Střední školu živnostenskou Sokolov 

 

Rozpočtovou změnu č. 441/2018 

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

6.000.000 Kč, z toho běžné výdaje 3.300.000 Kč a kapitálové výdaje 2.700.000 Kč, do rozpočtu Odboru 

informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje na obnovu hardwaru a softwaru. Tuto alokaci volných 

finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 schválilo Zastupitelstvo 

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

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 
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3. Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1226/11/18 
 

- bere na vědomí Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2019 s připomínkou uvedenou v zápise 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení usnesení v následujícím znění: 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

 

• schvaluje v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 

předpisů, Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2019 v rozsahu: 

 

 Příjmy rozpočtu       6 558 375 tis. Kč  

 Výdaje rozpočtu                                                          6 780 493 tis. Kč 

 Saldo                                 - 222 118 tis. Kč  

 Financování                                  222 118 tis. Kč  

  

 Příjmový rámec rozpočtu: 

údaje v tis. Kč 

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem 

2 800 691 92 490 0 3 665 194 6 558 375 

 

 

 Výdajový rámec rozpočtu dle jednotlivých kapitol: 

údaje v tis. Kč 

Kapitola /Odbor Běžné 

výdaje 

Kapitálové 

výdaje 

Příspěvkové 

organizace 

Příspěvkové 

organizace 

Výdaje 

celkem 

    Provozní 

příspěvek  

Investiční 

příspěvek 

 

Zastupitelstvo 47 868 0 0 0 47 868 

Kancelář ředitelky úřadu  235 158 0 0 0 235 158 

Vnitřních záležitostí 35 705 1 450 0 0 37 155 

Regionálního rozvoje 2 151 41 550 4 740 0 48 441 

Dopravy a silničního hospodářství 694 890 0 138 967 71 000 904 857 

Životní prostředí a zemědělství 13 490 1 500 0 0 14 990 

Kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu 

8 900 1 000 114 712 9 590 134 202 

Sociálních věcí 5 525 5 000 27 126 16 099 53 750 

Zdravotnictví 34 284 50 000 196 965 15 710 296 959 

Školství, mládeže a tělovýchovy 3 627 272 0 210 406 32 551 3 870 229 

Investic a správa majetku 4 994 248 500 0 0 253 494 

Bezpečnosti a krizového řízení 2 100 7 100 0 0 9 200 

Informatiky 22 550 10 800 0 0 33 350 

Finanční 250 510 51 706 0 0 302 216 

Legislativní a právní a KŽÚ 980 0 0 0 980 

Řízení projektů 10 200 50 500 0 0 60 700 

 4 996 577 469 106 692 916 144 950 6 303 549 
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Příspěvky cizím subjektům dle 

jednotlivých kapitol/odborů 

Zastupitelstvo 2 200 0 0 0 2 200 

Regionálního rozvoje 19 634 16 300 0 0 35 934 

Dopravy a silničního hospodářství 8 852 0 0 0 8 852 

Životního prostředí a zemědělství 14 605 6 000 0 0 20 605 

Kultury, pam.péče, lázeňství a 

cest.ruchu 

52 335 0 0 0 52 335 

Sociálních věcí 52 580 1 000 0 0 53 580 

Zdravotnictví 9 850 0 0 0 9 850 

Školství, mládeže a tělovýchovy 43 550 7 700 0 0 51 250 

Bezpečnosti a krizového řízení 6 850 12 340 0 0 19 190 

 210 456 43 340 0 0 253 796 

Projekty spolufinancované z EU 

dle jednotlivých kapitol/odborů 

     

Regionálního rozvoje 13 011 0 0 0 13 011 

Životního prostředí a zemědělství 1 782 0 0 0 1 782 

Kultury, pam.péče, lázeňství a 

cest.ruchu 

0 9 082 0 0 9 082 

Sociálních věcí 240 29 049 0 0 29 289 

Školství, mládeže a tělovýchovy 20 693 28 490 0 0 49 183 

Řízení projektů 1 428 73 231 0 0 74 659 

Finanční  5 000 0 0 0 5 000 

 42 154 139 852 0 0 182 006 

Akce kraje spolufinancované ze 

státního rozpočtu 

     

Školství, mládeže a tělovýchovy 0 3 704 0 0 3 704 

Sociálních věcí 0 37 438 0 0 37 438 

 0 41 142 0 0 41 142 

      

CELKEM 5 249 187 693 440 692 916 144 950 6 780 493 

 

 Rámec financování:           
údaje v tis. Kč 

splátka jistiny úvěru (500 mil. Kč) -25 500 

splátka návratné finanční výpomoci od Ministerstva financí -41 200 

financování výdajů projektů spolufinancovaných z EU a akcí spolufinancovaných ze státního 

rozpočtu z Fondu budoucnosti nebo z úvěru 

223 148 

financování rezervy odboru finančního na krizové situace z Fondu Krizový účet 2 500 

financování úhrady sankcí projektů (rezerva odboru finančního) z úvěru 63 170 

CELKEM 222 118 

 

 Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje dle tabulek č. 6 až 11 
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• zmocňuje Radu Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. a) zákona  

č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, prováděním rozpočtových opatření takto:  

 

 I. Schvalovat rozpočtová opatření nepřevyšující v jednotlivých případech částku  

5 000 tis. Kč. 

 II. Schvalovat rozpočtová opatření převyšující v jednotlivých případech částku 5 000 tis. Kč,  

a to pouze v níže uvedených případech: 

 

 o rozpočtová opatření z důvodu přijetí účelových finančních prostředků z jiných veřejných 

rozpočtů nebo z důvodu vratek těchto účelových finančních prostředků,  

 o zapojení finančních prostředků schválených Radou Karlovarského kraje pro zřízené 

příspěvkové organizace Karlovarského kraje dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, 

ve znění pozdějších předpisů, 

 o zapojení finančních prostředků k právním jednáním, o nichž již Zastupitelstvo 

Karlovarského kraje věcně rozhodlo, 

 o jednorázového zapojení daně z příjmu právnických osob, u které je poplatníkem 

Karlovarský kraj, 

 o zapojení finančních prostředků Fondu na udržení provozu sociálních služeb  

v Karlovarském kraji na financování schválených zápůjček poskytovatelům sociálních služeb,  

 o převodu finančních prostředků týkajících se financování projektů spolufinancovaných  

z EU, akcí spolufinancovaných ze státního rozpočtu (dotační tituly) a případných sankcí projektů,  

v případě, že nedojde ke zvýšení souhrnného rámce výdajů projektů spolufinancovaných z EU a akcí 

spolufinancovaných ze státního rozpočtu nad rámec schváleného rozpočtu kraje.  

 III. Změny rozpočtu, u kterých se nejedná o rozpočtová opatření (přesuny výdajů v rámci jedné 

kapitoly a v rámci běžných či kapitálových výdajů), jsou v kompetenci příkazců těchto kapitol. V případě 

projektů spolufinancovaných z EU a akcí ze státního rozpočtu jsou v kompetenci příkazců kapitol rovněž 

přesuny mezi běžnými a kapitálovými výdaji v rámci rozpočtu příslušné kapitoly. Změny budou prováděny 

dle pravidel přílohy č. 1.  

 

• vyhrazuje si schvalovat tato rozpočtová opatření: 

 rozpočtová opatření týkající se zapojování zůstatků zvláštních účtů projektů do rozpočtu 

Karlovarského kraje,  

 rozpočtová opatření týkající se zapojování financování z Fondu budoucnosti a úvěru nad rámec 

schváleného souhrnného rámce výdajů projektů spolufinancovaných z EU a akcí 

spolufinancovaných ze státního rozpočtu, 

 rozpočtová opatření převyšující v jednotlivých případech částku 5 000 tis. Kč s následujícími 

výjimkami: 

  o s výjimkou rozpočtových opatření z důvodu přijetí účelových finančních 

prostředků z jiných veřejných rozpočtů nebo z důvodu vratek těchto účelových finančních prostředků,  

  o s výjimkou zapojení finančních prostředků schválených Radou Karlovarského 

kraje pro zřízené příspěvkové organizace Karlovarského kraje dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 

Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,   

  o s výjimkou zapojení finančních prostředků k právním jednáním,  

o nichž již Zastupitelstvo Karlovarského kraje věcně rozhodlo,  

  o s výjimkou jednorázového zapojení daně z příjmu právnických osob,  

u které je poplatníkem Karlovarský kraj, 

  o s výjimkou zapojení finančních prostředků Fondu na udržení provozu sociálních 

služeb v Karlovarském kraji na financování schválených zápůjček poskytovatelům sociálních služeb, 

  o s výjimkou převodu finančních prostředků týkajících se financování projektů 

spolufinancovaných z EU a akcí spolufinancovaných ze státního rozpočtu (dotační tituly) a případných 

sankcí projektů, v případě, že nedojde ke zvýšení souhrnného rámce výdajů projektů spolufinancovaných  

z EU a akcí spolufinancovaných ze státního rozpočtu nad rámec schváleného rozpočtu kraje.   
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 • ukládá Finančnímu odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje neprodleně provést 

rozpis příjmů a výdajů v rámci kapitol podle podrobné rozpočtové skladby a písemně sdělit zřizovaným 

příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje závazné ukazatele rozpočtu 

 

 • ukládá Radě Karlovarského kraje průběžně předkládat informaci o realizovaných 

rozpočtových opatřeních Zastupitelstvu Karlovarského kraje na jeho nejbližším zasedání 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
4. Postup ve věci podání sporu z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění u projektu 

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

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1227/11/18 
 

- schvaluje podání sporu z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění ve stanovené lhůtě, tj. do 3/2019, 

ve kterém by se Karlovarský kraj domáhal na poskytovateli dotace splnění a doplacení peněžitého plnění 

ve výši 1.779.352,04 Kč (85 % z krácených způsobilých výdajů) za Zjištění A1 – proplacení faktur  

po sledovaném období uvedené v Oznámení o krácení způsobilých výdajů projektu, č. j. RRSZ 969/2017, 

ze dne 30. 1. 2017, na základě kterého Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad krátila dotaci 

 

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje, Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou, podpisem sporu  

z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění 

 

- schvaluje úhradu správního poplatku ve výši 88.967,60 Kč v souvislosti s podáním sporu  

z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění 

 

- ukládá odboru finančnímu řešit krácení způsobilých výdajů projektu jako škodní případ v souladu  

s platnou právní úpravou poté, co bude známa konečná výše škody 

 

- schvaluje navýšení provozního příspěvku Agentuře projektového a dotačního managementu 

Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, o 1.932.114,54 Kč dle žádosti ze dne 17. 9. 2018 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci o podání sporu  

z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění ve výši 1.779.352,04 Kč 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 446/2018 - přesun rozpočtových prostředků v celkové výši 

±1.932.114,54 Kč z rezervní položky na úhradu sankcí EU Odboru finančního Krajského úřadu 

Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje  

k poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Agentura projektového 

a dotačního managementu Karlovarského kraje na refundaci již uhrazených výzev k náhradě škody  

u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu, a to u projektu Centralizace 

lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech v částce 1.929.352,04 Kč a u projektu Lineární urychlovač 

pro nemocnici v Chebu – přístavba zázemí v částce 2.762,50 Kč 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 
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5. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje  

k 30.09.2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1228/11/18 
 

- bere na vědomí informace o plnění a čerpání rozpočtu a o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje 

k 30.09.2018 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informace o plnění a čerpání 

rozpočtu a o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje k 30.09.2018 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

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

investic příspěvkové organizaci Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, p. o., na opravy 

v budově tělocvičny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1229/11/18 
 

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizaci 

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, p. o., ve výši 180.000 Kč 

 

- schvaluje použití fondu investic příspěvkové organizaci Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací 

centrum, p. o., ve výši 180.000 Kč na opravy izolací a obkladů ve sprchách a umývárnách (šatna č. 2)  

v budově tělocvičny 

 

Termín kontroly: 03.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
7. Změna charakteru části schváleného neinvestičního příspěvku - příspěvku na provoz pro rok 

2018 na dotaci do fondu investic, převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu 

investic a schválení použití fondu investic organizaci Zdravotnická záchranná služba Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace, na pořízení 5 ks sanitních vozů RZP (rychlé záchranné pomoci)  

v roce 2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1230/11/18 
 

- schvaluje změnu charakteru části schváleného neinvestičního příspěvku - příspěvku na provoz 

pro rok 2018 ve výši 13.000.000 Kč na dotaci do fondu investic organizaci Zdravotnická záchranná služba 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, na pořízení 5 ks sanitních vozů RZP (rychlé záchranné 

pomoci) v roce 2019 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 447/2018 - přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru 

zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 13.000.000 Kč. Jedná se o změnu charakteru 

příspěvku z neinvestičního na investiční poskytovaného v roce 2018 příspěvkové organizaci 

Karlovarského kraje Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje jako dotace do fondu investic  

na pořízení 5 ks sanitních vozů RZP (rychlé záchranné pomoci) v roce 2019. 
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- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 4.000.000 Kč 

organizaci Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, na pořízení 5 ks 

sanitních vozidel RZP (rychlé záchranné pomoci) v roce 2019 

 

- schvaluje použití fondu investic v maximální výši 19.000.000 Kč organizaci Zdravotnická záchranná 

služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, na pořízení 5 ks sanitních vozidel RZP (rychlé 

záchranné pomoci) v roce 2019 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 

příspěvková organizace 

 

 
8. Změna účelu použití dotace do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola  

Ostrov, p. o., na zhotovení podkladů k podání žádosti o dotaci v rámci výzvy IROP č. 86 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1231/11/18 
 

- schvaluje změnu účelu použití dotace do fondu investic ve výši 436.890 Kč příspěvkové organizaci 

Základní škola Ostrov, p. o., ze schválené akce "Zdvižná vertikální plošina do 3. NP v objektu Základní 

školy Ostrov, p. o." na zhotovení projektové dokumentace, studie proveditelnosti a zpracování podkladů 

k podání žádosti v rámci výzvy IROP č. 86 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
9. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Transformace PATA Hazlov – 

dodávka nábytku a zdravotnického vybavení“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1232/11/18 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona  

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

PATA Hazlov – dodávka nábytku a zdravotnického vybavení“ rozdělenou na pět částí 

 

- schvaluje 11 dodavatelů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídky, dle přílohy č. 19 

 

- schvaluje hodnotící kritérium „nejnižší nabídková cena včetně DPH“ pro hodnocení nabídek  

na veřejnou zakázku „Transformace PATA Hazlov – dodávka nábytku a zdravotnického vybavení“ 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Transformace PATA Hazlov – dodávka nábytku 

a zdravotnického vybavení“ 

 

- jmenuje členy hodnotící komise: 

Mgr. Petr Kubis 

Mgr. Dalibor Blažek 

Marek Faust 

Olga Dacková 
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náhradníky hodnotící komise: 

Mgr. Daniela Seifertová 

Ing. Karel Jakobec 

Ing. Eliška Stránská 

Ing. Eva Valjentová 

Bc. Jan Picka 

Patrik Pizinger 

Michal Šťovíček 

Mgr. Dominika Kottová 

Kateřina Mairingerová, DiS. 

 

Termín kontroly: 03.12.2018 
 

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

 

 
10. Tisková oprava usnesení č. RK 1179/10/18 ze dne 22. 10. 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1233/11/18 
 

- bere na vědomí tiskovou opravu textu usnesení č. RK 1179/10/18 ze dne 22. 10. 2018, a to tak,  

že se v textu usnesení mění částka 70.625 Kč na částku 75.625 Kč.  Text daného usnesení po tiskové 

opravě usnesení zní:  

 

- rozhoduje o likvidaci škody tak, že náhradu škody ve výši 15.125 Kč (tj. 20 % z celkové částky  

75.625 Kč) bude Karlovarský kraj vymáhat po Agentuře projektového a dotačního managementu 

Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, a to dle doporučení části škodní komise 

 

Další text usnesení se nemění. 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
11. Informace o doručení Vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj ČR ke stížnosti u projektu 

„Clara III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu“,  

reg. č. projektu 100274826 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1234/11/18 
 

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

o doručení Vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj ČR ke stížnosti č. j. 45069/2018-51  

ze dne 5. 10. 2018 u projektu „Clara III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy  

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

 

- schvaluje nepokračování v procesu další právní obrany řídící se vzhledem k uzavřené smlouvě 

o poskytnutí dotace mezi Karlovarským krajem a Saskou rozvojovou - dotační bankou německými 

právními předpisy 

 

- ukládá odboru finančnímu řešit krácení neuznatelných výdajů projektu jako škodní případ v souladu  

s platnou právní úpravou po vyúčtování projektu „Clara III: Rozvoj společné partnerské spolupráce 

veřejné správy v česko-saském regionu“ 
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Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
12. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1235/11/18 
 

- bere na vědomí usnesení Komisí Rady Karlovarského kraje od 20.9.2018 do 17.10.2018 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
13. Dotační programy Karlovarského kraje - navrhované změny od roku 2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1236/11/18 
 

- souhlasí 

 se zařazením projektu „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech  

v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III“ do Akčního plánu 

Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 s volbou metody proplácení dotace konečným uživatelům v projektu „Podpora výměny zdrojů 

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

Kotlíkové dotace III“ formou plateb ex-post 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zrušení: 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti 

prevence kriminality, schválený usnesením zastupitelstva kraje č. ZK 486/12/17  

ze dne 7. 12. 2017 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním 

ruchu v Karlovarském kraji, schválený usnesením zastupitelstva kraje č. ZK 371/09/17  

ze dne 7. 9. 2017 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - Program obnovy venkova, 

schválený usnesením zastupitelstva kraje č. ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 2018 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu školních soutěží, 

schválený usnesením zastupitelstva kraje č. ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 2017 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu volnočasových 

aktivit dětí a mládeže – pravidelná činnost, schválený usnesením zastupitelstva kraje  

číslo ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 2017 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu volnočasových 

aktivit dětí a mládeže – akce, schválený usnesením zastupitelstva kraje číslo ZK 371/09/17  

ze dne 7. 9. 2017 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit 

dětí a mládeže – pravidelná činnost, schválený usnesením zastupitelstva kraje číslo ZK 371/09/17 

ze dne 7. 9. 2017 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit – 

akce, schválený usnesením zastupitelstva kraje číslo ZK 486/12/17 ze dne 7. 12. 2017 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní 

reprezentace kraje, schválený usnesením zastupitelstva kraje číslo ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 2017 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vrcholového sportu, 

schválený usnesením zastupitelstva kraje číslo ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 2017 
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 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní 

infrastruktury profesionálního sportu, schválený usnesením zastupitelstva kraje číslo 

ZK 147/04/18 ze dne 26. 4. 2018 

 Podpora vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti  

s e-receptem, schválený usnesením zastupitelstva kraje číslo ZK 441/11/17 ze dne 1. 11. 2017 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti 

prevence kriminality 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním 

ruchu v Karlovarském kraji 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - Program obnovy venkova 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu školních soutěží 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu volnočasových 

aktivit dětí a mládeže 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit 

dětí a mládeže 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních akcí 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vrcholového sportu 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní 

infrastruktury profesionálního sportu 

 Podpora vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti  

s e-receptem 

 Program na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb 

 Program na neinvestiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přípravy účastníků 

olympiády dětí a mládeže 

 Program na podporu kreativity, spolupráce a zdravého životního stylu dětí a mládeže 

v Karlovarském kraji 

 záměr kraje podat žádost o projekt „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných 

domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zmocnění Rady 

Karlovarského kraje k vyhlášení dotačního programu včetně pravidel v intencích čl. I. až X. dotačních 

programů: 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti 

prevence kriminality 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním 

ruchu v Karlovarském kraji  

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - Program obnovy venkova 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu školních soutěží 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu volnočasových 

aktivit dětí a mládeže 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit 

dětí a mládeže 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních akcí 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vrcholového sportu 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní 

infrastruktury profesionálního sportu 

 Podpora vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti  

s e-receptem 

 Program na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb 

 Program na neinvestiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb 
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 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přípravy účastníků 

olympiády dětí a mládeže 

 Program na podporu kreativity, spolupráce a zdravého životního stylu dětí a mládeže 

v Karlovarském kraji 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení pověření hejtmanky 

Karlovarského kraje podpisem žádosti o dotaci pro projekt „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva 

v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014 - 2020 - Kotlíkové dotace III“  

vč. jejích příloh podávané do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 a dalších dokumentů 

souvisejících s podáním žádosti a realizací projektu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení pověření náměstka 

hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí a bezpečnosti podpisem zveřejnění vyhlášení 

programu včetně pravidel v intencích čl. I. až X.: 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti 

prevence kriminality 

 Program na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb 

 Program na neinvestiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb 

 

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

Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO podpisem 

zveřejnění vyhlášení programu včetně pravidel v intencích čl. I. až X.: 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním 

ruchu v Karlovarském kraji 

 

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

Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje a informatiky podpisem zveřejnění vyhlášení 

programu včetně pravidel v intencích čl. I. až X.: 

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - Program obnovy venkova 

 

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

Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy podpisem zveřejnění vyhlášení programu 

včetně pravidel v intencích čl. I. až X.: 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu školních soutěží 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu volnočasových 

aktivit dětí a mládeže 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit 

dětí a mládeže 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních akcí 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vrcholového sportu 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní 

infrastruktury profesionálního sportu 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přípravy účastníků 

olympiády dětí a mládeže 

 Program na podporu kreativity, spolupráce a zdravého životního stylu dětí a mládeže 

v Karlovarském kraji 

 

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

pro oblast zdravotnictví podpisem zveřejnění vyhlášení programu včetně pravidel v intencích čl. I. až X.: 

 Podpora vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti  

s e-receptem 
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- ukládá odboru legislativnímu a právnímu a krajskému živnostenskému úřadu ve spolupráci s odbory 

bezpečnosti a krizového řízení, dopravy a silničního hospodářství, investic a správa majetku, kultury, 

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, regionálního rozvoje, sociálních věcí, školství, mládeže  

a tělovýchovy, zdravotnictví, životního prostředí a zemědělství a kancelář ředitelky úřadu připravit 

materiál pro jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

 
14. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

a zavázání finančních prostředků do dalšího kalendářního roku 2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1237/11/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření Dodatku č. 1  

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje městu Horní Slavkov  

ev. č. KK01665/2018, kterým budou prodlouženy termíny pro vyčerpání peněžních prostředků dotace  

do 28.02.2019 a pro závěrečné finanční vypořádání do 31.05.2019 

 

Zodpovídá: Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

 

 
15. Schválení veřejné sbírky na Získání finančních prostředků na dofinancování motorového 

vozidla pro zdravotně postiženého Zdeňka Matyse 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1238/11/18 
 

- souhlasí v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 

změn a doplňků, s uspořádáním veřejné sbírky Karlovarským krajem na dobu neurčitou na získání 

finančních prostředků na dofinancování motorového vozidla pro zdravotně postiženého Zdeňka Matyse,  

a to kombinovanou formou shromažďováním sběracími pokladničkami a zasíláním na speciální bankovní 

účet 

 

- ukládá Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru kancelář hejtmanky a vnějších vztahů, zabezpečit 

organizaci veřejné sbírky a předložit Ministerstvu vnitra ČR ke kontrole a schválení celkové vyúčtování 

sbírky 

 

- zmocňuje Ing. Lydii Stráskou, zaměstnankyni Karlovarského kraje, zařazenou v rámci Krajského úřadu 

Karlovarského kraje na odboru kancelář hejtmanky a vnějších vztahů, k zastupování Karlovarského kraje 

při všech úkonech souvisejících s pořádáním veřejné sbírky za účelem získání finančních prostředků  

na dofinancování motorového vozidla pro zdravotně postiženého Zdeňka Matyse 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmanky a vnějších vztahů 
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16. Zrušení usnesení č. RK 1164/10/18 ze dne 8.10.2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1239/11/18 
 

- ruší usnesení č. RK 1164/10/18 ze dne 8. 10. 2018, kterým byla schválena veřejná sbírka na Získání 

finančních prostředků na úpravu elektrického vozíku pro pana Ladislava Jezdínského 

 

Termín kontroly: 03.12.2018 
 

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

 

 
17. Schválení smlouvy na realizaci akce „Stavební úpravy provozní budovy č.p. 197 na letišti 

Karlovy Vary“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1240/11/18 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Stavební úpravy provozní budovy č.p. 197,  

k.ú. Olšová Vrata, 2. NP „Provozní budovy“ (býv. budova aeroklubu), pro potřeby zřízení zázemí pro 

PČR na letišti Karlovy Vary“ mezi Karlovarským krajem a společností RAS – REKONSTRUKCE  

A STAVBY, s.r.o., s nabídkovou cenou 3.410.334,71 Kč bez DPH 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky Karlovarského kraje, Martina Hurajčíka, podpisem smlouvy o dílo  

na realizaci akce „Stavební úpravy provozní budovy č.p. 197, k.ú. Olšová Vrata, 2. NP „Provozní budovy“ 

(býv. budova aeroklubu), pro potřeby zřízení zázemí pro PČR na letišti Karlovy Vary“  

mezi Karlovarským krajem a společností RAS – REKONSTRUKCE A STAVBY, s.r.o., s nabídkovou 

cenou 3.410.334,71 Kč bez DPH 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

 

 
18. Projekt „III/2204 Modernizace silnice Odeř – Děpoltovice“ - schválení přípravy a realizace 

projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1241/11/18 
 

- schvaluje  

a) předběžný záměr financování projektu k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu 

„III/2204 Modernizace silnice Odeř – Děpoltovice“ ve výši max. 60.000.000 Kč, tzn. 100 % 

předpokládaných celkových uznatelných výdajů projektu  

b) předběžný záměr vlastního spolufinancování projektu „III/2204 Modernizace silnice Odeř – 

Děpoltovice“ ve výši max. 6.000.000 Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

Termín kontroly: květen 2019 
 

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

příspěvková organizace 
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19. Schválení závazného finančního příslibu projektu „III/2204 Modernizace silnice Odeř - 

Děpoltovice“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1242/11/18 
 

- souhlasí 

a) se zařazením projektu „III/2204 Modernizace silnice Odeř - Děpoltovice“ do Akčního plánu Programu 

rozvoje Karlovarského kraje 

b) se závazným rozhodnutím o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

projektu „III/2204 Modernizace silnice Odeř - Děpoltovice“ ve výši max. 60.000.000 Kč, tzn. 100 % 

celkových uznatelných výdajů projektu  

c) s vlastním spolufinancováním projektu „III/2204 Modernizace silnice Odeř - Děpoltovice“ ve výši  

max. 6.000.000 Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

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

žádosti o dotaci pro projekt „III/2204 Modernizace silnice Odeř - Děpoltovice“ podávaného  

do Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary 

 

- jmenuje vedoucím projektu „III/2204 Modernizace silnice Odeř - Děpoltovice“ ředitele Krajské správy 

a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

a) závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu 

„III/2204 Modernizace silnice Odeř - Děpoltovice“ ve výši max. 60.000.000 Kč, tzn. 100 % celkových 

uznatelných nákladů projektu  

b) vlastní spolufinancování projektu „III/2204 Modernizace silnice Odeř - Děpoltovice“ ve výši  

max. 6.000.000 Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

Termín kontroly: květen 2019 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
20. Plán veřejnosprávních kontrol na období od 01.01.2018 do 31.12.2018 - aktualizace č. 4 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1243/11/18 
 

- schvaluje Plán veřejnosprávních kontrol na období od 01.01.2018 do 31.12.2018 - aktualizace č. 4  

dle návrhu 

 

Termín kontroly: 03.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Věra Janouchová, vedoucí odboru interního auditu a kontroly 
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21. Výjimka z ustanovení předpisu rady kraje č. PR 03/2018 Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi čl. VIII pro nákup 

elektronického modulu Evidence uživatelů, žadatelů a čekatelů služeb sociální péče, poskytovaných 

pobytovou formou 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1244/11/18 
 

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady kraje č. PR 03/2018 Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi, čl. VIII, pro nákup elektronického 

modulu Evidence uživatelů, žadatelů a čekatelů služeb sociální péče, poskytovaných pobytovou formou, 

bude zadána přímým zadáním, oslovením jednoho dodavatele, kterým je firma AUGUR Consulting, s.r.o. 

 

- ukládá odboru sociálních věcí připravit k podpisu smlouvu o dílo mezi Karlovarským krajem  

a osloveným dodavatelem AUGUR Consulting, s.r.o., na dodávku elektronického modulu "Evidence 

uživatelů, žadatelů a čekatelů služeb sociální péče poskytovaných pobytovou formou" 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 426/2018 - přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru sociálních 

věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ±239.580 Kč z neinvestičních na investiční prostředky 

na pořízení elektronického modulu "Evidence uživatelů, žadatelů a čekatelů služeb sociální péče, 

poskytovaných pobytovou formou" v rámci Krajského informačního systému o sociálních službách 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky pro oblast sociálních věcí a bezpečnosti, Mgr. Petra Kubise, podpisem 

smlouvy o dílo mezi Karlovarským krajem a osloveným dodavatelem AUGUR Consulting, s.r.o.,  

na dodávku elektronického modulu "Evidence uživatelů, žadatelů a čekatelů služeb sociální péče 

poskytovaných pobytovou formou" 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
22. Schválení projektů příspěvkových organizací Karlovarského kraje pro rok 2019 dle Předpisu 

rady pro řízení projektů financovaných z Národních dotačních titulů č. RK 1289/10/17 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1245/11/18 
 

- schvaluje zařazení projektů uvedených v tabulce v příloze č. 1 do Akčního plánu Programu rozvoje 

Karlovarského kraje 

 

- schvaluje podání projektů pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje do vyhlášených výzev 

uvedených v tabulce, která je přílohou č. 1 

 

- schvaluje celkové náklady projektů dle tabulky uvedené v příloze č. 1 

 

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

a cestovního ruchu 
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23. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství 

a cestovního ruchu - Top race agency, z.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1246/11/18 
 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro Top race agency, z.s., 

(IČO 27055680), na podporu projektu Rock Point – Horská výzva 2018, 2. závod – Krušné hory 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu informovat žadatele o rozhodnutí 

Rady Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 03.12.2018 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
24. Vyhodnocení a vyhlášení soutěže „Proměny Karlovarského kraje za posledních 100 let“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1247/11/18 
 

- schvaluje výsledek soutěže „Proměny Karlovarského kraje za posledních 100 let“ 

 

- schvaluje oceněné dle návrhu č. 1 

 

- schvaluje darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, jakožto dárcem a jednotlivým oceněnými, 

jakožto obdarovanými, ve finančních výších dle návrhu č. 1, v celkové finanční výši 6.000 Kč 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
25. Žádost o výjimku z předpisu Rady Kraje č. PR 03/2018 - Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi - na dopravu v rámci programu 

Mládež a kultura - odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1248/11/18 
 

- schvaluje výjimku z předpisu Rady kraje č. PR 03/2018 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi dle čl. IX - na dopravu v rámci programu 

Mládež a kultura - odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu pro subjekt Dopravní 

podnik Karlovy Vary, a. s., IČO 48364282 a subjekt Autobusy Karlovy Vary, a. s., IČO 25332473 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu náležitě zadministrovat dopravu  

v rámci programu Mládež a kultura 
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Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
26. Záměr kraje bezúplatně převést části pozemku p.p.č. 269/1 v k.ú. Vonšov z majetku 

Karlovarského kraje do majetku města Františkovy Lázně a bezúplatné nabytí částí pozemků  

p.p.č. 450/1 a 450/5 v k.ú. Krapice z majetku města Františkovy Lázně do majetku Karlovarského 

kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1249/11/18 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemku p.p.č. 269/1, které byly 

odděleny geometrickým plánem č. 223-3/2018 z původního pozemku p.p.č. 269/1 a označeny novými 

parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 269/11 o výměře 31 m2, 269/12 o výměře 59 m2 a 269/13 o výměře 

115 m2 v k.ú. Vonšov a obci Skalná konkrétnímu zájemci, a to formou darovací smlouvy  

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

příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a městem Františkovy Lázně, se sídlem Nádražní 

208/5, PSČ 351 01 Františkovy Lázně, IČO 00253936, zastoupeným Janem Kuchařem, starostou města 

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

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

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

z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Františkovy Lázně 

 

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

pozemku p.p.č. 269/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 223-3/2018 z původního pozemku 

p.p.č. 269/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 269/11 o výměře 31 m2, 269/12  

o výměře 59 m2 a 269/13 o výměře 115 m2 v k.ú. Vonšov a obci Skalná konkrétnímu zájemci, a to formou 

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

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a městem Františkovy Lázně, 

se sídlem Nádražní 208/5, PSČ 351 01 Františkovy Lázně, IČO 00253936, zastoupeným Janem 

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

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

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

předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Františkovy Lázně 

 

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

pozemku p.p.č. 450/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 179-3/2018 z původního pozemku 

p.p.č. 450/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 450/22 o výměře 10 m2 a části pozemku 

p.p.č. 450/5, která byla oddělena geometrickým plánem č. 179-3/2018 z původního pozemku p.p.č. 450/5 

a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 450/21 o výměře 55 m2 v k.ú. Krapice a obci 

Františkovy Lázně formou darovací smlouvy mezi městem Františkovy Lázně, se sídlem Nádražní 208/5, 

PSČ 351 01 Františkovy Lázně, IČO 00253936, zastoupeným Janem Kuchařem, starostou města  

(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 města Františkovy Lázně 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: březen 2019 
 

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

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

příspěvková organizace 

 

 
27. Záměr kraje prodat nemovité věci z majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.p.č. 1576/1  

a pozemek st.p.č. 3435, vše v k.ú. Cheb 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
28. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje 

– pozemek p.p.č. 3558/6 v k.ú. Cheb 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
29. Úplatné nabytí nemovitých věcí v Rozvojovém území Letiště Karlovy Vary z majetku  

České republiky s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p., v k.ú. Olšová Vrata,  

obec Karlovy Vary a k.ú. Pila, obec Pila, do vlastnictví Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1250/11/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  úplatné nabytí pozemků p.č. 339/26,  

p.č. 339/27, p.č. 350/1, p.č. 352 v k.ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary, a pozemku p.č. 702/7 v k.ú. Pila, 

obec Pila, vše v Rozvojovém území Letiště Karlovy Vary v rámci Priority I., formou kupní smlouvy  

mezi Lesy České republiky, s.p., IČO 421 964 51, se sídlem Přemyslova 1106/9, Nový Hradec Králové, 

500 08 Hradec Králové (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, IČO 70891168,  

se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní 

cenu ve výši 503.760 bez DPH, tj. 606.644 Kč vč. DPH celkem, a tím převést předmětné nemovité věci  

z vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p., do vlastnictví 

Karlovarského kraje 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Mgr. Dalibora Blažka, náměstka 

hejtmanky Karlovarského kraje, k podpisu předmětné kupní smlouvy 

 

- souhlasí s úhradou ostatních nákladů ve výši 7.800 Kč vzniklých v souvislosti s nabytím na základě 

"Dohody o úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s prodejem pozemků" uzavřené mezi Lesy  

České republiky, s.p., a Karlovarským krajem 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmanky Karlovarského kraje, k podpisu "Dohody o úhradě 

nákladů vzniklých v souvislosti s prodejem pozemků" 
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Termín kontroly: březen 2019 
 

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

 

 
30. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti W. Markgraf stav, s.r.o., do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 3596/24 a 3596/25 v k.ú. Cheb 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1251/11/18 
 

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

p.p.č. 3596/24 o výměře 69 m2 a 3596/25 o výměře 18 m2 v k.ú. a obci Cheb formou kupní smlouvy mezi 

společností W. Markgraf stav s.r.o., se sídlem Podhradská 676/7, PSČ 350 02 Cheb, IČO 02762218, 

zastoupenou Florianem Hansem Georgem Prallerem, jednatelem, a Liboriem Paulem Gräßmannem, 

jednatelem (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 21 515 Kč + DPH, t.j. celkem 26 033,15 Kč, a tím převést předmětné 

nemovité věci z vlastnictví společnosti W. Markgraf stav s.r.o., 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 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 

 

 
31. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést 

stavbu zařízení distribuční soustavy na pozemku p.č. 395/1 v k.ú. Rybáře, mezi Karlovarským 

krajem zastoupeným Střední uměleckoprůmyslovou školou Karlovy Vary, příspěvkovou organizací 

a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností MONTPROJEKT a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1252/11/18 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu 

provést stavbu zařízení distribuční soustavy IE-12-0007032 Karlovy Vary, UN/22, Rybáře, TS Rolava – 

ATU, kVN,TS na pozemku p.č. 395/1 v k.ú. Rybáře, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední 

uměleckoprůmyslovou školou Karlovy Vary, příspěvkovou organizací, se sídlem nám. 17. listopadu 

710/12, 360 05 Karlovy Vary, IČO 00077135 (jako stranou budoucí povinnou) a společností  

ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou na základě plné moci společností MONTPROJEKT a.s., se sídlem 

Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, IČO 28494032 (jako stranou budoucí oprávněnou) 
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- ukládá Střední uměleckoprůmyslové škole Karlovy Vary, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu 

provést stavbu 

 

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

předmětné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést 

stavbu 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

Ing. Bc. Markéta Šlechtová, ředitelka příspěvkové organizace Střední 

uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary 

 

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

do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 1  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1253/11/18 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2125, pozemek p.p.č. 2173, k silnici 

III/21213, pozemek p.p.č. 2144/2 a k silnici III/2118, pozemek p.p.č. 2113 v k.ú. Dolní Žandov,  

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

GA Energo s.r.o., dle geometrického plánu č. 742-1754/2018 ze dne 15.08.2018 (umístění inženýrských 

sítí – vzdušné vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 1 500 Kč + DPH + administrativní 

náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2 000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 4 235 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/20173, pozemek p.p.č. 846/1 a k silnici  

č. III/20174, pozemek p.p.č. 879/1 v k.ú. Tři Sekery u Kynžvartu, ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností OMEXOM GA Energo s.r.o.,  

dle geometrického plánu č. 306-1754/2018 ze dne 30.08.2018 (umístění inženýrských sítí – vzdušné 

vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 1 000 Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení 

smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2 000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje  

č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3 630 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21210, pozemek p.p.č. 640/2 v k.ú. Tuřany  

u Kynšperku nad Ohří, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci 

společností OMEXOM GA Energo s.r.o., dle geometrického plánu č. 170-1754/2018 ze dne 14.09.2018 

(umístění inženýrských sítí – vzdušné vedení VVN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH 

+ administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2 000 Kč + DPH dle usnesení 

Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3 025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2128, pozemek p.p.č. 388/1 v k.ú. Velká 

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

OMEXOM GA Energo s.r.o., dle geometrického plánu č. 87-1754/2018 ze dne 04.09.2018 (umístění 

inženýrských sítí – vzdušné vedení VVN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH  

+ administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2 000 Kč + DPH dle usnesení 

Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3 025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21417, pozemek p.p.č. 4678/1 a k silnici  

č. III/20176, pozemek p.p.č. 4747/1 v k.ú. Stará Voda u Mariánských Lázní, ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností OMEXOM GA Energo, s.r.o.,  
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dle geometrického plánu č. 669-1754/2018 ze dne 16.08.2018 (umístění inženýrských sítí – vzdušné 

vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 1 000 Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení 

smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2 000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje  

č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3 630 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2115, pozemek p.p.č. 2651/2 v k.ú. Lázně 

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

Elektroprojekce Vincíbr s.r.o., dle geometrického plánu č. 943-1681/2018 ze dne 17.09.2018 (umístění 

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

+ administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2 000 Kč + DPH dle usnesení 

Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3 025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21041, pozemek p.p.č. 527/1 v k.ú. 

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

ELEKTROPLAN s.r.o., dle geometrického plánu č. 213-6156/2018 ze dne 31.07.2018 (umístění 

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

+ administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2 000 Kč + DPH dle usnesení 

Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3 025 Kč 

 

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

k uzavření předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

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

předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

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

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

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

povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smluv 

 

Termín kontroly: 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 

 

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

do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 2 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1254/11/18 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2121, pozemek p.p.č. 356/1 v k.ú. Kostelní 

Bříza, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., zastoupené na základě plné moci společností GridServices, 

s.r.o., dle geometrického plánu č. 133-353/2017 ze dne 19.04.2017 (umístění inženýrských sítí – kabelová 

přípojka NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení 

smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2 000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje  

č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3 025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2099, pozemek p.č. 3969/18 v k.ú. Sokolov, 

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

s.r.o., zastoupené na základě plné moci společností Geodeti Šumava, Český Les v.o.s., dle geometrického 

plánu č. 3519-165/2015 ze dne 25.05.2018 (umístění inženýrských sítí – součásti distribuční soustavy 

- kNN, vVN, kVN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady  
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na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2 000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3 025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21235, pozemek p.č. 660/6 v k.ú. Habartov, 

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

ELEKTROPLAN s.r.o., dle geometrického plánu č. 1202-181107/2018 ze dne 13.08.2018 (umístění 

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

náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2 000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3 025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21012, pozemek p.p.č. 1648/3 v k.ú. Rudné, 

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

Elektroprojekce Vincíbr s.r.o., dle geometrického plánu č. 405-2904/2018 ze dne 20.08.2018 (umístění 

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

+ administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2 000 Kč + DPH dle usnesení 

Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3 025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21046, pozemek p.p.č. 1008 v k.ú. Tisová  

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

OMEXOM GA Energo, s.r.o., dle geometrického plánu č. 187-2230/2018 ze dne 04.05.2018 (umístění 

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

+ administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2 000 Kč + DPH dle usnesení 

Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3 025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2143, pozemek p.p.č. 958 v k.ú. Háje  

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

ELEKTRO EURON spol. s r.o., dle geometrického plánu č. 1315-6124/2018 ze dne 19.04.2018 (umístění 

inženýrských sítí –zemní vedení kNN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH  

+ administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2 000 Kč + DPH dle usnesení 

Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3 025 Kč 

 

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

k uzavření předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

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

předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

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

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

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

povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smluv 

 

Termín kontroly: 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 

 

 
34. Schválení prodeje nepotřebného nepojízdného vozidla ve vlastnictví Karlovarského kraje 

svěřeného do správy Sociálních služeb v Kynšperku nad Ohří, příspěvkové organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1255/11/18 
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- schvaluje dle přílohy č. 2 zřizovací listiny "Pravidla pro správu majetku kraje" prodej nepotřebného 

nepojízdného vozidla značky Ford Transit 280S, RZ 1K5 2638, rok výroby 2004, pořizovací cena 

893.328,00 Kč, za cenu 30 000 Kč stanovenou na základě odborného posudku, formou kupní smlouvy 

mezi Karlovarským krajem zastoupeným příspěvkovou organizací Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, 

příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a jediným zájemcem panem Jiřím Rajturou, 

trvale bytem xxxxxxx xxxx. xx, xxx xx xxxxxxxx (jako kupující na straně druhé), dle návrhu 

 

- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 30 000 Kč získané prodejem nepotřebného 

předmětného vozidla specifikovaného v návrhu, zůstanou příspěvkové organizaci 

 

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace, 

Mgr. Lence Antolové, MPA, uzavřít předmětnou kupní smlouvu a pověřuje ji podpisem této smlouvy  

dle návrhu 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

Mgr. Lenka Antolová, MPA., ředitelka Sociálních služeb v Kynšperku nad Ohří, 

příspěvková organizace 

 

 
35. Schválení prodeje nepotřebného služebního vozidla Škoda Octavia ve vlastnictví Karlovarského 

kraje, svěřeného do správy Muzea Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1256/11/18 
 

- schvaluje prodej nepotřebného služebního vozidla Škoda Octavia, RZ 1K1 9924, pořizovací cena  

456 568 Kč, rok výroby 2002, za cenu 10 000 Kč stanovenou odborným odhadem, mezi Karlovarským 

krajem, zastoupeným Muzeem Karlovy Vary, příspěvková organizace (jako prodávajícím na jedné straně) 

a jediným zájemcem panem Viktorem Geberem, trvale bytem xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx   

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

 

- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 10 000 Kč získané prodejem výše uvedeného 

služebního vozidla specifikovaného v návrhu, zůstanou příspěvkové organizaci 

 

- souhlasí s tvorbou Fondu investic ve výši 100 % příjmu příspěvkové organizaci z prodeje uvedeného 

služebního vozidla 

 

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace, Ing. Lence 

Zubačové, uzavřít předmětnou kupní smlouvu a pověřuje ji podpisem této smlouvy dle návrhu 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

 Ing. Lenka Zubačová, ředitelka Muzea Karlovy Vary, příspěvková organizace 
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36. Schválení výjimky z přílohy č. 2 zřizovací listiny "Pravidla pro správu majetku kraje"  

a schválení prodeje havarovaného služebního vozidla Škoda Fabia hatchback ve vlastnictví 

Karlovarského kraje, svěřeného do správy Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1257/11/18 
 

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

rozhodování o naložení s havarovaným služebním vozidlem Škoda Fabia hatchback, RZ 3K1 4863, 

svěřeným do správy Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace,  

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

 

- schvaluje prodej havarovaného služebního vozidla Škoda Fabia hatchback, RZ 3K1 4863, pořizovací 

cena 219 397 Kč, rok výroby 2011, za cenu 9 893 Kč vč. DPH mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

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

na jedné straně) a panem Davidem Rolenecem, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona, 

IČO 66439876, DIČ CZ7409210193, se sídlem 169 00 Praha 6 - Břevnov, Bělohorská 1682/74 

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

 

- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 9 893 Kč vč. DPH, získané prodejem výše 

uvedeného havarovaného služebního vozidla specifikovaného v návrhu, zůstanou příspěvkové organizaci 

 

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

organizace, Ing. Janu Lichtnegerovi, uzavřít předmětnou kupní smlouvu a pověřuje ho podpisem této 

smlouvy dle návrhu 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

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

příspěvková organizace 

 

 
37. Problematika nemovitého majetku v k.ú. Dolní Dvory, který je svěřen do výpůjčky Školnímu 

statku a krajskému středisku ekologické výchovy Cheb, příspěvkové organizace - snížení účetní 

hodnoty vypůjčeného majetku, včetně odstranění některých staveb 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1258/11/18 
 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí snížení účetní 

hodnoty stavby v majetku Karlovarského kraje, ve výpůjčce Školního statku a krajského střediska 

ekologické výchovy Cheb, příspěvkové organizace - stavby porodny selat, která je součástí pozemku 

st.p.č. 31/3 v k.ú. Dolní Dvory, o částku 10.068.290,64 Kč 

 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí snížení účetní 

hodnoty stávajících staveb, které jsou součástí pozemku st.p.č. 31/2 v k.ú. Dolní Dvory, v majetku 

Karlovarského kraje, ve výpůjčce Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, 

příspěvkové organizace - kanceláře, stáj - porodna (dle znaleckého posudku objekt „A“), přístřešek  

u porodny, kravín (dle znaleckého posudku objekty „B“, „C“, „D“) a jímky u kravína o částku  

108.565.061,57 Kč 

 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí snížení účetní 

hodnoty odstraněných staveb, které jsou součástí pozemku st.p.č. 10/1 v k.ú. Dolní Dvory, v majetku 
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Karlovarského kraje, ve výpůjčce Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, 

příspěvkové organizace - dílen (zůstala část stavby - cca 35 %), kotelny, skladu, hygienického zázemí, 

skladu obilí, zpevněných ploch, vrat a kanalizační přípojky, o částku ve výši 11.892.027,98 Kč 

 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí snížení účetní 

hodnoty stavby v majetku Karlovarského kraje, ve výpůjčce Školního statku a krajského střediska 

ekologické výchovy Cheb, příspěvkové organizace - stavby silážního žlabu, která je součástí pozemku 

st.p.č. 51 v k.ú. Dolní Dvory, o částku ve výši 5.916.965,12 Kč 

 

Termín kontroly: březen 2019 
 

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

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

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
38. Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku na dodávky 

„Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – IX“ pro část veřejné zakázky 

Část 36 veřejné zakázky – T-0130_RTG přístroj pojízdný - C rameno 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1259/11/18 
 

- schvaluje výběr dodavatele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské 

technologie a interiérového vybavení - IX“.  

Pro Část 36 veřejné zakázky – T-0130_RTG přístroj pojízdný - C rameno byla jako nejvýhodnější 

vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení Siemens Healthcare, s.r.o., se sídlem Budějovická 

779/3b, 140 00 Praha 4 - Michle, IČ 04179960, s nabídkovou cenou 2 288 000,00 Kč bez DPH,  

2 768 480,00 Kč vč. DPH. 

 

- schvaluje kupní smlouvu předloženou vybraným dodavatelem v nabídce v rámci zadávacího řízení  

s názvem „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - IX“ pro Část 36 veřejné zakázky –  

T-0130_RTG přístroj pojízdný - C rameno dle návrhu, viz příloha č. 1 

 

- schvaluje uzavření kupní smlouvy na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového 

vybavení - IX“ mezi Karlovarským krajem a vybraným dodavatelem a to pro Část 36 veřejné zakázky – 

T-0130_RTG přístroj pojízdný - C rameno s dodavatelem Siemens Healthcare, s.r.o. se sídlem 

Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4 - Michle, IČ 04179960, s nabídkovou cenou 2 288 000,00 Kč  

bez DPH, 2 768 480,00 Kč vč. DPH 

 

- schvaluje Karlovarské krajské nemocnici a.s., jako příkazníkovi smlouvy číslo KK02682/2017  

ze dne 26. 10. 2017 činit úkony spojené s uzavřením kupní smlouvy s vybraným dodavatelem 

 

- schvaluje člena Rady Karlovarského kraje Ing. Jana Bureše podpisem kupní smlouvy s vybraným 

dodavatelem a to pro Část 36 veřejné zakázky – T-0130_RTG přístroj pojízdný - C rameno s dodavatelem 

Siemens Healthcare, s.r.o., se sídlem Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4 - Michle, IČ 04179960,  

s nabídkovou cenou 2 288 000,00 Kč bez DPH, 2 768 480,00 Kč vč. DPH, po marném uplynutí lhůty 

zákazu uzavření smlouvy dle § 246 ZZVZ 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 
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39. Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku na dodávky 

„Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – IX“ pro část veřejné zakázky 

Část 37 veřejné zakázky – T-0301_Přístroj ultrazvukový, pojízdný. 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
40. Dodatky č. 1 ke kupním smlouvám uzavřeným v rámci projektu „Modernizace a rozšíření 

vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“, 

CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0001708, financovaného z Integrovaného regionálního operačního 

programu, na základě výsledků veřejných zakázek „Dodávka trenažérů a vybavení pro výcvik“   

a „Dodávka výukových modelů pro simulace odborných zdravotnických zásahů“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1260/11/18 
 

- bere na vědomí informaci o fúzi několika společností skupiny AutoCont Holding ke dni 1. 9. 2018.  

V rámci této fúze se nástupnická společnost AUTOCONT a.s., IČO 04308697, stala univerzálním 

právním nástupcem všech fúzovaných společností, tedy i společnosti AutoCont CZ a.s., IČO 47676795, 

se kterou má Karlovarský kraj uzavřeny dvě kupní smlouvy v rámci veřejné zakázky „Dodávka trenažérů 

a vybavení pro výcvik“. 

 

- bere na vědomí Stanovisko Centra pro regionální rozvoj České republiky ze dne 17. 10. 2018 k zakázce 

„Dodávka trenažérů a vybavení pro výcvik“ v rámci projektu „Modernizace a rozšíření vzdělávacích  

a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“, 

CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0001708, financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu 

 

- schvaluje Dodatek č. 1 kupní smlouvy ev. č. KK 02921/2018 na dodávku trenažérů a vybavení  

pro výcvik Část B Multimediální ICT pro VVS  – mezi Karlovarským krajem a společností  

AUTOCONT a.s., IČO 04308697, se sídlem Hornopolní 3322/4, 702 00 Ostrava 

 

- schvaluje Dodatek č. 1 kupní smlouvy ev. č. KK 02920/2018 na dodávku trenažérů a vybavení  

pro výcvik Část C Technické vybavení VVS – mezi Karlovarským krajem a společností  

AUTOCONT a.s., IČO 04308697, se sídlem Hornopolní 3322/4, 702 00 Ostrava 

 

- schvaluje Dodatek č. 1 kupní smlouvy ev. č. KK 02969/2018 na dodávku výukových modelů  

pro simulace odborných zdravotnických zásahů – mezi Karlovarským krajem a společností  

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

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem: 

- Dodatku č. 1 kupní smlouvy ev. č. KK 02921/2018 na dodávku trenažérů a vybavení pro výcvik Část B 

Multimediální ICT pro VVS – mezi Karlovarským krajem a společností AUTOCONT a.s.,  

IČO 04308697, se sídlem Hornopolní 3322/4, 702 00 Ostrava 

- Dodatku č. 1 kupní smlouvy ev. č. KK 02920/2018 na dodávku trenažérů a vybavení pro výcvik Část C 

Technické vybavení VVS – mezi Karlovarským krajem a společností AUTOCONT a.s., IČO 04308697, 

se sídlem Hornopolní 3322/4, 702 00 Ostrava 

- Dodatku č. 1 kupní smlouvy ev. č. KK 02969/2018 na dodávku výukových modelů pro simulace 

odborných zdravotnických zásahů – mezi Karlovarským krajem a společností S&T Plus s.r.o.,  

IČO 25701576, se sídlem Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4 

 

Termín kontroly: únor 2019 
 

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

příspěvková organizace 

 



Usnesení ze 117. jednání RKK dne 05.11.2018 

 

05.11.2018  Strana 35 (celkem 57) 

 

41. Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Karlovarské krajské 

nemocnici a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1261/11/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příplatku  

do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Karlovarské krajské nemocnici a.s., IČO 26365804, se sídlem 

Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, PSČ 360 01, ve výši 65.000.000 Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Ing. Janu Burešovi, členu Rady 

Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví, zajistit všechny potřebné kroky k naplnění usnesení 

zastupitelstva kraje po schválení poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Rozpočtovou změnu 

č. 428/2018 - zapojení finančních prostředků rezerv Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského 

kraje ve výši 65.000.000 Kč do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje 

na poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Karlovarské krajské nemocnici a.s. 

 

Termín kontroly: únor 2019 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
42. Příkazní smlouva na zajištění zdravotnické technologie a interiérového vybavení v souvislosti  

s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s., stavební úpravy porodnického oddělení“  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1262/11/18 
 

- schvaluje příkazní smlouvu na zajištění zdravotnické technologie a interiérového vybavení v souvislosti 

s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s., stavební úpravy porodnického oddělení“ 

dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví, podpisem výše 

uvedené příkazní smlouvy 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Rozpočtovou změnu  

č. 448/2018 - zapojení finančních prostředků z rezerv Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského 

kraje ve výši 17.759.957,00 Kč do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje,  

z toho na běžné výdaje 3.485.819,00 Kč a kapitálové výdaje 14.274.138,00 Kč. Finanční prostředky jsou 

určeny na vybavení nově rekonstruovaných prostor Gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice 

Karlovy Vary. 

 

Termín kontroly: srpen 2019 
 

Zodpovídá: Ing. Jitka Samáková, předsedkyně představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

 

 
43. Schválení realizace zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka sanitních vozidel 

RZP 2019“ Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1263/11/18 
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- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu dle § 56 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku 

„Dodávka sanitních vozidel RZP 2019“ 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka sanitních vozidel RZP 

2019“ ve znění přílohy č. 1 a č. 2 tohoto materiálu 

 

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

na veřejnou zakázku „Dodávka sanitních vozidel RZP 2019“ 

 

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise: 

-   člen: Ing. Jan Bureš, Ing. Josef Janů, Bohuslava Hajská, Ing. Šárka Ištvánová, Ing. Antonín Zaschke 

- náhradník: Oľga Haláková, Mgr. Bc. Helena Hejnová, Hana Hozmanová, Ing. Erik Klimeš,  

Luboš Pokorný, Ing. Marcela Skalová, Ing. Jitka Hloušková 

 

Termín kontroly: srpen 2019 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
44. Informace o ukončení projektu „Art & Design in Our Lives“ Střední uměleckoprůmyslové školy 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1264/11/18 
 

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

o ukončení projektu „Art & Design in Our Lives“ Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, 

příspěvková organizace 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

 

 
45. Informace o ukončení projektu „Jazyky jinde“ Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, 

příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1265/11/18 
 

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

o ukončení projektu „Jazyky jinde“ Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, příspěvková 

organizace 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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46. Informace o ukončení projektu „První stáže v zahraničí“ Střední uměleckoprůmyslové školy 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1266/11/18 
 

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

o ukončení projektu „První stáže v zahraničí“ Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, 

příspěvková organizace 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

 

 
47. Informace o ukončení projektu „Učíme se v Evropě, držíme krok“ Střední uměleckoprůmyslové 

školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1267/11/18 
 

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

o ukončení projektu „Učíme se v Evropě, držíme krok“ Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, 

příspěvková organizace 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

 

 
48. Informace o ukončení projektu „Future Forest“ Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy 

Vary, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1268/11/18 
 

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

o ukončení projektu „Future Forest“ Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková 

organizace 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vyřazení karty „Future 

Forest“, ev. č. 2071, z Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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49. Informace o ukončení projektu „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školy 

živnostenské Sokolov, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1269/11/18 
 

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

o ukončení projektu „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školy živnostenské Sokolov, 

příspěvková organizace 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vyřazení karty „Mobilitou  

ke zkvalitnění odbornosti“, ev. č. 2064, z Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

 

 
50. Informace o ukončení projektu „Odborné Stáže V Zahraničí“ Střední uměleckoprůmyslové 

školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1270/11/18 
 

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

o ukončení projektu „Odborné Stáže V Zahraničí“ Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, 

příspěvková organizace 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vyřazení karty „Odborné 

Stáže V Zahraničí“, ev. č. 2066, z Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

 

 
51. Informace o ukončení projektu „Učíme se od Evropy“ Střední uměleckoprůmyslové školy 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1271/11/18 
 

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

o ukončení projektu „Učíme se od Evropy“ Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, 

příspěvková organizace 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vyřazení karty „Učíme se  

od Evropy“, ev. č. 2065, z Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva kraje 
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Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

 

 
52. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní 

reprezentace kraje - rozhodnutí o žádostech 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1272/11/18 
 

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

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní reprezentace kraje ve výši 40.000 Kč dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci 

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní reprezentace kraje 

ve výši 40.000 Kč se subjektem uvedeným v příloze č. 1, dle vzoru v návrhu č. 2 

 

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

a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

 

Termín kontroly: 03.12.2018 
 

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

 

 
53. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1273/11/18 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 20.000 Kč  

dle přílohy č. 1 

 

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

se subjektem uvedeným v příloze č. 1 ve výši 20.000 Kč, dle vzoru v návrhu č. 2 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 445/2018 - přesun rozpočtových prostředků v celkové výši 

± 20.000 Kč z rezervy na individuální dotace Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje  

do kapitoly Příspěvky cizím subjektům Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje k poskytnutí individuální neinvestiční dotace v oblasti sportu subjektu Tělovýchovná 

jednota Sokol Velká Hleďsebe, z. s., na částečnou úhradu nákladů při účasti Romana Kořána na European 

Championship APPALOOSA SHOW 2018 

 

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

a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 
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Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

 

 
54. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy a obnova 

technologického vybavení kuchyně v pavilonu D“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1274/11/18 
 

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

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na veřejnou zakázku „Stavební úpravy a obnova 

technologického vybavení kuchyně v pavilonu D“ rozdělenou na dvě části 

 

- schvaluje hodnotící kritérium „nejnižší nabídková cena bez DPH“ pro hodnocení nabídek na veřejnou 

zakázku „Stavební úpravy a obnova technologického vybavení kuchyně v pavilonu D“ 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Stavební úpravy a obnova technologického 

vybavení kuchyně v pavilonu D“ 

 

- pověřuje ředitelku příspěvkové organizace Domova mládeže a školní jídelny Karlovy Vary  

ve spolupráci s odborem investic a správa majetku realizovat veřejnou zakázku dle tohoto usnesení  

a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a předpisem rady 

kraje „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými 

organizacemi“ schváleným Radou Karlovarského kraje dne 8. října 2018 účinným od 18. října 2018 

 

- jmenuje členy hodnotící komise: 

Bc. Miloslav Čermák 

Ing. Erik Klimeš 

Mgr. Radek Žemlička 

Mgr. Petr Prajka 

Bc. Jana Luhanová 

 

náhradníky hodnotící komise: 

Ing. Jaroslav Bradáč 

Mgr. Dalibor Blažek 

Michal Šťovíček 

Mgr. Jiří Klsák 

Patrik Pizinger 

JUDr. Václav Sloup 

Ing. Pavel Kubeček 

Ing. Stanislav Jambor 

Michaela Kroftová 

Miroslava Váchová 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Hana Volánková, ředitelka příspěvkové organizace Domova mládeže a školní jídelny 

Karlovy Vary 
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55. Poskytnutí finančního daru Školnímu atletickému klubu Chodov, z.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1275/11/18 
 

- schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 10.000 Kč Školnímu atletickému 

klubu Chodov, z.s. (IČO 18248691), na spolufinancování realizace projektu "Rekonstrukce atletické dráhy 

a technických sektorů sportovního areálu Klubu olympioniků ČR v Chodově" podaného v rámci programu 

"V3 Sport, investice 2019/2020  v Programu 133 530 - Podpora materiálně technické základny sportu 

2017 až 2024, Podprogram 133D 531 - Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ" 

vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy za podmínky, že projekt bude 

poskytovatelem dotace schválen k realizaci 

 

- schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem a Školním atletickým klubem  

Chodov, z.s. (IČO 18248691), poté, co obdarovaný předloží Karlovarskému kraji příslušný právní akt  

o poskytnutí dotace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nejpozději však do 31. července 2019 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 444/2018 - přesun rozpočtových prostředků v celkové výši  

± 10.000 Kč z rezervy na individuální dotace Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje  

do kapitálových výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje  

pro Školní atletický klub Chodov, z. s., jako dar na financování investiční akce – Rekonstrukce atletické 

dráhy a technických sektorů sportovního areálu Klubu olympioniků České republiky v Chodově 

 

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

a tělovýchovy, podpisem darovací smlouvy 

 

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

z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

 

 
56. Změna zřizovací listiny Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1276/11/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení s účinností od 1. ledna 2019 

změnu zřizovací listiny Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, příspěvková organizace, 

spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci 

předává k hospodaření, včetně vydání dodatku dle návrhu 

 

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

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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57. Souhlas se jmenováním zástupkyně ředitele Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího 

centra, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1277/11/18 
 

- souhlasí se jmenováním Mgr. Lenky Chvalové na vedoucí pracovní místo zástupkyně ředitele Gymnázia 

Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, příspěvková organizace, která ředitele v době  

jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu práv a povinností 

 

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

 

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

 

 
58. Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

v rámci Programu o poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu údržby  

a obnovy sportovních zařízení 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1278/11/18 
 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje, ev. č. KK01724/2018, mezi Karlovarským krajem a Školním atletickým klubem Chodov, z.s.  

(IČO 18248691), dle návrhu č. 1 

 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje, ev. č. KK01765/2018, mezi Karlovarským krajem a Jezdeckým klubem Karlovy Vary 

- Stará Role, z.s. (IČO 18227660), dle návrhu č. 2 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 429/2018 -  změnu charakteru rozpočtových prostředků ve výši  

± 223.000 Kč v rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje, 

kapitoly příspěvky cizím subjektům, z neinvestičních na investiční, v rámci programu Podpora údržby  

a obnovy sportovních zařízení 

 

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

a tělovýchovy, podpisem Dodatků č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

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

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

 

 
59. Podání žádosti Karlovarského kraje o poskytnutí dotace v rámci výzvy „Podpora mládeže  

na krajské úrovni“ vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1279/11/18 
 

- bere na vědomí informaci o Výzvě k podání žádosti o poskytnutí dotace „Podpora mládeže na krajské 

úrovni“ na rok 2019 vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
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- schvaluje podání žádosti Karlovarského kraje o poskytnutí dotace na realizaci dotačního programu 

Karlovarského kraje „Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

kreativity, spolupráce a zdravého životního stylu dětí a mládeže v Karlovarském kraji“ v rámci výzvy 

„Podpora mládeže na krajské úrovni“ na rok 2019 dle návrhu 

 

- schvaluje finanční spoluúčast Karlovarského kraje na celkové alokaci dotačního programu „Program  

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kreativity, spolupráce a zdravého 

životního stylu dětí a mládeže v Karlovarském kraji“ ve výši maximálně 356.433 Kč, tj. 30 % z celkové 

alokace programu 

 

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

a tělovýchovy, podpisem žádosti o poskytnutí dotace 

 

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

 

Termín kontroly: leden 2018 
 

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

 

 
60. Projekt „Modernizace učeben - strojní a elektrotechnické“ Střední průmyslové školy Ostrov, 

příspěvkové organizace - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci 

na realizaci projektu  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1280/11/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční 

výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje Střední průmyslové škole Ostrov, příspěvková organizace, 

na předfinancování realizace projektu „Modernizace učeben - strojní a elektrotechnické“ ve výši  

3.600.000 Kč (90 % z celkových způsobilých výdajů projektu) a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle návrhu 

 

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

Karlovarského kraje Střední průmyslové škole Ostrov, příspěvková organizace, na spolufinancování 

realizace projektu „Modernizace učeben - strojní a elektrotechnické“ ve výši 400.000 Kč (10 %  

z celkových způsobilých výdajů projektu) a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

 

 
61. Projekt „Výstavba odborného zázemí pro gastronomické obory v objektu Ondřejská 56, 

Karlovy Vary“ Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1281/11/18 
 

- bere na vědomí projektový záměr „Výstavba odborného zázemí pro gastronomické obory v objektu 

Ondřejská 56, Karlovy Vary“ Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace,  
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v rámci výzvy do Integrovaného regionálního operačního programu a konstatuje, že záměr je v souladu  

s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

 

- jmenuje RNDr. Jiřího Neumanna, ředitele Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková 

organizace, vedoucím projektu „Výstavba odborného zázemí pro gastronomické obory v objektu 

Ondřejská 56, Karlovy Vary“ 

 

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

na projekt „Výstavba odborného zázemí pro gastronomické obory v objektu Ondřejská 56, Karlovy Vary“ 

Střední školu stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

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

na projekt „Výstavba odborného zázemí pro gastronomické obory v objektu Ondřejská 56, Karlovy Vary“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu „Výstavba odborného zázemí pro gastronomické obory v objektu Ondřejská 56, Karlovy Vary“ 

ve výši 8.300.000 Kč, kdy financování projektu je řešeno z 90 % z prostředků Integrovaného regionálního 

operačního programu a Státního rozpočtu ČR 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční 

výpomoci na předfinancování projektu ve výši 7.443.000 Kč (90 % z celkových uznatelných výdajů 

projektu) 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotace  

na spolufinancování projektu ve výši 857.000 Kč, z toho 827.000 Kč (10 % z celkových uznatelných 

výdajů projektu) a 30.000 Kč neuznatelných výdajů projektu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotace Střední 

škole stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace, na financování přípravné fáze projektu 

„Výstavba odborného zázemí pro gastronomické obory v objektu Ondřejská 56, Karlovy Vary“ ve výši 

100.000 Kč (1,2 % z celkových výdajů projektu) a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle návrhu 

 

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

připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury Integrovaného regionálního operačního 

programu prostřednictvím Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

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

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

 

 
62. Projekt „Kompetenční centrum pro 3D, rozšíření 3D laboratoře“ Gymnázia Ostrov, 

příspěvková organizace - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci 

na realizaci projektu  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1282/11/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční 

výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje Gymnáziu Ostrov, příspěvková organizace, na předfinancování 

realizace projektu „Kompetenční centrum pro 3D, rozšíření 3D laboratoře“ ve výši 5.623.596 Kč (90 %  

z celkových způsobilých výdajů projektu bez již poskytnuté dotace na přípravu projektu) a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle návrhu 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje Gymnáziu Ostrov, příspěvková organizace, na spolufinancování realizace projektu 

„Kompetenční centrum pro 3D, rozšíření 3D laboratoře“ ve výši 624.844 Kč (10 % z celkových 

způsobilých výdajů projektu bez již poskytnuté dotace na přípravu projektu) a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

 

 
63. Projekt „Modernizace infrastruktury SŠ logistické“ Střední školy logistické Dalovice, 

příspěvková organizace - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci 

na realizaci projektu  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1283/11/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční 

výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje Střední škole logistické Dalovice, příspěvková organizace,  

na předfinancování realizace projektu „Modernizace infrastruktury SŠ logistické“ ve výši 1.971.000 Kč 

(90 % z celkových způsobilých výdajů projektu bez již poskytnuté dotace na přípravu projektu) a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle návrhu 

 

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

Karlovarského kraje Střední škole logistické Dalovice, příspěvková organizace, na spolufinancování 

realizace projektu „Modernizace infrastruktury SŠ logistické“ ve výši 219.000 Kč (10 % z celkových 

způsobilých výdajů projektu bez již poskytnuté dotace na přípravu projektu) a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

 

 
64. Program obnovy venkova – změny v dotovaných akcích obcí Valeč a Hazlov 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1284/11/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

- změnu parametrů akce obce Valeč, dotované v rámci Programu obnovy venkova, "Oprava místní 

komunikace v obci Valeč" 

- změnu parametrů akce obce Hazlov, dotované v rámci Programu obnovy venkova, "Výstavba nové 

soustavy veřejného osvětlení" 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského 

kraje pro oblast regionálního rozvoje a informatiky, podpisem dodatků č. 1 k veřejnoprávní smlouvě  

o poskytnutí dotace ev. č. KK 01661/2018 a 01452/2018 
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Termín kontroly: únor 2019 
 

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

 

 
65. Závazný příslib financování projektu Smart Akcelerátor 2.0 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1285/11/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

• účast Karlovarského kraje v projektu „Smart Akcelerátor 2.0“ podávaného v rámci Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání, číslo výzvy 02_18_055  

• účast partnera s finančním příspěvkem Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace, 

v projektu „Smart Akcelerátor 2.0“,   

• zařazení projektu „Smart Akcelerátor 2.0“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

• celkové způsobilé výdaje projektu ve výši max. 45.000.000 Kč 

• závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků z Fondu budoucnosti k zabezpečení předfinancování přípravy 

a realizace projektu „Smart Akcelerátor 2.0“ ve výši max. 6.000.000 Kč, tzn. 100 % předpokládaných 

celkových uznatelných nákladů projektu na prvních 6 měsíců 

• vlastní spolufinancování projektu „Smart Akcelerátor 2.0“ ve výši max. 6.750.000 Kč, tzn. 15 % 

celkových uznatelných nákladů projektu 

• pověření Ing. Josefa Janů, člena rady pro oblast regionálního rozvoje a informatiky, podpisem všech 

relevantních dokumentů v rámci projektu „Smart akcelerátor 2.0“ podávaného v rámci Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, číslo výzvy 02_18_055 

• pověření Ing. Jany Bělohoubkové (odbor regionálního rozvoje) k elektronickému podepisování 

relevantních dokumentů v rámci projektu „Smart akcelerátor 2.0“ v systému pro podávání a administraci 

žádostí IS KP14+, vč. podpisu žádosti o dotaci 

• jmenování Ing. Vlastimila Veselého, ředitele Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové 

organizace, vedoucím projektu „Smart Akcelerátor 2.0“ 

 

Termín kontroly: březen 2019 
 

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

organizace 

 

 
66. Revokace části usnesení č. RK 1124/10/18 ze dne 1.10.2018 - soutěž „Youtuber“ pro žáky 

základních a středních škol v Karlovarském kraji  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1286/11/18 
 

- revokuje část usnesení č. RK 1124/10/18 ze dne 1. 10. 2018 v části „schvaluje přijetí věcného daru 

(mobilního telefonu v ceně nepřevyšující 10.000 Kč) do soutěže „Youtuber“ od firem tak, že se vypouští  

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

 

- schvaluje přijetí věcného daru (mobilního telefonu v ceně 12.991 Kč) do soutěže „Youtuber“ od firmy 

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

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

67. Žádost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad o poskytnutí individuální dotace  

na rok 2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1287/11/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální 

dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na činnost Regionální rady na rok 2019  

v celkové výši 259.000 Kč 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Josefa Janů, člena rady Karlovarského 

kraje pro oblast regionálního rozvoje a informatiky, podpisem smlouvy o poskytnutí dotace Regionální 

radě regionu soudržnosti Severozápad na rok 2019 v celkové výši 259.000 Kč 

 

Termín kontroly: únor 2019 
 

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

 

 
68. Poskytnutí mimořádných odměn členům zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1288/11/18 
 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

Mgr. Jaroslavu Borkovi ve výši 3.900 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích  

pro zadávání veřejných zakázek (13 veřejných zakázek) za období leden až září 2018, a to v souladu  

s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

Ing. Petru Bursíkovi ve výši 900 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích  

pro zadávání veřejných zakázek (3 veřejné zakázky) za období leden až září 2018, a to v souladu  

s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

Bc. Pavlu Čekanovi ve výši 1.200 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání 

veřejných zakázek (4 veřejné zakázky) za období leden až září 2018, a to v souladu s § 51 zákona  

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

Bc. Miloslavu Čermákovi ve výši 3.300 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích  

pro zadávání veřejných zakázek (11 veřejných zakázek) za období leden až září 2018, a to v souladu  

s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny 

Bohuslavě Hajské ve výši 4.200 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání 

veřejných zakázek (14 veřejných zakázek) za období leden až září 2018, a to v souladu s § 51 zákona  

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

Olze Halákové ve výši 600 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání 

veřejných zakázek (2 veřejné zakázky) za období leden až září 2018, a to v souladu s § 51 zákona  

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
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- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

JUDr. Martinu Havlovi ve výši 600 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích  

pro zadávání veřejných zakázek (2 veřejné zakázky) za období leden až září 2018, a to v souladu  

s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

Mgr. Bc. Heleně Hejnové ve výši 900 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích  

pro zadávání veřejných zakázek (3 veřejné zakázky) za období leden až září 2018, a to v souladu  

s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

Ing. Pavlu Hojdovi ve výši 900 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání 

veřejných zakázek (3 veřejné zakázky) za období leden až září 2018, a to v souladu s § 51 zákona  

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

Ing. Janu Horníkovi ve výši 1.200 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích  

pro zadávání veřejných zakázek (4 veřejné zakázky) za období leden až září 2018, a to v souladu  

s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny Haně 

Hozmanové ve výši 6.600 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání 

veřejných zakázek (22 veřejných zakázek) za období leden až září 2018, a to v souladu s § 51 zákona  

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

Mgr. Zdeňku Hrkalovi ve výši 2.100 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích  

pro zadávání veřejných zakázek (7 veřejných zakázek) za období leden až září 2018, a to v souladu  

s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

Bc. Ivě Kalátové ve výši 2.400 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání 

veřejných zakázek (8 veřejných zakázek) za období leden až září 2018, a to v souladu s § 51 zákona  

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

Ing. Eriku Klimešovi ve výši 5.700 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích  

pro zadávání veřejných zakázek (19 veřejných zakázek) za období leden až září 2018, a to v souladu  

s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

Mgr. Jiřímu Klsákovi ve výši 9.900 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích  

pro zadávání veřejných zakázek (33 veřejných zakázek) za období leden až září 2018, a to v souladu  

s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

Ing. Petru Kulhánkovi ve výši 600 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích  

pro zadávání veřejných zakázek (2 veřejné zakázky) za období leden až září 2018, a to v souladu  

s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

Ing. Petru Navrátilovi ve výši 1.200 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích  

pro zadávání veřejných zakázek (4 veřejné zakázky) za období leden až září 2018, a to v souladu  

s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
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- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny Renatě 

Oulehlové ve výši 2.400 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání 

veřejných zakázek (8 veřejných zakázek) za období leden až září 2018, a to v souladu s § 51 zákona  

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny Jakubu 

Pánikovi ve výši 600 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání veřejných 

zakázek (2 veřejné zakázky) za období leden až září 2018, a to v souladu s § 51 zákona č. 129/2000 Sb.,  

o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

Bc. Janu Pickovi ve výši 3.600 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání 

veřejných zakázek (12 veřejných zakázek) za období leden až září 2018, a to v souladu s § 51 zákona  

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny Patriku 

Pizingerovi ve výši 2.100 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání 

veřejných zakázek (7 veřejných zakázek) za období leden až září 2018, a to v souladu s § 51 zákona  

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny Luboši 

Pokornému ve výši 4.200 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání 

veřejných zakázek (14 veřejných zakázek) za období leden až září 2018, a to v souladu s § 51 zákona  

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

MUDr. Věře Procházkové ve výši 2.400 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích  

pro zadávání veřejných zakázek (8 veřejných zakázek) za období leden až září 2018, a to v souladu  

s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

JUDr. Václavu Sloupovi ve výši 2.100 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích  

pro zadávání veřejných zakázek (7 veřejných zakázek) za období leden až září 2018, a to v souladu  

s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

PhDr. Zdeňku Soukupovi ve výši 300 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích  

pro zadávání veřejných zakázek (1 veřejná zakázka) za období leden až září 2018, a to v souladu  

s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

Ing. Elišce Stránské ve výši 1.500 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích  

pro zadávání veřejných zakázek (5 veřejných zakázek) za období leden až září 2018, a to v souladu  

s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny Michalu 

Šťovíčkovi ve výši 3.300 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání 

veřejných zakázek (11 veřejných zakázek) za období leden až září 2018, a to v souladu s § 51 zákona  

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

Ing. Evě Valjentové ve výši 1.800 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích  

pro zadávání veřejných zakázek (6 veřejných zakázek) za období leden až září 2018, a to v souladu  

s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
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- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

Mgr. Petru Zahradníčkovi ve výši 1.200 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích  

pro zadávání veřejných zakázek (4 veřejné zakázky) za období leden až září 2018, a to v souladu  

s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

Mgr. Bc. Haně Žákové ve výši 4.200 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích  

pro zadávání veřejných zakázek (14 veřejných zakázek) za období leden až září 2018, a to v souladu  

s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

 

 
69. Změna směrnice ředitelky krajského úřadu o stravování zaměstnanců Karlovarského kraje  

a uvolněných členů Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1289/11/18 
 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí znění směrnice 

ředitelky krajského úřadu "Stravování zaměstnanců Karlovarského kraje a uvolněných členů 

Zastupitelstva Karlovarského kraje" s účinností od 1. 1. 2019 

 

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

 

 
70. Schválení dodatku č. 1 k předpisu rady kraje č. PR 06/2018 Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1290/11/18 
 

- schvaluje Dodatek č. 1 k předpisu rady kraje č. PR 06/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

 

 
71. Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě k zajištění 

dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje na rok 2019 – druhá část 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1291/11/18 
 

- souhlasí s uzavřením smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě  

k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem BUS LIGNETA a.s., 

dle návrhu 
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- schvaluje uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě  

k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem BUS LIGNETA a.s., 

dle návrhu 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky, Martina Hurajčíka, podpisem smlouvy o veřejných službách v přepravě 

cestujících ve veřejné linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského 

kraje s dopravcem BUS LIGNETA a.s., dle návrhu 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

 

 
72. Zajištění agendy projektu RE:START a činnosti sekretariátu RSK Krajským úřadem 

Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1292/11/18 
 

- stanovuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1) písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Karlovarského kraje zařazených do krajského 

úřadu na 380 z důvodu zřízení čtyř pracovních míst, na jejichž financování budou využity finanční 

prostředky z Operačního programu Technická pomoc, a to pro administraci programu RE:START  

a činnost sekretariátu Regionální stálé konference Karlovarského kraje 

 

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

 

 
73. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb – Senior roku 2018   

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1293/11/18 
 

- bere na vědomí informaci o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb uzavřené  

mezi Karlovarským krajem a Městským domem kultury Sokolov, příspěvková organizace, na zajištění 

slavnostního vyhlášení ankety Senior roku 2018 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
74. Výpůjčka zastupitelského sálu za účelem konání odborného semináře „Správa místních 

poplatků“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1294/11/18 
 

- schvaluje výpůjčku, bezúplatné poskytnutí zastupitelského sálu na budově A dne 11. 12. 2018 za účelem 

konání odborného semináře „Správa místních poplatků“ pořádaného kanceláří veřejného ochránce práv 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 
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75. Termíny jednání Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1295/11/18 
 

- schvaluje termíny jednání Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2019 

dle návrhu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
76. Nákup funkcionalit do eZAK - profil zadavatele a webové prostředí pro zadávání veřejných 

zakázek elektronickou formou 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1296/11/18 
 

- projednala předložený materiál 

 

- souhlasí s nákupem funkcionalit E-ZAK v rozsahu  

- Integrace se spisovou službou Athena 69.800 Kč bez DPH (84.458 Kč vč. DPH) 

- GDPR  35.000 Kč bez DPH (42.350 Kč včetně DPH)  

- Termínovník 54.000 Kč bez DPH (65.340 Kč vč. DPH) 

- Upgrade – automatická instalace nové verze 25.000 Kč/rok bez DPH (30.250 Kč/rok vč. DPH) 

Celkem ve výši 183.800 Kč bez DPH (222.398 Kč vč. DPH) 

 

- schvaluje výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem  

a jeho příspěvkovými organizacemi na nákup funkcionalit elektronického nástroje E-ZAK v uvedeném 

rozsahu od společnosti QCM s.r.o., se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno, IČ 26262525, ve výši 

222.398 Kč vč. DPH (183.800 Kč bez DPH) 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 443/2018 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 84.458 Kč  

z rozpočtu Odboru informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje, ve výši ± 42.350 Kč z rozpočtu 

Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje a ve výši ± 65.340 Kč z rozpočtu 

Odboru investic a správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje, vše do rozpočtu Odboru vnitřních 

záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje na pořízení služby eZAK (neinvestice) 

 

- pověřuje Mgr. Marcelu Saxovou, vedoucí odboru vnitřních záležitostí, podpisem objednávky na nákup 

funkcionalit eZAK uvedených v tomto materiálu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
77. Podstatná změna v projektu Karlovarského kraje „Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov 

po živelní pohromě“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1297/11/18 
 

- schvaluje podstatnou změnu projektu Karlovarského kraje „Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov 

po živelní pohromě“, která spočívá ve změně termínu ukončení realizace projektu a změně termínu  

pro předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení projektu 
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- pověřuje Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou, hejtmanku Karlovarského kraje, podpisem formuláře 

evidenčního dotačního systému Ministerstva pro místní rozvoj dle návrhu 

 

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

 

Termín kontroly: 03.12.2018 
 

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

 

 
78. Anketa Zdravotník Karlovarského kraje 2018 – výsledky ankety 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1298/11/18 
 

- schvaluje vyhlášení osobností v rámci ankety Zdravotník Karlovarského kraje 2018 v kategorii lékař, 

zdravotní sestra, zdravotník, Řád bílého pláště, dle návrhu 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
79. Schválení realizace zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení s názvem 

„Zdravotnický mobiliář pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1299/11/18 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v nadlimitním režimu, s názvem 

„Zdravotnický mobiliář pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech“, 

s podmínkou předchozího podpisu příkazní smlouvy mezi Karlovským krajem a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí a.s., na zajištění zdravotnické technologie a interiérového vybavení v souvislosti s realizací 

stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s., stavební úpravy porodnického oddělení“ 

 

- schvaluje hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH pro hodnocení nabídek  

na veřejnou zakázku „Zdravotnický mobiliář pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice  

v Karlových Varech“ 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem „Zdravotnický mobiliář pro gynekologicko-

porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech“, vč. soupisu pořizovaného majetku, který je  

její součástí 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví, podpisem zadávací 

dokumentace 

 

- schvaluje členy a náhradníky hodnotící komise veřejné zakázky s názvem „Zdravotnický mobiliář  

pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech“ 

- člen: Hana Hozmanová, Mgr. Jiří Klsák, Iva Kalátová, Ing. Šárka Ištvánová, Jiří Kvak,  

Ing. Jaroslav Bednář 

- náhradník: Ing. Josef Janů, Ing. Erik Klimeš, Bohuslava Hajská, MUDr. Věra Procházková,  

Mgr. Daniela Seifertová, Mgr. Bc. Hana Žáková, Ing. Jitka Hloušková, Ing. Květoslav Smutný,  

Ing. Ilona Vltavská 
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- pověřuje Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., zastoupením Karlovarského kraje jako zadavatele  

dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, při realizací zadávacího řízení 

veřejné zakázky s názvem „Zdravotnický mobiliář pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice  

v Karlových Varech“ 

 

Termín kontroly: květen 2019 
 

Zodpovídá: Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

 

 
80. Schválení realizace zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení s názvem 

„Lékařská technologie – zdravotnické prostředky pro gynekologicko-porodnické oddělení 

nemocnice v Karlových Varech“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1300/11/18 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v nadlimitním režimu, s názvem „Lékařská 

technologie – zdravotnické prostředky pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Karlových 

Varech“, s podmínkou předchozího podpisu příkazní smlouvy mezi Karlovským krajem a Karlovarskou 

krajskou nemocnicí a.s., na zajištění zdravotnické technologie a interiérového vybavení v souvislosti  

s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s., stavební úpravy porodnického oddělení“ 

 

- schvaluje hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH pro hodnocení nabídek  

na veřejnou zakázku „Lékařská technologie – zdravotnické prostředky pro gynekologicko-porodnické 

oddělení nemocnice v Karlových Varech“ 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem „Lékařská technologie – zdravotnické 

prostředky pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech“, vč. soupisu 

pořizovaného majetku, který je její součástí 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví, podpisem zadávací 

dokumentace 

 

- schvaluje členy a náhradníky hodnotící komise veřejné zakázky s názvem „Lékařská technologie – 

zdravotnické prostředky pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech“ 

- člen: Hana Hozmanová, Mgr. Jiří Klsák, Iva Kalátová, Ing. Šárka Ištvánová, Jiří Kvak,  

Ing. Jaroslav Bednář 

- náhradník: Ing. Josef Janů, Ing. Erik Klimeš, Bohuslava Hajská, MUDr. Věra Procházková,  

Mgr. Daniela Seifertová, Mgr. Bc. Hana Žáková, Ing. Jitka Hloušková, Ing. Květoslav Smutný,  

Ing. Ilona Vltavská 

 

- pověřuje Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., zastoupením Karlovarského kraje jako zadavatele  

dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, při realizací zadávacího řízení 

veřejné zakázky s názvem „Lékařská technologie – zdravotnické prostředky pro gynekologicko-

porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech“ 

 

Termín kontroly: květen 2019 
 

Zodpovídá: Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 
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81. Schválení realizace zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení s názvem 

„Nábytek pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1301/11/18 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v nadlimitním režimu, s názvem „Nábytek 

pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech“, s podmínkou předchozího 

podpisu příkazní smlouvy mezi Karlovským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., na zajištění 

zdravotnické technologie a interiérového vybavení v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská 

nemocnice a.s., stavební úpravy porodnického oddělení“ 

 

- schvaluje hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH pro hodnocení nabídek  

na veřejnou zakázku „Nábytek pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech“ 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem „Nábytek pro gynekologicko-porodnické 

oddělení nemocnice v Karlových Varech“ vč. soupisu pořizovaného majetku, který je její součástí 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví, podpisem zadávací 

dokumentace 

 

- schvaluje členy a náhradníky hodnotící komise veřejné zakázky s názvem „Nábytek pro gynekologicko-

porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech“ 

- člen: Hana Hozmanová, Mgr. Jiří Klsák, Iva Kalátová, Ing. Šárka Ištvánová, Jiří Kvak,  

Ing. Jaroslav Bednář 

- náhradník: Ing. Josef Janů, Ing. Erik Klimeš, Bohuslava Hajská, MUDr. Věra Procházková,  

Mgr. Daniela Seifertová, Mgr. Bc. Hana Žáková, Ing. Jitka Hloušková, Ing. Květoslav Smutný,  

Ing. Ilona Vltavská 

 

- pověřuje Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., zastoupením Karlovarského kraje jako zadavatele  

dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, při realizací zadávacího řízení 

veřejné zakázky s názvem „Nábytek pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Karlových 

Varech“ 

 

Termín kontroly: květen 2019 
 

Zodpovídá: Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

 

 
82. Schválení realizace zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení s názvem 

„Hygienický mobiliář pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1302/11/18 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v nadlimitním režimu, s názvem 

„Hygienický mobiliář pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech“, s 

podmínkou předchozího podpisu příkazní smlouvy mezi Karlovským krajem a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí a.s., na zajištění zdravotnické technologie a interiérového vybavení v souvislosti s realizací 

stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s., stavební úpravy porodnického oddělení“ 

 

 



Usnesení ze 117. jednání RKK dne 05.11.2018 

 

05.11.2018  Strana 56 (celkem 57) 

 

 

- schvaluje hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH pro hodnocení nabídek  

na veřejnou zakázku „Hygienický mobiliář pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice  

v Karlových Varech“ 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem „Hygienický mobiliář pro gynekologicko-

porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech“, vč. soupisu pořizovaného majetku, který je  

její součástí 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví, podpisem zadávací 

dokumentace 

 

- schvaluje členy a náhradníky hodnotící komise veřejné zakázky s názvem „Hygienický mobiliář  

pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech“ 

- člen: Hana Hozmanová, Mgr. Jiří Klsák, Iva Kalátová, Ing. Šárka Ištvánová, Jiří Kvak,  

Ing. Jaroslav Bednář 

- náhradník: Ing. Josef Janů, Ing. Erik Klimeš, Bohuslava Hajská, MUDr. Věra Procházková,  

Mgr. Daniela Seifertová, Mgr. Bc. Hana Žáková, Ing. Jitka Hloušková, Ing. Květoslav Smutný, 

Ing. Ilona Vltavská 

 

- pověřuje Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., zastoupením Karlovarského kraje jako zadavatele  

dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, při realizaci zadávacího řízení 

veřejné zakázky s názvem „Hygienický mobiliář pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice  

v Karlových Varech“ 

 

Termín kontroly: květen 2019 
 

Zodpovídá: Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

 

 
83. Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" - Schválení uzavření Dodatku č. 1 k dohodě  

o účasti v projektu "Nestůj a pojď II", registrační číslo projektu CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1303/11/18 
 

- schvaluje uzavření DODATKU č. 1 k dohodě o účasti v projektu "Nestůj a pojď II", registrační číslo 

projektu CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769, Košař Jakub 

 

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

v "Nestůj a pojď II",  registrační číslo CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 

 

Termín kontroly: únor 2019 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 
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84. Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" - Schválení uzavření DODATKU č. 1  

k veřejnoprávní smlouvě KK00174/2018  a KK00175/2018 o poskytnutí dotace pro ALTAVISTA - 

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

projektu "Nestůj a pojď II",  registrační číslo projektu CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1304/11/18 
 

- schvaluje uzavření DODATKU č. 1 k veřejnoprávní smlouvě KK00175/2018 a KK00174/2018  

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", registrační 

číslo projektu CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769, financovaného v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost 

 

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

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

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

Zaměstnanost 

 

Termín kontroly: březen 2019 
 

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

 

 
85. Potvrzení jmenování členů do mezirezortní komise týkající se řešení ekologických škod 

vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1305/11/18 
 

- potvrzuje stávající zástupce Karlovarského kraje v mezirezortní komisi pro řešení ekologických škod 

vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji 

ve složení: Ing. Karel Jakobec jako člen, pan Patrik Pizinger jako náhradník za Karlovarský kraj,  

z Hospodářské a sociální rady Sokolovska pan Ing. Luboš Orálek jako člen a Ing. Rudolf Tomíček  

jako náhradník 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová v. r. 

hejtmanka  

Karlovarského kraje 

 Ing. Jaroslav Bradáč v. r. 

 ověřovatel 

 

 


