Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (označeno
„xxxxxxxxx“).

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

USNESENÍ
ze 76. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 22. ledna 2018 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje
v době od 7:06 do 12:50 hodin

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

Mgr. Vildumetzová, p. Hurajčík, Mgr. Kubis, Mgr. Blažek, Ing. Jakobec,
Ing. Bureš (od 7:12 hod.), Ing. Bradáč, Ing. Janů (celkem 8 radních)
Mgr. Vildumetzová
Mgr. Seifertová
Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Ing. Brandtl, Ing. arch. Franta, Mgr. Havlová, Ing. Hryszová, Ing. Jánská,
Mgr. Novotný, Mgr. Pavlíková, PhDr. Mgr. Smoleja, Ing. Správková
Mgr. Jana Lukášová

Usnesení č.

A. Volba ověřovatelů zápisu
B. Schválení programu jednání
1. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje,
a. s. – schválení nových Smluv o výkonu funkce člena představenstva
pro Ing. Martina Leichtera, MBA, Ing. Zdeňka Brázdu a Ing. Pavla Rašku, členy
představenstva Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s.
2. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 22.1.2018
3. Rozpočtová změna č. 512/2017
Rozpočtové změny č. 5 - 39/2018
4. Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů
spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem,
příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou
nemocnicí a.s.
5. Změna účelu použití nevyčerpaných dotací do fondu investic příspěvkové
organizace Střední lesnická škola Žlutice, p.o., na přestavbu chemické laboratoře
a na opravu chodníků a vstupu do budovy domova mládeže
6. Změna účelu použití nevyčerpané dotace do fondu investic na akci "Rekonstrukce
sportovního areálu - dofinancování" příspěvkové organizace Střední pedagogická
škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, p.o.
7. Postup ve věci škodního případu souvisejícího s projektem "Cyklostezka Ohře II.",
reg. č. CZ.1.09/3.2.00/35.00801

RK 30/01/18

RK 31/01/18
RK 32/01/18
RK 33/01/18

RK 34/01/18

RK 35/01/18

RK 36/01/18

Usnesení ze 76. jednání RKK dne 22.01.2018

8. Postup ve věci obdrženého vypořádání stížnosti proti rozhodnutí kontrolora
u projektu „Clara III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy
v česko-saském regionu“ reg. č. projektu 100274826
9. Postup ve věci vratitelných přeplatků za platební výměry č. 21/2013 a č. 22/2013,
úroků z vratitelných přeplatků, úroků z neoprávněného jednání správce daně
a ve věci sporu z veřejnoprávní smlouvy v projektu reg. č.
CZ.1.09/1.3.00/18.00376 "Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“,
příjemce Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové
organizace
10. Informace o sdělení zaslané Ing. arch. Tomášem Dohnalem k výzvě k dokončení
díla a odstranění nedodělků díla týkajícího se projektové dokumentace k akci
"Karlovy Vary - revitalizace objektu Císařských lázní"
11. Prověření výdajů zaplacených organizátorovi výběrového řízení u akce
Rekonstrukce objektu Neumannova ulice, Aš a u akce Investiční podpora procesu
transformace DOZP "PATA" v Hazlově, p.o., 1. etapa, část III a 2. etapa
12. Informace k udržitelnosti projektu „Omezení invazních druhů rostlin
v Karlovarském kraji“ a schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje
č. PR 01/2017 "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem
a jeho příspěvkovými organizacemi" pro zajištění prací v rámci udržitelnosti
projektu „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“
13. Stanovení počtu zaměstnanců Karlovarského kraje zařazených do krajského úřadu
14. Informace ve věci doručeného rozhodnutí Ministerstva financí k platebnímu
výměru č. 7/2014 u projektu „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy
v Karlovarském kraji – I. etapa“ reg. č. CZ.1.09/3.1.00/07.00014
15. Změna platu ředitele příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace
16. Dodatek č. 13 ke zřizovací listině Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu,
příspěvková organizace
17. Změna ve složení Komise pro rozdělování dotace jednotkám SDH obcí
Karlovarského kraje
18. Financování provozu Informačního centra integrovaného záchranného systému
Karlovarského kraje
19. Schválení podání žádosti Karlovarského kraje o poskytnutí státní účelové dotace
z Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018 na realizaci informační
a vzdělávací kampaně na ochranu měkkých cílů pro rok 2018
20. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zabezpečení škol a školských
zařízení v Karlovarském kraji - kamerové systémy“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
21. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Post
Bellum, o.p.s., ve výši 30.000 Kč
22. Informace o smlouvách o zřízení věcného břemene a smlouvách o zřízení
služebnosti inženýrské sítě uzavřených Krajskou správou a údržbou silnic
Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, v období od 01.07.2017
do 31.12.2017
23. Informace o uzavřených nájemních smlouvách, pachtovních smlouvách,
smlouvách o výpůjčce a smlouvách o výprose za období od 01.07.2017
do 31.12.2017
24. Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje, předaných
k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové
organizaci, vzniklé na základě dokončených komplexních pozemkových úprav,
oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální
mapy a obnovy katastrálního operátu
22.01.2018
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25. Změna Přílohy č. 2 zřizovací listiny - pravidla pro správu majetku kraje
příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem (kromě Krajské
správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace)
26. Projekt „Kotlíkové dotace I - 2. výzva“ - zrušení smlouvy o poskytnutí účelové
investiční dotace s evidenčním číslem KK 02094/2017
27. Schválení návrhu odpovědi na petici doručenou dne 14.12.2017 ve věci „Výzvy
k záchraně historické budovy Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary
v Rybářích, náměstí 17. listopadu 428/14 a Sokolovské ulici 106“
28. Souhlas se jmenováním zástupce statutárního orgánu Zdravotnické záchranné
služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
29. Program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními
technologiemi v souvislosti s eReceptem – poskytnutí dotací
30. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Andrea Kakašová
31. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Evropský parlament mládeže
v ČR, z.s.
32. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Federace dětských domovů
ČR - FICE, z.s.
33. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Pavla Kyryljuk
34. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - POST BELLUM, o.p.s.
35. Informace o ukončení projektu „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední
školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace
36. Informace o výsledku realizace projektu z dotačního titulu Ministerstva
zemědělství s názvem „Centra odborné přípravy“ Střední zemědělské školy
Dalovice, příspěvková organizace
37. Petice proti úpravě oborové struktury středních škol v Karlovarském kraji
38. Projekt „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školy živnostenské Sokolov,
příspěvková organizace
39. Souhlas se jmenováním zástupkyně ředitelky Dětského domova Mariánské Lázně
a Aš, příspěvková organizace
40. Tisková oprava rozpočtové změny č. 477/2017 schválené usnesením
č. RK 1528/12/17 ze dne 18. prosince 2017
41. Veřejná zakázka „Odborná školení pro učitele mateřských a základních škol“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- schválení zadávací dokumentace
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise
42. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji
za školní rok 2016/2017
43. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost
středních škol zřizovaných Karlovarským krajem
44. Informace o usnesení Komise pro rozvoj venkova
45. Vyhlášení programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje Program obnovy venkova, včetně pravidel pro příjem a hodnocení žádosti,
poskytnutí a vypořádání dotace a vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
46. Ukončení administrace žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje – MAS Kraj živých vod, z.s.
47. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Luby "O spolupráci
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné
správy Karlovarského kraje"
48. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Merklín
"O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální
mapy veřejné správy Karlovarského kraje"

22.01.2018
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49. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a Povodím Ohře, s.p.,
"O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální
mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
50. Dodatek č. 1 k Nevýhradní licenční smlouvě č. 67562/14 o užití Základní báze
geografických dat
51. Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" – schválení uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného
pracovního místa účastníkem projektu KOTEC o.p.s.
52. Oprava poškozených skel dopravního terminálu v Chebu
53. Přijímací řízení ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem pro školní
rok 2018/2019
54. Zmocnění vedoucího odboru investic a správa majetku Ing. Tomáše Brtka
k podpisu daňových přiznání na daň z nemovitých věcí ve vlastnictví
Karlovarského kraje a daň z nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského
kraje
55. Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2018
56. Schválení smlouvy o spolupráci mezi BMW, Sokolovskou uhelnou, právním
nástupcem, a.s., a Karlovarským krajem
57. "Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" - pracovní tým
58. Schválení výsledku zadávacího řízení – výběr dodavatelů veřejné zakázky:
„Dodávka vnitřního vybavení pokojů, společných prostor a zázemí zaměstnanců Rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková
organizace – II. etapa“ realizovaného v rámci projektu Rekonstrukce objektu
Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace – II. etapa –
identifikační číslo EDS 113D313003102
59. Plnění usnesení č. RK 180/02/17 s názvem "Prodloužení termínů předložení
prověření akcí souvisejících s vybranými finančními postihy projektů
Karlovarského kraje a jeho organizací", ukládajícího prověřit zjištění u projektu
Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova vila.
60. Postup ve věci komunikace Karlovarského kraje ve věci vypořádání závazků
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a případné žádosti Regionální
rady regionu soudržnosti Severozápad o dotaci na spolufinancování těchto závazků

Mgr. Jana Vildumetzová v. r.
hejtmanka
Karlovarského kraje

22.01.2018
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RK 86/01/18

Ing. Karel Jakobec v. r.
ověřovatel
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A. Volba ověřovatelů zápisu
Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:
- Mgr. Petra Kubise
- Ing. Karla Jakobce

B. Schválení programu jednání
Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.
Rozšíření programu o:
bod č. 51

Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" – schválení uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného
pracovního místa účastníkem projektu KOTEC o.p.s.

bod č. 52

Oprava poškozených skel dopravního terminálu v Chebu

bod č. 53

Přijímací řízení ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem pro školní rok
2018/2019

bod č. 54

Zmocnění vedoucího odboru investic a správa majetku Ing. Tomáše Brtka k podpisu
daňových přiznání na daň z nemovitých věcí ve vlastnictví Karlovarského kraje a daň
z nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje

bod č. 55

Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2018

bod č. 56

Schválení smlouvy o spolupráci mezi BMW, Sokolovskou uhelnou, právním
nástupcem, a.s., a Karlovarským krajem

bod č. 57

"Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" - pracovní tým

bod č. 58

Schválení výsledku zadávacího řízení – výběr dodavatelů veřejné zakázky: „Dodávka
vnitřního vybavení pokojů, společných prostor a zázemí zaměstnanců - Rekonstrukce
objektu Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace –
II. etapa“ realizovaného v rámci projektu Rekonstrukce objektu Domova pro seniory
„SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace – II. etapa – identifikační číslo EDS
113D313003102

bod č. 59

Plnění usnesení č. RK 180/02/17 s názvem "Prodloužení termínů předložení prověření
akcí souvisejících s vybranými finančními postihy projektů Karlovarského kraje a jeho
organizací", ukládajícího prověřit zjištění u projektu Interaktivní galerie Karlovy Vary
- Becherova vila

bod č. 60

Postup ve věci komunikace Karlovarského kraje ve věci vypořádání závazků
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a případné žádosti Regionální rady
regionu soudržnosti Severozápad o dotaci na spolufinancování těchto závazků

22.01.2018
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Staženo z programu:
bod č. 41

Veřejná zakázka „Odborná školení pro učitele mateřských a základních škol“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- schválení zadávací dokumentace
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise

bod č. 42

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní
rok 2016/2017

bod č. 59

Plnění usnesení č. RK 180/02/17 s názvem "Prodloužení termínů předložení prověření
akcí souvisejících s vybranými finančními postihy projektů Karlovarského kraje a jeho
organizací", ukládajícího prověřit zjištění u projektu Interaktivní galerie Karlovy Vary
- Becherova vila

1. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. – schválení
nových Smluv o výkonu funkce člena představenstva pro Ing. Martina Leichtera, MBA,
Ing. Zdeňka Brázdu a Ing. Pavla Rašku, členy představenstva Údržby silnic Karlovarského kraje,
a.s.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 30/01/18
která je jediným akcionářem obchodní společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČO 26402068,
se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197 (dále jen společnost ÚSKK, a.s.) v působnosti valné hromady
ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „KrajZ“), a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (dále jen „KorpZ“), učinila tato rozhodnutí:
- bere na vědomí předloženou Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku
společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., za období 1-9/2017
- schvaluje v souladu s ustanovením § 59 odstavec 2 „KorpZ“, § 12 odstavec 1 „KorpZ“ a § 59 odstavec 1
písmeno j) „KrajZ“ Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti ze dne 09.01.2018
mezi společností ÚSKK, a.s., a Ing. Martinem Leichterem, MBA, datum narození dne xx xxxxx xxxx,
bytem xxxx xxxxx xx, xxxx xxxxxx, jako členem představenstva společnosti ÚSKK, a.s.,
dle předloženého znění, a to včetně jejího ujednání o výši a složkách odměny za výkon funkce člena
představenstva
- schvaluje v souladu s ustanovením § 59 odstavec 2 „KorpZ“, § 12 odstavec 1 „KorpZ“ a § 59 odstavec 1
písmeno j) „KrajZ“ Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti ze dne 09.01.2018
mezi společností ÚSKK, a.s., a Ing. Zdeňkem Brázdou, datum narození dne xx xxxxx xxxx, bytem
xxxxxx xxx xxxxx xxx xx, jako členem představenstva společnosti ÚSKK, a.s., dle předloženého znění,
a to včetně jejího ujednání o výši a složkách odměny za výkon funkce člena představenstva
- schvaluje v souladu s ustanovením § 59 odstavec 2 „KorpZ“, § 12 odstavec 1 „KorpZ“ a § 59 odstavec 1
písmeno j) „KrajZ“ Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti ze dne 09.01.2018
mezi společností ÚSKK, a.s., a Ing. Pavlem Raškou, datum narození dne xx xx xxxx, bytem xxxxxx
xxxxx xxxxxx, jako členem představenstva společnosti ÚSKK, a.s., dle předloženého znění, a to včetně
jejího ujednání o výši a složkách odměny za výkon funkce člena představenstva
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- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje podpisem písemných vyhotovení výše uvedených rozhodnutí
za jediného akcionáře společnosti ÚSKK, a.s., v působnosti valné hromady společnosti, ve smyslu
ustanovení § 12 odstavec 1 „KorpZ.“
Zodpovídá:

Ing. Zdeněk Brázda, místopředseda představenstva
Ing. Martin Leichter, MBA, předseda představenstva
Ing. Pavel Raška, člen představenstva

2. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 22.1.2018
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 31/01/18
- bere na vědomí informaci o splnění nebo průběžném plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu
22.1.2018 dle návrhu č. 1 a č. 2
Zodpovídá:

Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

3. Rozpočtová změna č. 512/2017
Rozpočtové změny č. 5 - 39/2018
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 32/01/18
- schvaluje
Rozpočtovou změnu č. 512/2017
- navýšení příjmů Karlovarského kraje a financování z titulu obdržení vratek státních finančních
prostředků od obcí za volby v roce 2017 v celkové výši 1.191.134,30 Kč. Jedná se o finanční prostředky,
které obce vrátily na účet kraje v roce 2017 a které budou v roce 2018 odvedeny při finančním vypořádání
za rok 2017 do státního rozpočtu.
Rozpočtovou změnu č. 5/2018
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 15.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové
dotace z Ministerstva financí České republiky určené na úhradu výdajů v souvislosti s novými volbami
do zastupitelstva obce Prameny
Rozpočtovou změnu č. 6/2018
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017
ve výši 3.200 Kč do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodaření Krajského úřadu Karlovarského
kraje z důvodu úhrady individuální dotace paní Jiřině Bastlové na zajištění dopravy žákyně Kamily
Půčkové do školy za období měsíce prosince 2017
Rozpočtovou změnu č. 7/2018
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje
v celkové částce ± 500.000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci
Karlovarského kraje Sociální služby, Kynšperk nad Ohří, na zajištění přípravy fyzických osob vhodných
stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a dále na zajištění poradenské pomoci
osvojitelům nebo pěstounům.
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Rozpočtovou změnu č. 8/2018
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 200.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové
dotace z Ministerstva financí České republiky určené na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb
prezidenta České republiky v roce 2018. Finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu Odboru
legislativního a právního a krajského živnostenského úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Rozpočtovou změnu č. 9/2018
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 630.739 Kč z titulu přijetí investiční účelové
dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na základě
Rozhodnutí Ministerstva financí č. j. MF – 13811/2016/1203-14 na Projekt revitalizace Centra vzdělávání
ISŠTE Sokolov. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov.
Rozpočtovou změnu č. 10/2018
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 28.159,57 Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství,
mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny
na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb k úhradě
nákladů na stravování žáků ve školní jídelně základní školy v Brandlově ulici za prosinec 2017.
Rozpočtovou změnu č. 11/2018
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 400.000 Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství,
mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu poskytnutí neinvestičního
příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum
na zajištění udržitelnosti projektu Inovace školského portálu Karlovarského kraje (registrační číslo
CZ.1.07/1.3.00/14.0024), a to na realizaci jazykových kurzů
Rozpočtovou změnu č. 12/2018
- přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 987.920 Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru
školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu poskytnutí neinvestičních
příspěvků příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje v oblasti školství (seznam příjemců uveden
v příloze důvodové zprávy) na zajištění aktivit pro rok 2018 v rámci udržitelnosti projektu Podpora
přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0004,
který byl ukončen k 30.06.2015
Rozpočtovou změnu č. 13/2018
- zapojení financování z vázaných finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok
2017 ve výši 8.394,50 Kč do rozpočtu Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje na vratku
Ministerstvu financí ČR z titulu neoprávněně vyplacených sociálních dávek vrácených obcemi na účet
Karlovarského kraje v měsíci prosinci 2017
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení
Rozpočtovou změnu č. 14/2018
- zapojení financování zůstatku zvláštního bankovního účtu projektu Senior pas k datu 31.12.2017 ve výši
30.573 Kč do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Tyto finanční
prostředky jsou určeny ke krytí výdajů projektu Senior pas v roce 2018.
Rozpočtovou změnu č. 15/2018
- zapojení zůstatku zvláštního bankovního účtu projektu Becherova vila k datu 31.12.2017 ve výši
3.067.923,54 Kč do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského
úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o přijaté plnění z bankovní záruky THERMIA BAU a.s., připsané
na základní běžný účet kraje dne 03.03.2016 na úhradu reklamačních prací na budově Becherova vila
v souladu s podmínkami záruční listiny za realizaci díla Stavba Interaktivní galerie Karlovy Vary
č. p. 1196 - Becherova vila.
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Rozpočtovou změnu č. 16/2018
- zapojení zůstatku zvláštního bankovního účtu projektu Implementace Krajského akčního plánu 1
v Karlovarském kraji k datu 31.12.2017 ve výši 596.185,30 do rozpočtu Odboru školství, mládeže
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s přípravou
projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji připravovaného k realizaci
a financování v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Rozpočtovou změnu č. 17/2018
- zapojení zůstatku zvláštního bankovního účtu investiční akce Rekonstrukce objektu Domova pro seniory
„SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace - II. etapa, k datu 31.12.2017 ve výši 25.036.995,89 Kč
do rozpočtu Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo
souvisejících s realizací akce Rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu,
příspěvková organizace - II. etapa, schválené k realizaci a financování v rámci dotačního programu
Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky: 113 310 Rozvoj a obnova materiálně technické
základny sociálních služeb
Rozpočtovou změnu č. 18/2018
- zapojení zůstatku zvláštního bankovního účtu projektu Podpora procesu střednědobého plánování
rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji (OPZ II.) k datu 31.12.2017 ve výši 1.097.083,50 Kč
(vlastní zdroje kraje 54.855,16 Kč + zdroje ÚZ 1.042.228,34 Kč) do rozpočtu Odboru řízení projektů
Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Podpora
procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb schváleného k realizaci a financování rámci
Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
Rozpočtovou změnu č. 19/2018
- zapojení zůstatku zvláštního bankovního účtu projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence
(OPZ I.) k datu 31.12.2017 ve výši 65.272.435,24 Kč (vlastní zdroje kraje 3.263.621,79 Kč + zdroje
ÚZ 62.008.813,55 Kč) do rozpočtu Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí
výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence (OPZ I.)
schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Rozpočtovou změnu č. 20/2018
- zapojení zůstatku zvláštního bankovního účtu projektu Nestůj a pojď II. k datu 31.12.2017 ve výši
5.970.064,27 Kč (vlastní zdroje kraje 1.107,23 Kč + ÚZ zdroje 5.968.957,04 Kč) do rozpočtu Odboru
regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací
projektu Nestůj a pojď II. schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu
Zaměstnanost
Rozpočtovou změnu č. 21/2018
- zapojení zůstatku zvláštního bankovního účtu projektu Technická pomoc EÚS ČR - Bavorsko 20142020 k datu 31.12.2017 ve výši 124.473 Kč do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Technická pomoc EÚS ČR Bavorsko 2014-2020 schváleného k realizaci a financování v rámci Programu spolupráce Svobodný stát
Bavorsko – Česká republika 2014-2020
Rozpočtovou změnu č. 22/2018
- zapojení zůstatku zvláštního bankovního účtu projektu Technická pomoc EÚS ČR - Sasko 2014-2020
k datu 31.12.2017 ve výši 23.151,66 Kč do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Technická pomoc EÚS ČR Sasko 2014-2020 schváleného k realizaci a financování v rámci Programu spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014-2020

22.01.2018

Strana 9 (celkem 36)

Usnesení ze 76. jednání RKK dne 22.01.2018

Rozpočtovou změnu č. 23/2018
- zapojení zůstatku zvláštního bankovního účtu projektu Predikce trhu práce - Kompas k datu 31.12.2017
ve výši 992.064 Kč (zdroje ÚZ: 992.064 Kč) do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Predikce trhu práce - Kompas
schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Zaměstnanost
Rozpočtovou změnu č. 24/2018
- zapojení zůstatku zvláštního bankovního účtu projektu Smart Akcelerátor k datu 31.12.2017 ve výši
37.296,90 Kč (vlastní zdroje kraje 5.593,12 Kč + zdroje ÚZ 31.703,78 Kč) do rozpočtu Odboru
regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací
projektu Smart Akcelerátor schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání
Rozpočtovou změnu č. 25/2018
- zapojení zůstatku zvláštního bankovního účtu projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské
spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu k datu 31.12.2017 ve výši 470.391,52 Kč
do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo
souvisejících s realizací projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy
v česko-bavorském regionu schváleného k realizaci a financování v rámci Programu spolupráce Svobodný
stát Bavorsko – Česká republika 2014-2020
Rozpočtovou změnu č. 26/2018
- zapojení zůstatku zvláštního bankovního účtu projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské
spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu k datu 31.12.2017 ve výši 478.518,97 Kč do rozpočtu
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících
s realizací projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském
regionu schváleného k realizaci a financování v rámci Programu spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká
republika 2014-2020
Rozpočtovou změnu č. 27/2018
- zapojení zůstatku zvláštního bankovního účtu projektu Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva
v rodinných domech v Karlovarském kraji financovaného v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace I,
k datu 31.12.2017 ve výši 4.151.039,77 Kč (zůstatek 2017 neinvestice 709.655,83 Kč + investice
3.441.383,94 Kč) do rozpočtu Odboru investic a správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje
ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva
v rodinných domech v Karlovarském kraji financovaného v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace I,
schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020
Rozpočtovou změnu č. 28/2018
- zapojení zůstatku zvláštního bankovního účtu projektu Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva
v rodinných domech v Karlovarském kraji financovaného v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II,
k datu 31.12.2017 ve výši 33.017.223,13 Kč (zůstatek 2017 neinvestice 417.223,13 Kč + investice
32.600.000 Kč) do rozpočtu Odboru investic a správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje
ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva
v rodinných domech v Karlovarském kraji financovaného v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II,
schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020
Rozpočtovou změnu č. 29/2018
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Karlovarského kraje do Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši
± 11.000.000 Kč na administraci udržitelnosti projektu Omezení výskytu invazivních rostlin
v Karlovarském kraji
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Rozpočtovou změnu č. 30/2018
- zapojení vázaných nevyčerpaných investičních finančních prostředků z výsledku hospodaření
Karlovarského kraje za rok 2017 ve výši 295.687.055,56 Kč do rozpočtu Odboru investic a správa
majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to na investiční akce: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
– Nemocnice Karlovy Vary - Porodní oddělení ve výši 41.816.629,15 Kč, Karlovarská krajská nemocnice
a.s. – Nemocnice Cheb - Dokončení akce Revitalizace areálu nemocnice v Chebu ve výši
191.068.025,66 Kč a Nemocnice Sokolov - Stavební úpravy 4. NP pavilonu B, operační sály ve výši
62.802.400,75 Kč
Rozpočtovou změnu č. 31/2018
- zapojení financování ze zůstatku zvláštního bankovního účtu vodohospodářských havárií k datu
31.12.2017 do rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje
ve výši 11.494.667,82 Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na poskytování investičních dotací
na drobné vodohospodářské akce a dále na vrácení přeplatků za odběr podzemních vod jednotlivým
subjektům na základě rozhodnutí celních úřadů.
Rozpočtovou změnu č. 32/2018
- zapojení zůstatku zvláštního bankovního účtu projektu Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění
a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary k datu 31.12.2017 ve výši 2.126.287,90 Kč
do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu
Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s přípravou projektu Ochrana, zefektivnění
správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary připravovaného
k realizaci a financování v rámci programu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP),
prioritní osa 3. Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Rozpočtovou změnu č. 33/2018
- zapojení zůstatku zvláštního bankovního účtu projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání
Karlovarského kraje k datu 31.12.2017 ve výši 2.649.163,08 Kč (vlastní zdroje kraje 752.548,88 Kč +
zdroje ÚZ 1.896.614,20 Kč) do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu
Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Krajský akční plán rozvoje
vzdělávání Karlovarského kraje schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Rozpočtovou změnu č. 34/2018
- zapojení zůstatku zvláštního bankovního účtu investiční akce Rekonstrukce objektu Domova pro seniory
„SKALKA“ v Chebu, p.o. - I. etapa, k datu 31.12.2017 ve výši 455.258,49 Kč do rozpočtu Odboru řízení
projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací akce
Rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, p.o. - I. etapa, schválené k realizaci
a financování v rámci dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 113 310 Rozvoj
a obnova materiálně technické základny sociálních služeb
Rozpočtovou změnu č. 35/2018
- zapojení zůstatku zvláštního bankovního účtu projektu Výstavba objektů pro poskytování sociálních
služeb v Aši k datu 31.12.2017 ve výši 248.400 Kč do rozpočtu Odboru řízení projektů Krajského úřadu
Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Výstavba objektů
pro poskytování sociálních služeb v Aši schváleného k realizaci a financování v rámci Integrovaného
regionální operačního programu (IROP)
Rozpočtovou změnu č. 36/2018
- zapojení zůstatku zvláštního bankovního účtu projektu Výstavba objektů pro poskytování sociálních
služeb v Hazlově k datu 31.12.2017 ve výši 272.600 Kč do rozpočtu Odboru řízení projektů Krajského
úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Výstavba objektů
pro poskytování sociálních služeb v Hazlově schváleného k realizaci a financování v rámci Integrovaného
regionální operačního programu (IROP)
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Rozpočtovou změnu č. 37/2018
- zapojení zůstatku zvláštního bankovního účtu projektu Výstavba objektů pro poskytování sociálních
služeb ve Skalné k datu 31.12.2017 ve výši 5.128.000 Kč do rozpočtu Odboru řízení projektů Krajského
úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Výstavba objektů
pro poskytování sociálních služeb ve Skalné schváleného k realizaci a financování v rámci Integrovaného
regionální operačního programu (IROP)
Rozpočtovou změnu č. 38/2018
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017
do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje
ve výši 3.289.614,92 Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Cheb k zajištění
realizace projektu Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově, který byl schválen k realizaci
a financování v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Realizátorem projektu je
příspěvková organizace Karlovarského kraje.
Rozpočtovou změnu č. 39/2018
- zapojení vázaných nevyčerpaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje
za rok 2017 ve výši 5.641.226,00 Kč (z toho investice ve výši 5.608.023 Kč a neinvestice ve výši
33.203 Kč) do rozpočtu Odboru investic a správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje
na financování úplatného nabytí nemovitých a movitých věcí v areálu Svatošské skály do vlastnictví
Karlovarského kraje.
Rozpočtovou změnu č. 40/2018
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje z roku 2017
do Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje:
- ve výši 4.711.313 Kč k zajištění finančního plnění úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně
po nabytí právní moci platebního výměru č. 15/2015 vystaveného Úřadem regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad za realizaci projektu Dopravní terminál Cheb
- ve výši 5.759.375 Kč k zajištění finančního plnění úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně
po nabytí právní moci platebního výměru č. 16/2015 vystaveného Úřadem regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad za realizaci projektu Dopravní terminál Mariánské Lázně
Termín kontroly: 05.03.2018
Zodpovídá:

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

4. Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných z EU
od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského
kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 33/01/18
- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 02.01.2018 u projektů spolufinancovaných
z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského
kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., který je přílohou tohoto usnesení
Zodpovídá:

22.01.2018
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5. Změna účelu použití nevyčerpaných dotací do fondu investic příspěvkové organizace Střední
lesnická škola Žlutice, p.o., na přestavbu chemické laboratoře a na opravu chodníků a vstupu
do budovy domova mládeže
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 34/01/18
- schvaluje změnu účelu použití nevyčerpané dotace do fondu investic ve výši 500.000 Kč příspěvkové
organizaci Střední lesnická škola Žlutice ze schválené akce "Snížení energetické náročnosti provozu
objektů školy - příprava akce pro podání do OPŽP (zpracování žádosti, aktualizace energetického auditu,
zpracování projektových dokumentací)" na přestavbu chemické laboratoře na dvě odborné učebny
- schvaluje změnu účelu použití nevyčerpané dotace do fondu investic ve výši 862.187,78 Kč příspěvkové
organizaci Střední lesnická škola Žlutice ze schválené akce "Rekonstrukce systému vytápění v objektu
školy Žižkov, Žlutice" na opravu chodníků a vstupu do budovy domova mládeže
- ukládá odboru finančnímu informovat příspěvkovou organizaci o tomto usnesení
Termín kontroly: 19.02.2018
Zodpovídá:

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

6. Změna účelu použití nevyčerpané dotace do fondu investic na akci "Rekonstrukce sportovního
areálu - dofinancování" příspěvkové organizace Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší
odborná škola Karlovy Vary, p.o.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 35/01/18
- schvaluje změnu účelu použití finančních prostředků ve výši 132.411,48 Kč příspěvkové organizaci
Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, p.o., v rámci akce
"Rekonstrukce sportovního areálu - dofinancování", a to na drenáže, oplocení, zemní práce a ocelové
schodiště
- schvaluje použití fondu investic do maximální výše 116.000 Kč příspěvkové organizaci Střední
pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, p.o., na dofinancování investiční
akce "Rekonstrukce sportovního areálu - dofinancování"
- ukládá odboru finančnímu informovat příspěvkovou organizaci o tomto usnesení
Termín kontroly: 19.02.2018
Zodpovídá:

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

7. Postup ve věci škodního případu souvisejícího s projektem "Cyklostezka Ohře II.",
reg. č. CZ.1.09/3.2.00/35.00801
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 36/01/18
- bere na vědomí informaci o projednání škodního případu škodní komisí a o závěrech škodní komise,
které jsou uvedené v protokolu o jednání škodní komise
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- rozhoduje o likvidaci škody k tíži Karlovarského kraje, tedy že vzniklá škoda v částce 8.500,01 Kč
nebude vymáhána. Škodní případ tím bude uzavřen.
Termín kontroly: 19.03.2018
Zodpovídá:

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

8. Postup ve věci obdrženého vypořádání stížnosti proti rozhodnutí kontrolora u projektu „Clara
III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu“ reg. č. projektu
100274826
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 37/01/18
- bere na vědomí informaci o obdrženém vypořádání stížnosti proti rozhodnutí kontrolora z Centra
pro regionální rozvoj České republiky ze dne 15.12.2017, č. j. CENT 28079/2017, u projektu Clara III:
Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu, reg. č. projektu
100274826
Termín kontroly: 19.02.2018
Zodpovídá:

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

9. Postup ve věci vratitelných přeplatků za platební výměry č. 21/2013 a č. 22/2013, úroků
z vratitelných přeplatků, úroků z neoprávněného jednání správce daně a ve věci sporu
z veřejnoprávní smlouvy v projektu reg. č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376 "Projekt revitalizace Centra
vzdělávání ISŠTE Sokolov“, příjemce Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov,
příspěvkové organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 38/01/18
- bere na vědomí informaci o doplacení vratky vratitelného přeplatku správcem daně v celkové výši
1,39 Kč vzniklých na základě zrušených platebních výměrů č. 21/2013 a č. 22/2013. Celkem správce daně
vrátil dne 06.12.2016 částku 403.911,61 Kč a dne 21.12.2017 částku 1,39 Kč.
- bere na vědomí informaci o zatímním neuhrazení úroků z neoprávněného jednání správce daně, který
vznikl tím, že Úřad regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v nyní zrušených platebních
výměrech č. 21/2013 a č. 22/2013 nařídil povinnost uhradit platební výměry v celkové výši 403.913 Kč
do 06.11.2013, aniž by tyto nabyly právní moci. Úřad regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
ve sdělení žádným způsobem nezdůvodnil, z jakého důvodu nemíní postupovat podle ust. § 254 daňového
řádu a neposkytne Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizaci,
reparaci za neoprávněné jednání správce daně. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov,
příspěvková organizace, podá do 22.01.2018 proti sdělení námitku.
- bere na vědomí informaci o rozhodnutí Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ze dne
21.12.2017 o výši úroku z vratitelného přeplatku. Úřad regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
za pozdní vrácení odvodů za zrušení platební výměry č. 21/2013 a č. 22/2013 uhradil na základě
rozhodnutí Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizaci, úrok
ve výši 517,96 Kč. Škola proti rozhodnutí podá nejpozději do dne 22.01.2018 odvolání, neboť určená výše
úroku je v rozporu s ust. § 155 odst. 5 daňového řádu. Správná výše úroku činí podle názoru pracovní
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skupiny pro řešení finančních postihů 5.380,47 Kč.
- bere na vědomí informaci o rozhodnutí Ministerstva financí ČR ve sporu z veřejnoprávní smlouvy
pro peněžité plnění. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace,
byla ve sporu částečně úspěšná, neboť Ministerstvo financí ČR snížilo výši krácení o 630.739 Kč a uložilo
Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad uhradit škole část nákladů na sporné řízení ve výši
15.600 Kč. Ve věci krácení ve výši 39.887.710,97 Kč byla škola neúspěšná. Proti rozhodnutí se škola
bude bránit správní žalobou, kterou je nutno podat do dvou měsíců ode dne vydání rozhodnutí a která je
podmíněna úhradou správního poplatku ve výši 3.000 Kč. Cílem správní žaloby bude zejména snížení
výše krácení z 25 % na 6,25 % tedy na výši, která je pravomocná v téže věci za 1. etapu projektu.
- bere na vědomí informaci o přípisu zaslaného Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad ze dne
18.12.2017, kterým Regionální rada informovala Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou
Sokolov, příspěvkovou organizaci, o rozhodnutí Výboru regionální rady o zamítnutí žádosti o vratku
vratitelného přeplatku ve výši 33.160.392 Kč vzniklého prominutím části odvodu za platební výměry
č. 19/2013 a č. 20/2013. Škola proti přípisu podala dne 02.01.2018 odvolání. Lze očekávat, že z důvodu
závažných nedostatků přípisu jakožto rozhodnutí, odvolací orgán prohlásí nicotnost tohoto přípisu
a Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad bude povinna vydat v této věci rozhodnutí.
Zodpovídá:

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

10. Informace o sdělení zaslané Ing. arch. Tomášem Dohnalem k výzvě k dokončení díla
a odstranění nedodělků díla týkajícího se projektové dokumentace k akci "Karlovy Vary revitalizace objektu Císařských lázní"
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 39/01/18
- bere na vědomí sdělení zaslané Ing. arch. Dohnalem v odpověď na výzvu k dokončení díla a odstranění
nedodělků díla, která byla adresována zhotoviteli díla, společnosti INTAR, a.s.
- souhlasí a schvaluje odeslání dopisu společnosti INTAR, a.s., podle návrhu
- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje Mgr. Janu Vildumetzovou k podpisu dopisu společnosti
INTAR, a.s.
Zodpovídá:

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů

11. Prověření výdajů zaplacených organizátorovi výběrového řízení u akce Rekonstrukce objektu
Neumannova ulice, Aš a u akce Investiční podpora procesu transformace DOZP "PATA"
v Hazlově, p.o.,1. etapa, část III a 2. etapa
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 40/01/18
- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci
o výdajích spojených s výběrovým řízením u akce Rekonstrukce objektu Neumannova ulice, Aš
- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci
o výdajích spojených s výběrovým řízením u akce Investiční podpora procesu transformace DOZP
"PATA" v Hazlově, p.o., 1. etapa, část III a 2. etapa
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Termín kontroly: 23.04.2018
Zodpovídá:

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů

12. Informace k udržitelnosti projektu „Omezení invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji"
a schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 01/2017 "Pravidla pro zadávání
veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" pro zajištění prací
v rámci udržitelnosti projektu „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 41/01/18
- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě a ve vyjádření Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR k podmínkám uvedeným ve Stanovisku k Závěrečnému vyhodnocení akce "Omezení
invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji"
- bere na vědomí závaznost provádění monitoringu úspěšnosti opatření a vymapování ploch s výskytem
invazních druhů, která jsou prováděna po ukončení realizace projektu, vyplývající z rozhodnutí
o poskytnutí dotace a dalších závazných dokumentů
- schvaluje výjimku z ustanovení Pravidel rady Karlovarského kraje č. PR 01/2017 „Pravidla
pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ na akci:
udržitelnost projektu „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“ - Služby
odborného konzultanta v oblasti ekologie a biologie invazních rostlin a supervize mapování s možností
zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 písm. a) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, přímým zadáním oslovením jednoho dodavatele
- schvaluje realizaci provedení celoplošného mapování v roce 2018
- ukládá odboru řízení projektů učinit veškeré potřebné kroky k zajištění celoplošného mapování v roce
2018
Termín kontroly: 18.06.2018
Zodpovídá:

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů

13. Stanovení počtu zaměstnanců Karlovarského kraje zařazených do krajského úřadu
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 42/01/18
- 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 s účinností od 01.02.2018 na 373 zejména z důvodu vybudování vlastních kapacit pro provoz
informačních technologií, zvýšení objemu personální práce, nárůstu agendy v souvislosti s novelou zákona
o pohřebnictví, potřeby dozoru nad investičními akcemi, zajištěním realizace nových projektů
financovaných z dotačních prostředků a revitalizace Císařských lázní
Zodpovídá:

22.01.2018
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14. Informace ve věci doručeného rozhodnutí Ministerstva financí k platebnímu výměru č. 7/2014
u projektu „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – I. etapa“
reg. č. CZ.1.09/3.1.00/07.00014
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 43/01/18
- bere na vědomí informaci o doručeném rozhodnutí Ministerstva financí u projektu „Rozvoj dopravní
infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – I. etapa“ reg. č. CZ.1.09/3.1.00/07.00014,
kterým se původní platební výměr č. 7/2014 ve výši 28.203.494 Kč (odvod částečně prominut na částku
7.050.874 Kč) zrušuje a řízení se zastavuje
- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, aby
finanční prostředky ve výši 7.050.874 Kč, které Karlovarský kraj poskytl v roce 2014 z Fondu
budoucnosti na úhradu platebního výměru č. 7/2014, převedl ze strany Krajské správy a údržby silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace, zpět na účet Karlovarského kraje, a to v termínu do 10-ti
pracovních dnů ode dne vydání tohoto usnesení
Termín kontroly: 07.05.2018
Zodpovídá:

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

15. Změna platu ředitele příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského
kraje, příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 44/01/18
- stanovuje v souladu s platnou právní legislativou s účinností od 01.02.2018 plat řediteli příspěvkové
organizace Krajská správa a údržba silnic, příspěvková organizace, Ing. Janu Lichtnegerovi, ve výši
dle návrhu
- pověřuje hejtmanku podpisem platového výměru výše jmenovaného ředitele
- ukládá odboru kancelář ředitelky úřadu realizovat úkoly spojené s výše uvedenými skutečnostmi
Termín kontroly: 05.03.2018
Zodpovídá:

Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu

16. Dodatek č. 13 ke zřizovací listině Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková
organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 45/01/18
- souhlasí s návrhem dodatku č. 13 ke zřizovací listině Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu,
příspěvková organizace, jímž se nově vymezuje majetek ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové
organizaci předává k hospodaření
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- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dodatek č. 13 ke zřizovací listině
Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace
- ukládá odboru sociálních věcí předložit návrh dodatku č. 13 ke zřizovací listině Domov pro seniory
„SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace, k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva
Karlovarského kraje
Termín kontroly: 23.04.2018
Zodpovídá:

Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

17. Změna ve složení ,,Komise pro rozdělování dotace jednotkám SDH obcí Karlovarského kraje“
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 46/01/18
- odvolává člena ,,Komise pro rozdělování dotace jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí
Karlovarského kraje“
Miroslava Hedbávného
obec Dolní Žandov /CH/, velitel jednotky JPO III.
- jmenuje členy ,,Komise pro rozdělování dotace jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí
Karlovarského kraje“
Karla Kyllera
město Teplá /CH/, velitel jednotky JPO II.
Romana Melničuka
město Skalná /CH/, velitel jednotky JPO III.
Zodpovídá:

JUDr. Manfred Kraus, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení

18. Financování provozu Informačního centra integrovaného záchranného systému Karlovarského
kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 47/01/18
- schvaluje financování webové aplikace MicroRescue sloužící k provozu Informačního centra
integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje
- pověřuje náměstka hejtmanky Mgr. Petra Kubise podpisem smlouvy s poskytovatelem služby
KONZULTA Brno, a.s., se sídlem Veveří 456/9, 602 00 Brno, IČO 25548085, DIČ CZ25548085
- schvaluje výjimku z pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 3/2016, a to o zadání zakázky napřímo
bez výběru více dodavatelů poskytovateli služby KONZULTA Brno, a.s., se sídlem Veveří 456/9, 602 00
Brno, IČO 25548085, DIČ CZ25548085
Zodpovídá:

JUDr. Manfred Kraus, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení

19. Schválení podání žádosti Karlovarského kraje o poskytnutí státní účelové dotace z Programu
prevence kriminality na místní úrovni 2018 na realizaci informační a vzdělávací kampaně
na ochranu měkkých cílů pro rok 2018
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 48/01/18
22.01.2018
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- schvaluje podání žádosti Karlovarského kraje o poskytnutí státní účelové dotace z Programu prevence
kriminality na místní úrovni 2018 na realizaci informační a vzdělávací kampaně na ochranu měkkých cílů
pro rok 2018
Zodpovídá:

JUDr. Manfred Kraus, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení

20. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zabezpečení škol a školských zařízení
v Karlovarském kraji - kamerové systémy"
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 49/01/18
- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"),
na veřejnou zakázku "Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji - kamerové systémy"
- schvaluje základní hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zabezpečení škol
a školských zařízení v Karlovarském kraji – kamerové systémy“ dle návrhu
- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Zabezpečení škol a školských zařízení
v Karlovarském kraji – kamerové systémy“ a pověřuje Mgr. Petra Kubise, náměstka hejtmanky, podpisem
zadávací dokumentace
- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
člen: JUDr. Manfred Kraus
náhradník: Ing. Tereza Pásková
člen: Ing. Libor Davídek
náhradník: Nela Mudrová
člen: Ing. Bc. Šárka Benešová
náhradník: Dana Tvrdá
- jmenuje členy hodnotící komise a náhradníky členů hodnotící komise:
člen: Mgr. Petr Kubis
náhradník: Renata Oulehlová
člen: Ing. Jaroslav Bradáč
náhradník: Patrik Pizinger
člen: Ing. Josef Janů
náhradník: Karla Maříková
člen: JUDr. Manfred Kraus
náhradník: Ing. Libor Davídek
člen: Mgr. Monika Havlová
náhradník: Ing. Eva Cíchová
- pověřuje hodnotící komisi posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením
nabídek
- schvaluje administraci veřejné zakázky prostřednictvím externího administrátora zadávacího řízení
Zodpovídá:

JUDr. Manfred Kraus, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení

21. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Post Bellum, o.p.s.,
ve výši 30.000 Kč
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 50/01/18
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- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje obecně prospěšné společnosti
Post Bellum, IČO 26548526, ve výši 20.000 Kč
- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje náměstkyni hejtmanky pro oblast kultury
a památkovou péči k podpisu a zajistit veškeré úkony vyplývající z poskytnutí dotace
Termín kontroly: 23.04.2018
Zodpovídá:

Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství
a cestovního ruchu

22. Informace o smlouvách o zřízení věcného břemene a smlouvách o zřízení služebnosti inženýrské
sítě uzavřených Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací,
v období od 01.07.2017 do 31.12.2017
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 51/01/18
- bere na vědomí informaci o smlouvách o zřízení věcného břemene a smlouvách o zřízení služebnosti
inženýrské sítě uzavřených Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou
organizací, v období od 01.07.2017 do 31.12.2017 dle návrhu
Zodpovídá:

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

23. Informace o uzavřených nájemních smlouvách, pachtovních smlouvách, smlouvách o výpůjčce
a smlouvách o výprose za období od 01.07.2017 do 31.12.2017
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 52/01/18
- bere na vědomí informace o uzavřených nájemních smlouvách, pachtovních smlouvách, smlouvách
o výpůjčce a smlouvách o výprose za období od 01.07.2017 do 31.12.2017 na základě působnosti odboru
investic a správa majetku dle předloženého návrhu
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku

24. Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje, předaných
k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, vzniklé
na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje
katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 53/01/18
- bere na vědomí informaci o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje, předaných
k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, vzniklé
na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru
22.01.2018
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nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu, od 01.07.2017 do 31.12.2017
dle návrhu
Zodpovídá:

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

25. Změna Přílohy č. 2 zřizovací listiny - pravidla pro správu majetku kraje příspěvkových
organizací zřizovaných Karlovarským krajem (kromě Krajské správy a údržby silnic
Karlovarského kraje, příspěvkové organizace)
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 54/01/18
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení s účinností od 1. dubna 2018
změnu Přílohy č. 2 - pravidla pro správu majetku kraje zřizovacích listin příspěvkových organizací
zřizovaných Karlovarským krajem (kromě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace) spočívající ve zrušení Přílohy č. 2 zřizovací listiny ze dne 08.09.2016 a jejím
nahrazením Přílohou č. 2 - pravidla pro správu majetku kraje, včetně vydání příslušných dodatků
dle návrhu
- ukládá Odboru investic a správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje připravit materiál
pro jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje
Termín kontroly: 21.05.2018
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku

26. Projekt „Kotlíkové dotace I - 2. výzva“ - zrušení smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace
s evidenčním číslem KK 02094/2017
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 55/01/18
- souhlasí se zrušením smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem
KK 02094/2017
- ukládá odboru investic a správa majetku zajistit doručení písemného souhlasu se zrušením smlouvy
s evidenčním číslem KK 02094/2017 druhé smluvní straně
Termín kontroly: 19.03.2018
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku

27. Schválení návrhu odpovědi na petici doručenou dne 14.12.2017 ve věci „Výzvy k záchraně
historické budovy Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary v Rybářích, náměstí
17. listopadu 428/14 a Sokolovské ulici 106“
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 56/01/18
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- souhlasí s návrhem odpovědi na petici doručenou dne 14.12.2017 ve věci „Výzvy k záchraně historické
budovy Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary v Rybářích, náměstí 17. listopadu 428/14
a Sokolovské ulici 106“ s připomínkou uvedenou v zápise
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení návrh odpovědi na petici doručenou dne
14.12.2017 ve věci „Výzvy k záchraně historické budovy Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy
Vary v Rybářích, náměstí 17. listopadu 428/14 a Sokolovské ulici 106“
Termín kontroly: 19.03.2018
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku

28. Souhlas se jmenováním zástupce statutárního orgánu Zdravotnické záchranné služby
Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 57/01/18
- bere na vědomí vzdání se funkce statutárního zástupce Zdravotnické záchranné Služby Karlovarského
kraje, příspěvkové organizace, Ing. Marcely Skalové, ke dni 31.01.2018
- souhlasí v souladu s ustanovením odst. 3 čl. IV. Zřizovací listiny se jmenováním Mgr. Miloše Kukačky,
DiS., do funkce zástupce statutárního orgánu Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace, od 01.02.2018
- pověřuje ředitele Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace,
jmenováním svého zástupce
Zodpovídá:

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

29. Program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi
v souvislosti s eReceptem – poskytnutí dotací
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 58/01/18
- bere na vědomí informaci o žádostech o poskytnutí dotace na podporu vybavení ordinací praktických
lékařů informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem v Karlovarském kraji z rozpočtu
Karlovarského kraje - odboru zdravotnictví
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotací z rozpočtu
Karlovarského kraje v rámci Programu na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními
technologiemi v souvislosti s eReceptem subjektům dle návrhu
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
z rozpočtu Karlovarského kraje dle vzoru v příloze č. 2 se subjekty dle návrhu
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Jana Bureše, uvolněného člena Rady
Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského
kraje se subjekty dle návrhu
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- schvaluje
Rozpočtovou změnu č. 42/2018
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017
v celkové výši 2.450.000 Kč do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje
na financování dotačního programu Podpora vybavení ordinací praktických lékařů informačními
technologiemi v souvislosti s e-receptem
- ukládá odboru zdravotnictví realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Zodpovídá:

Ing. Jan Bureš, člen rady

30. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Andrea Kakašová
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 59/01/18
- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Andree Kakašové ve výši
35.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí dětského pěveckého sboru Valáček a souboru
Marjánek na akci "Krojované slavnosti 2018 v Praze“
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
včetně vyrozumění žadatelky o možnosti žádat o dotaci v rámci vyhlášených programů Karlovarského
kraje
Termín kontroly: 05.03.2018
Zodpovídá:

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

31. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Evropský parlament mládeže v ČR, z.s.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 60/01/18
- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Evropskému parlamentu
mládeže v ČR, z.s. (IČO 69056765), na organizaci akce "20. Národní výběrová konference Evropského
parlamentu mládeže ČR Karlovy Vary 2018"
- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši
30.000 Kč s Evropským parlamentem mládeže v ČR, z.s., dle návrhu
- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 41/2018 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 30.000 Kč
z rezervní položky 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 neinvestiční dotace subjektu Evropský parlament mládeže v ČR, z.s.
(IČO 69056765), na náklady spojené s ubytováním delegátů akce "20. Národní výběrová konference
Evropského parlamentu mládeže v ČR Karlovy Vary 2018" konané ve dnech 22. - 25.03.2018
v Karlových Varech
- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže
a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
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- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: 19.03.2018
Zodpovídá:

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

32. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Federace dětských domovů ČR - FICE,
z.s.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 61/01/18
- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Federaci dětských domovů
ČR - FICE, z.s. (IČO 60163879), ve výši 10.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací
akce „Pravidelná baletní představení pro děti z dětských domovů v Národním divadle v Praze 2018“
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
včetně vyrozumění žadatele o možnosti žádat o dotaci v rámci vyhlášených programů Karlovarského kraje
Termín kontroly: 05.03.2018
Zodpovídá:

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

33. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Pavla Kyryljuk
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 62/01/18
- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje paní Pavle Kyryljuk
na podporu dcery Anety Le v její aktivitě - karate (Championsteam Ostrov)
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
včetně vyrozumění žadatelky o možnosti žádat o dotaci v rámci vyhlášených programů Karlovarského
kraje
Termín kontroly: 19.03.2018
Zodpovídá:

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

34. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - POST BELLUM, o.p.s.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 63/01/18
- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje POST BELLUM, o.p.s.
(IČO 26548526), ve výši 47.260 Kč na realizaci projektu Příběhy našich sousedů na Karlovarsku
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
včetně vyrozumění žadatele o možnosti žádat o dotaci v rámci vyhlášených programů Karlovarského kraje

22.01.2018

Strana 24 (celkem 36)

Usnesení ze 76. jednání RKK dne 22.01.2018

Termín kontroly: 19.03.2018
Zodpovídá:

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

35. Informace o ukončení projektu „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školy
živnostenské Sokolov, příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 64/01/18
- 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. 2016, z Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva kraje
Termín kontroly: 03.04.2018
Zodpovídá:

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

36. Informace o výsledku realizace projektu z dotačního titulu Ministerstva zemědělství s názvem
„Centra odborné přípravy“ Střední zemědělské školy Dalovice, příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 65/01/18
- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci
o výsledku realizace projektu z dotačního programu Ministerstva zemědělství s názvem „Centra odborné
přípravy“ Střední zemědělské školy Dalovice, příspěvková organizace
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva kraje
Termín kontroly: 03.04.2018
Zodpovídá:

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

37. Petice proti úpravě oborové struktury středních škol v Karlovarském kraji
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 66/01/18
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení odpověď na "PETICI proti úpravě
oborové struktury středních škol v Karlovarském kraji, která se bezprostředně týká Střední odborné školy
a středního odborného učiliště Nejdek, p.o., Střední průmyslové školy Loket, p.o., Střední zemědělské
školy Dalovice, p.o. a SOU Horní Slavkov, p.o., a následnických škol, dle čl. 18 Listiny základních práv
a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním", dle návrhu
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- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje
Termín kontroly: 19.03.2018
Zodpovídá:

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

38. Projekt „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková
organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 67/01/18
- bere na vědomí projektový záměr „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školy živnostenské
Sokolov, příspěvková organizace, v rámci výzvy programu Erasmus+ a konstatuje, že záměr je v souladu
s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje
- jmenuje Mgr. Ilonu Medunovou, ředitelku Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace,
vedoucí projektu „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako žadatele o dotaci
na projekt „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školu živnostenskou Sokolov, příspěvková
organizace
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádosti o dotaci
na projekt „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje
projektu „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ ve výši 1.312.000 Kč, kdy financování projektu je řešeno
ze 100 % z prostředků programu Erasmus+
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční
výpomoci na předfinancování projektu ve výši 262.400 Kč (20 % z celkových výdajů projektu) a uzavření
veřejnoprávní smlouvy dle návrhu za podmínky, že projektová žádost bude schválena
- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) na základě
připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury programu Erasmus+ prostřednictvím
Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: 03.04.2018
Zodpovídá:

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

39. Souhlas se jmenováním zástupkyně ředitelky Dětského domova Mariánské Lázně a Aš,
příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 68/01/18
- bere na vědomí informaci ředitelky Dětského domova Mariánské Lázně a Aš, příspěvková organizace,
o ukončení pracovního poměru Ivo Batelky, zástupce ředitelky, který ředitelku v době její nepřítomnosti
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zastupoval v plném rozsahu práv a povinností, dnem 31. prosince 2017
- souhlasí se jmenováním Bc. Miroslavy Kunciterové, DiS., na vedoucí pracovní místo zástupkyně
ředitelky Dětského domova Mariánské Lázně a Aš, příspěvková organizace, která ředitelku v době její
nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu práv a povinností, s účinností od 1. února 2018
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: 19.03.2018
Zodpovídá:

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

40. Tisková oprava rozpočtové změny č. 477/2017 schválené usnesením č. RK 1528/12/17 ze dne
18. prosince 2017
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 69/01/18
- schvaluje tiskovou opravu rozpočtové změny č. 477/2017 schválené usnesením Rady Karlovarského
kraje č. RK 1528/12/17 ze dne 18. prosince 2017 dle návrhu. Jedná se o dotaci v rámci Rozvojového
programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem Hodnocení žáků a škol podle výsledků
v soutěžích v roce 2016/2017 - Excelence základních a středních škol 2017 - Modul základní školy.
Prostředky ve výši 11.140 Kč byly zaslány Základní škole Sokolov, Křižíkova 1916, v souladu
s rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Zodpovídá:

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

41. Veřejná zakázka „Odborná školení pro učitele mateřských a základních škol“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- schválení zadávací dokumentace
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise
Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.

42. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok
2016/2017
Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.

43. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních škol
zřizovaných Karlovarským krajem
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 70/01/18
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení s účinností od 1. března
2018 změnu zřizovací listiny Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková
organizace, spočívající v rozšíření bodu 2. „Hlavní účel a předmět činnosti“ o činnosti domova mládeže
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a školní jídelny, ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci
předává k hospodaření, a v rozšíření doplňkové činnosti o oblasti kovoobráběčství, stravování
zaměstnanců škol a školských zařízení, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně
lektorské činnosti, včetně vydání dodatku dle návrhu č. 1
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení s účinností od 1. března
2018 změnu zřizovací listiny Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, spočívající
v rozšíření bodu 2. „Hlavní účel a předmět činnosti", o činnost školního hospodářství, a nahrazení textu
prvního odstavce textem "Příspěvková organizace vykonává činnost střední školy, školní jídelny, domova
mládeže a školního hospodářství. Zemědělská činnost příspěvkové organizace je nezbytná pro zajištění
činností v oblasti vzdělávání a výuky žáků školy v oborech vzdělání zaměřených na zemědělství.",
ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává
k hospodaření, a v rozšíření doplňkové činnosti o oblasti poskytování technických služeb, zemědělské
práce, poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, pronájem a podnájem pozemků, pronájem
tělovýchovných zařízení, včetně vydání dodatku dle návrhu č. 2
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení s účinností od 1. dubna 2018
změnu zřizovací listiny Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvková organizace, spočívající ve změně
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření,
a v rozšíření doplňkové činnosti o oblasti kovoobráběčství, rekvalifikační kurzy, vydavatelská činnost,
knihařské a kopírovací práce, výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, povrchové úpravy
a svařování kovů a dalších materiálů, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně
lektorské činnosti, ubytovací činnost, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování
sportovních činností, reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, zámečnictví, nástrojařství,
hostinská činnost, poskytování dalšího vzdělávání a přípravy pracovníků formou rekvalifikace
v povolených oborech, poskytování dalšího vzdělávání a přípravy pracovníků formou kvalifikačních
zkoušek v oborech povolených platnou legislativou, včetně vydání dodatku dle návrhu č. 3
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení s účinností od 1. dubna 2018
změnu zřizovací listiny Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace,
spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci
předává k hospodaření, včetně vydání dodatku dle návrhu č. 4
- souhlasí v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s vyjmutím nemovitých věcí dle návrhu č. 5
z hospodaření (svěřený majetek) Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvková organizace a s jeho
předáním k hospodaření (svěřený majetek) Střední škole stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková
organizace
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
- ukládá odboru investic a správa majetku realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: 19.03.2018
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

44. Informace o usnesení Komise pro rozvoj venkova
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 71/01/18
- bere na vědomí informaci o usnesení č. 33/12/17 z jednání Komise pro rozvoj venkova
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Termín kontroly: 19.03.2018
Zodpovídá:

Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje

45. Vyhlášení programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - Program obnovy
venkova, včetně pravidel pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a vypořádání dotace a vzoru
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 72/01/18
- schvaluje Vyhlášení programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - "Program
obnovy venkova"
- vyhlašuje Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - "Program obnovy venkova"
- ukládá odboru regionálního rozvoje zveřejnit na úřední desce a portálu Karlovarského kraje vyhlášení
programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - "Program obnovy venkova"
Zodpovídá:

Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje

46. Ukončení administrace žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
– MAS Kraj živých vod, z.s.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 73/01/18
- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje MAS Kraj živých vod, z.s.,
IČO 26988925, ve výši 195.000 Kč
- ukládá odboru regionálního rozvoje odeslat žadateli sdělení o neschválení žádosti včetně důvodu
neschválení a včetně vyrozumění žadatele o možnosti žádat o dotaci v rámci vyhlášených programů
Karlovarského kraje
Termín kontroly: 19.03.2018
Zodpovídá:

Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje

47. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Luby "O spolupráci při tvorbě,
aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 74/01/18
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předložený návrh smlouvy
mezi Karlovarským krajem a obcí Luby "Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální
technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským
krajem a obcí Luby "Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy
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Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
Zodpovídá:

Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru informatiky

48. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Merklín "O spolupráci
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy
Karlovarského kraje"
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 75/01/18
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předložený návrh smlouvy
mezi Karlovarským krajem a obcí Merklín "Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě
Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským
krajem a obcí Merklín "Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy
Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
Zodpovídá:

Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru informatiky

49. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a Povodím Ohře, s.p., "O spolupráci
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy
Karlovarského kraje"
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 76/01/18
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předložený návrh smlouvy
mezi Karlovarským krajem a Povodím Ohře, s.p., "Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě
Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským
krajem a Povodím Ohře, s.p., "Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické
mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
Zodpovídá:

Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru informatiky

50. Dodatek č. 1 k Nevýhradní licenční smlouvě č. 67562/14 o užití Základní báze geografických dat
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 77/01/18
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení
a) předložený návrh dodatku č. 1 k Nevýhradní licenční smlouvě č. 67562/14 mezi Karlovarským krajem
a Česká republika - Zeměměřickým úřadem
b) uzavření předloženého návrhu dodatku č. 1 k Nevýhradní licenční smlouvě č. 67562/14
mezi Karlovarským krajem a Česká republika - Zeměměřickým úřadem
Zodpovídá:
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51. Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" – schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného pracovního místa
účastníkem projektu KOTEC o.p.s.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 78/01/18
- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
s KOTEC o.p.s., na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného pracovního místa účastníkem
projektu "Nestůj a pojď II" financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost
- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje, Ing. Josefa Janů, podpisem Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného
pracovního místa účastníkem projektu "Nestůj a pojď II" financovaného v rámci Operačního programu
Zaměstnanost
Termín kontroly: 05.03.2018
Zodpovídá:

Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje

52. Oprava poškozených skel dopravního terminálu v Chebu
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 79/01/18
- bere na vědomí vyčíslení škody v celkové výši 70.921,10 Kč, která vznikla Karlovarskému kraji
poškozením 3 kusů skel skleněných výplní, které jsou součástí dopravního teminálu v Chebu, dle návrhu
- souhlasí s udělením výjimky z předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 01/2017 „Pravidla pro zadávání
veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“, a to z čl. VIII.
pro zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 tis. Kč bez DPH, k uzavření
smlouvy o dílo mezi Karlovarským krajem a společností ALBET metal, s.r.o., s celkovou cenou díla
ve výši 70.921,10 Kč, dle návrhu
- pověřuje vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Mgr. Vladimíra Malého podpisem
smlouvy o dílo se společností ALBET metal, s.r.o., dle návrhu
Termín kontroly: 07.05.2018
Zodpovídá:

Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

53. Přijímací řízení ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem pro školní rok
2018/2019
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 80/01/18
- souhlasí se stanovením předpokládaného počtu přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání
a forem vzdělávání středních škol a vyšších odborných škol, jejichž činnost vykonávají příspěvkové
organizace zřizované Karlovarským krajem, pro školní rok 2018/2019, dle návrhu projednaného s jejich
řediteli s připomínkou uvedenou v zápise
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- ukládá ředitelům středních škol, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované
Karlovarským krajem, aby v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 při stanovení kritérií
do oborů vzdělání s maturitní zkouškou respektovali doporučení Rady Karlovarského kraje dle návrhu
- ukládá odboru školství mládeže a tělovýchovy informovat o tomto usnesení ředitele příslušných
příspěvkových organizací
Termín kontroly: 05.03.2018
Zodpovídá:

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

54. Zmocnění vedoucího odboru investic a správa majetku Ing. Tomáše Brtka k podpisu daňových
přiznání na daň z nemovitých věcí ve vlastnictví Karlovarského kraje a daň z nabytí nemovitých
věcí do vlastnictví Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 81/01/18
- odvolává zmocnění pro Ing. Drahomíru Stefanovičovou k podpisu daňových přiznání na daň
z nemovitých věcí ve vlastnictví Karlovarského kraje a daň z nabytí nemovitých věcí do vlastnictví
Karlovarského kraje
- schvaluje udělení plné moci vedoucímu odboru investic a správa majetku Ing. Tomáši Brtkovi
k podpisu daňových přiznání na daň z nemovitých věcí ve vlastnictví Karlovarského kraje a daň
z nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku

55. Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2018
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 82/01/18
- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci
o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ve výši 835.000 Kč z rozvojového programu Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR "Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2018"
- schvaluje poskytnutí neinvestičních dotací ze státního rozpočtu na zabezpečení okresních a krajských
kol soutěží a přehlídek vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro rok 2018



Domu dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace, ve výši 190.000 Kč
Domu dětí a mládeže Sokolov, Spartakiádní 1937, příspěvková organizace, ve výši 190.000 Kč

- schvaluje uzavření veřejnosprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací ze státního rozpočtu
na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR pro rok 2018 s



Domem dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace (IČO 47723475),
ve výši 190.000 Kč
Domem dětí a mládeže Sokolov, Spartakiádní 1937, příspěvková organizace (IČO 71238930),
ve výši 190.000 Kč,
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dle vzoru v návrhu
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí neinvestičních
dotací ze státního rozpočtu na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro rok 2018



Domu dětí a mládeže Karlovy Vary, Čankovská 9, příspěvková organizace, ve výši 215.000 Kč
Základní umělecké škole Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace, ve výši 240.000 Kč,

a uzavření veřejnoprávních smluv, dle vzoru v návrhu
- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 43/2018 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku
835.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
na rozvojový program "Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2018",
č. j. MSMT-4139/2017-2. Finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu odboru školství, mládeže
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje a jsou určeny pro právnické osoby zřizované obcemi
dle návrhu usnesení.
- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže
a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávních smluv
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: 19.03.2018
Zodpovídá:

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

56. Schválení smlouvy o spolupráci mezi BMW, Sokolovskou uhelnou, právním nástupcem, a.s.,
a Karlovarským krajem
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 83/01/18
- souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi BMW, Sokolovskou uhelnou, právním nástupcem, a.s.,
a Karlovarským krajem dle předloženého návrhu
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit smlouvu o spolupráci mezi BMW,
Sokolovskou uhelnou, právním nástupcem, a.s., a Karlovarským krajem dle předloženého návrhu
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit radě kraje pověřit Krajskou správu a údržbu
silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizací vybudování napojení rozvojového centra
na komunikaci ve vlastnictví Karlovarského kraje v souladu se schválenou smlouvou
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit radě kraje udělit plnou moc k jednání
za Karlovarský kraj s příslušnými orgány a organizacemi za účelem realizace závazku vyplývajícího
se smlouvy o spolupráci pro Karlovarský kraj
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit radě kraje uložit řediteli Krajské správy
a údržby silnic, příspěvková organizace, předložit dvakrát ročně k 01.07. a k 01.01. následujícího roku
zprávu o realizaci plnění závazku Karlovarského kraje z uzavřené smlouvy
Termín kontroly: 07.05.2018
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Zodpovídá:

PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního
a právního a krajského živnostenského úřadu
Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

57. "Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" - pracovní tým
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 84/01/18
- schvaluje pracovní tým k projektu "Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" v následujícím složení:
Projektový tým:
Ing. Josef Janů
Mgr. Daniela Seifertová
Ing. arch. Vojtěch Franta
Ing. Květa Hryszová - vedoucí projektu
Zdeněk Chuchel - technický manažer
finanční manažer
projektový manažer
Drahoslav Stráský - ředitel - Císařské lázně, příspěvková organizace Karlovarského kraje
Bc. Anna Klímová - vyžádaný zaměstnanec
Mgr. Veronika Vodičková
Koncepční tým:
Mgr. Daniela Seifertová
Ing. arch. Vojtěch Franta
Ing. Petr Kulhánek
Mgr. Jaroslava Pokludová
Mgr. Veronika Vodičková
Bc. Anna Klímová
Drahoslav Stráský - ředitel - Císařské lázně, příspěvková organizace Karlovarského kraje
Termín kontroly: 23.04.2018
Zodpovídá:

Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství
a cestovního ruchu

58. Schválení výsledku zadávacího řízení – výběr dodavatelů veřejné zakázky: „Dodávka vnitřního
vybavení pokojů, společných prostor a zázemí zaměstnanců - Rekonstrukce objektu Domova
pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace – II. etapa“ realizovaného v rámci
projektu Rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace
– II. etapa – identifikační číslo EDS 113D313003102
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 85/01/18
- schvaluje na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek vyloučení uchazeče č. 4 LB
BOHEMIA, s.r.o., Sovadinova 3431, 690 02 Břeclav, IČO 26224461, u části veřejné zakázky „část č. 1 –
pokoje klientů – ošetřovatelský nábytek“ dle důvodové zprávy
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- schvaluje výsledek zadávacího řízení a pořadí uchazečů části veřejné zakázky „část č. 1 – pokoje klientů
– ošetřovatelský nábytek" na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
- schvaluje uzavření kupní smlouvy na část veřejné zakázky „část č. 1 – pokoje klientů – ošetřovatelský
nábytek“ s uchazečem, který se umístil první v pořadí:
AUDY s.r.o., Živného 1a, 635 00 Brno, IČO 00544426, s nabídkovou cenou 2.782.342 Kč bez DPH
- schvaluje v případě, že nedojde k uzavření smlouvy s uchazečem v prvním pořadí uzavřít smlouvu
s uchazečem, který se umístil druhý v pořadí:
LINET spol. s r.o., Želevčice 5, 274 01 Slaný, IČO 00507814, s nabídkovou cenou 2.826.536 Kč bez DPH
- pověřuje Mgr. Petra Kubise, náměstka hejtmanky, podpisem Oznámení o výběru dodavatele a zasláním
oznámení všem účastníkům zadávacího řízení
- pověřuje po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu podle § 246 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, Mgr. Petra Kubise, náměstka hejtmanky, podpisem kupní smlouvy na základě
výsledku veřejné zakázky „Dodávka vnitřního vybavení pokojů, společných prostor a zázemí zaměstnanců
- Rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace – II. etapa –
část č. 1 – pokoje klientů – ošetřovatelský nábytek“
- schvaluje výsledek zadávacího řízení a pořadí uchazečů části veřejné zakázky „část č. 2 - pokoje klientů,
ostatní místnosti – nábytek" na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
- schvaluje uzavření kupní smlouvy na část veřejné zakázky „část č. 2 - pokoje klientů, ostatní místnosti –
nábytek“ s uchazečem, který se umístil první v pořadí:
KOŘAN NÁBYTEK s.r.o., Pěnkavova 277/16, 326 00 Plzeň, IČO 64833542, s nabídkovou cenou
1.966.631 Kč bez DPH
- schvaluje v případě, že nedojde k uzavření smlouvy s uchazečem v prvním pořadí uzavřít smlouvu
s uchazečem, který se umístil druhý v pořadí:
ARTSPECT, a.s., Marešova 643/6, 198 00 Praha, IČO 28123395, s nabídkovou cenou 1.967.382 Kč
bez DPH
- pověřuje Mgr. Petra Kubise, náměstka hejtmanky, podpisem Oznámení o výběru dodavatele a zasláním
oznámení všem účastníkům zadávacího řízení
- pověřuje po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu podle § 246 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, Mgr. Petra Kubise, náměstka hejtmanky, podpisem kupní smlouvy na základě
výsledku veřejné zakázky „Dodávka vnitřního vybavení pokojů, společných prostor a zázemí zaměstnanců
- Rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace – II. etapa –
část č. 2 - pokoje klientů, ostatní místnosti – nábytek“
- schvaluje zrušení části veřejné zakázky „Dodávka vnitřního vybavení pokojů, společných prostor
a zázemí zaměstnanců - Rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková
organizace – II. etapa - část č. 3 - televizní přijímače“ dle důvodové zprávy
- ukládá odboru řízení projektů ve spolupráci s odborem investic a správa majetku učinit veškeré kroky
nutné ke zrušení části veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu,
příspěvková organizace – II. etapa - část č. 3 - televizní přijímače“
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Termín kontroly: 23.04.2018
Zodpovídá:

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku

59. Plnění usnesení č. RK 180/02/17 s názvem "Prodloužení termínů předložení prověření akcí
souvisejících s vybranými finančními postihy projektů Karlovarského kraje a jeho organizací",
ukládajícího prověřit zjištění u projektu Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova vila
Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.

60. Postup ve věci komunikace Karlovarského kraje ve věci vypořádání závazků Regionální rady
regionu soudržnosti Severozápad a případné žádosti Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad o dotaci na spolufinancování těchto závazků
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 86/01/18
- bere na vědomí informaci o dopisu ze dne 10.01.2018 zaslaném Regionální radou regionu soudržnosti
Severozápad Karlovarskému kraji, ve kterém je Karlovarský kraj zejména vyzván k vrácení finanční
prostředků ve výši 46.869,47 Kč, aniž by byl uveden právní důvod provedení takové vratky, a dále je
Karlovarský kraj informován o zákonných sankcích, kterým bude Regionální rada regionu soudržnosti
Severozápad podrobena v případě neplnění svých závazků. Tyto sankce jsou v dopise dávány
do souvislosti s tím, že Karlovarský kraj odmítá poskytnout výše uvedené finanční prostředky.
- bere na vědomí informaci o dopisu ze dne 10.01.2018 zaslaném Regionální radou regionu soudržnosti
Severozápad Karlovarskému kraji, ve kterém je Karlovarský kraj obecně informován o nastavení
financování Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a nárocích příjemců, kteří uspěli s obranou
proti nezákonným a neoprávněným rozhodnutím Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad,
případně jejích orgánů
- souhlasí s dopisem, který je odpovědí Karlovarského kraje na oba uvedené dopisy Regionální rady
regionu soudržnosti Severozápad, podle návrhu
- pověřuje Mgr. Janu Vildumetzovou, hejtmanku Karlovarského kraje, podpisem dopisu, který je
odpovědí na oba doručené dopisy ze dne 10.01.2018
Zodpovídá:
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