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

Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 

 

 

USNESENÍ 
 

z 81. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 19. února 2018 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:00 do 13:54 hodin  

 
 

Přítomni:               Mgr. Vildumetzová, Mgr. Kubis, Mgr. Blažek, Ing. Jakobec, Ing. Bureš,  

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

Jednání řídil:         Mgr. Vildumetzová 

Omluveni:  p. Hurajčík, Mgr. Seifertová 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

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

Mgr. Saligerová, Mgr. Saxová  

Zapisovatelka:       Monika Nová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 19.02.2018 RK 148/02/18 

2. Rozpočtové změny RK 149/02/18 

3. Informace o zahájení řízení dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 

pozdějších předpisů, u projektu „Rekonstrukce  a dostavba Prvního českého 

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

reg. č. CZ.1.09/1.3.00/68.01147 

RK 150/02/18 

4. Informace o zahájení daňových řízení u projektů Krajské správy a údržby silnic 

Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovaných v období 2013-2015, 

pro neodečtení příjmů z prodeje výzisků od způsobilých nákladů projektů  

v celkové výši 1,97 mil. Kč 

RK 151/02/18 

5. Informace k nepodání podnětu k případnému zahájení správního řízení z moci 

úřední k prošetření veřejné zakázky Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže  

u projektu "Rozvoj služby eGovernmentu na území Karlovarského kraje – část I. 

až VI.", reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07146 

RK 152/02/18 

6. Nařízení odvodu z fondu investic příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola 

technická a ekonomická Sokolov, p. o. 

RK 153/02/18 

7. Informace o doručeném oznámení o zahájení daňového řízení u projektu 

"Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech", reg. č. 

CZ.1.09/1.3.00/78.01253 

 

 

RK 154/02/18 
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8. Informace o doručeném oznámení o zahájení daňového řízení u projektu  

"Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí",  

reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01273 

RK 155/02/18 

9. Postup ve věci podezření na porušení rozpočtové kázně u projektu  

reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004 „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 

v Karlovarském kraji“ 

RK 156/02/18 

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

spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, 

příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí a.s. 

RK 157/02/18 

11. Schválení smluv uzavřených mezi Karlovarským krajem a protistranou v rámci 

udržitelnosti projektu „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském 

kraji“ 

RK 158/02/18 

12. Výpůjčka nebytových prostor na budově A, pro uspořádání Krajské exportní 

konference, pořádané Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje 

RK 159/02/18 

13. Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu dopravního prostředku  

č. KK 00271/2017 

RK 160/02/18 

14. Schválení Servisní smlouvy o podpoře výrobce pro telefonní ústředny RK 161/02/18 

15. Žádost města Cheb o prominutí jednorázové finanční náhrady za omezení 

vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Úprava komunikace Cheb-Háje,  

ul. Zemědělská“ v silničních pozemcích v majetku Karlovarského kraje 

RK 162/02/18 

16. Nerealizace investičního záměru č. 6 akce: ,,Dodatečná protihluková opatření  

na stavbě II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“ 

staženo 

17. Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním 

obvodu Karlovarského kraje za rok 2017 

RK 163/02/18 

18. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „III/22136 + 

III/2204 Modernizace silnice Hroznětín - Odeř“ 

RK 164/02/18 

19. Provozní plán Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové 

organizace, na rok 2018 

staženo 

20. Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast na rok 2018 RK 165/02/18 

21. Vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje včetně 

pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace  

a vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, žádosti a finančního 

vypořádání - oblast sociálních věcí 

RK 166/02/18 

22. Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management Domova pro osoby  

se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o. 

RK 167/02/18 

23. Veřejná zakázka „Domov pro seniory Skalka v Chebu – stavební úpravy – výměna 

výtahů“ 

- 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 

RK 168/02/18 

24. Plán práce Komise prevence kriminality na rok 2018 RK 169/02/18 

25. Plán práce Komise pro rozdělování dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů 

obcí Karlovarského kraje na rok 2018 

RK 170/02/18 

26. Peněžní náhrada za poskytnutí věcné a osobní pomoci při mimořádné události RK 171/02/18 

27. Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

na rok 2018 

RK 172/02/18 

28. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky s příslušností 

hospodaření Povodí Ohře, státní podnik, do vlastnictví Karlovarského kraje – 

pozemky p.č. 34/3, 34/4 a 34/5 v k.ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří 

RK 173/02/18 

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

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje  

 

RK 174/02/18 
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30. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy 

příspěvkových organizací 

RK 175/02/18 

31. Schválení realizace zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky „Pořízení 

lékařské technologie a interiérového vybavení - III“ 

– Schválení hodnotícího kritéria 

– Schválení zadávací dokumentace 

– Schválení komise pro otevírání a hodnotící komise 

RK 176/02/18 

32. Schválení realizace zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka 

sanitních vozidel RZP 2018“ Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, 

příspěvkové organizace  

- Schválení formy zadávacího řízení  

- Schválení hodnotícího kritéria  

- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami  

- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise 

RK 177/02/18 

33. Veřejná zakázka „Dodávka osobního vozidla pro rychlou lékařskou pomoc  

v systému Rendez-Vous 2018“ Zdravotnické záchranné služby Karlovarského 

kraje, příspěvkové organizace  

- Schválení formy zadávacího řízení  

- Schválení hodnotícího kritéria  

- Schválení zadávací dokumentace  

- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami  

- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise 

RK 178/02/18 

34. Informace o ukončení projektu „Modernizace stavebních a výpočetních oborů  

na SPŠ Loket, příspěvková organizace" Střední průmyslové školy Loket, 

příspěvková organizace 

RK 179/02/18 

35. Informace o ukončení projektu „Logistika nezná hranic – zahraniční zkušenosti  

ve španělských firmách" Střední školy logistické Dalovice, příspěvková organizace 

RK 180/02/18 

36. Informace o ukončení projektu „Jazykové vzdělávání pracovníků SZŠ a VOŠ 

Cheb 2017“ Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, příspěvková 

organizace 

RK 181/02/18 

37. Projekt „Učíme se od Evropy“ Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, 

příspěvková organizace  

RK 182/02/18 

38. Projekt „Odborné Stáže V Zahraničí“ Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy 

Vary, příspěvková organizace  

RK 183/02/18 

39. Jmenování ředitele Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, 

příspěvková organizace, a určení jeho platu 

RK 184/02/18 

40. Změna platu ředitelky Domova mládeže a školní jídelny Karlovy Vary, 

příspěvková organizace 

RK 185/02/18 

41. Stipendia pro žáky středních škol zřizovaných Karlovarským krajem za 1. pololetí 

školního roku 2017/2018  

staženo 

42. Vyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení včetně pravidel pro příjem  

a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace a vzoru 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, žádosti a finančního vypořádání 

RK 186/02/18 

43. Veřejná zakázka „Rekonstrukce koridoru Gymnázium Ostrov – část č. 1  

Přestavba koridoru“ 

- 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 

 

 

 

 

RK 187/02/18 
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44. Veřejná zakázka „Rekonstrukce koridoru Gymnázium Ostrov – část č. 2 – 

Dodávka uzamykatelných skříněk“ 

- 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 

RK 188/02/18 

45. Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro rozvoj venkova na rok 2018 RK 189/02/18 

46. 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 Ezoocentrum s.r.o. 

RK 190/02/18 

47. Schválení nositele Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje – tj. Institutu  

pro zaměstnanost a rozvoj Karlovarského kraje, z.ú., a žadatele projektu ve výzvě 

č. 84 Operačního programu Zaměstnanost určené pro pakty zaměstnanosti  

RK 191/02/18 

48. Veřejná zakázka „Doplnění účelové mapy povrchové situace – Digitální technické 

mapy v ORP (obci  rozšířenou působností) Sokolov, Kraslice“ 

- schválení formy zadávacího řízení 

- schválení 5 dodavatelů pro oslovení 

- schválení hodnotících kritérií a jejich vah 

- schválení maximální možné a nepřekročitelné ceny 

- schválení zadávací dokumentace 

- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 

- jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise 

RK 192/02/18 

49. Změna termínu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje RK 193/02/18 

50. Vyhlášení programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje včetně 

pravidel pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace  

a vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, žádosti a finanční vypořádání 

RK 194/02/18 

51. Výpůjčka nebytových prostor na budově A, pro uspořádání konference  

"Smart region" 

RK 195/02/18 

52. Výpůjčka nebytových prostor na budově A, pro uspořádání semináře GDPR RK 196/02/18 

53. 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 Český západ, o.p.s., Klubíčko Cheb, z. s., 

DANOST s.r.o., Lesní společnost Teplá a.s., MEDIA a.s. 

RK 197/02/18 

54. Projekt Karlovarského kraje „Implementace Krajského akčního plánu 1  

v Karlovarském kraji“ - smlouvy o finančním partnerství 

staženo 

55. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - TJ Sokol Lázně  

Kynžvart, z.s. 

staženo 

56. Veřejná zakázka Karlovarské krajské nemocnice a.s. - „Poskytování energetických 

služeb metodou EPC ve vybraných objektech v karlovarské nemocnici“ 

RK 198/02/18 

57. Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském 

kraji v roce 2018 

RK 199/02/18 

58. Revokace usnesení č. RK 101/02/18 - Poskytnutí dotací na zajištění sociálních 

služeb v roce 2018 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence 

RK 200/02/18 

59. Informace o usnesení dozorčí rady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, 

a.s., ze dne 06.12.2017 a návrh řešení dalšího postupu 

RK 201/02/18 

60. Změna zásad pro vyplácení odměn členům výborů, komisí a zvláštních orgánů, 

kteří nejsou členy Zastupitelstva Karlovarského kraje. 

staženo 

 

 

Mgr. Jana Vildumetzová v. r. 

hejtmanka                                          

Karlovarského kraje 

 Ing. Josef Janů v. r. 

 ověřovatel 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Mgr. Dalibora Blažka 

- Ing. Josefa Janů 
 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 
bod č. 49 Změna termínu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

bod č. 50 Vyhlášení programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje včetně 

pravidel pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace  

a vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, žádosti a finanční vypořádání 

 

bod č. 51 Výpůjčka nebytových prostor na budově A, pro uspořádání konference "Smart region" 

 

bod č. 52 Výpůjčka nebytových prostor na budově A, pro uspořádání semináře GDPR 

 

bod č. 53 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 Český západ, o.p.s., 

Klubíčko Cheb, z. s., DANOST s.r.o., Lesní společnost Teplá a.s.,  

MEDIA a.s. 

 

bod č. 54 Projekt Karlovarského kraje „Implementace Krajského akčního plánu 1  

v Karlovarském kraji“ - smlouvy o finančním partnerství 

 

bod č. 55 Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - TJ Sokol Lázně Kynžvart, z.s. 

 

bod č. 56 Veřejná zakázka Karlovarské krajské nemocnice a.s. - „Poskytování energetických 

služeb metodou EPC ve vybraných objektech v karlovarské nemocnici“ 

 

bod č. 57 Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji  

v roce 2018 

 

bod č. 58 Revokace usnesení č. RK 101/02/18 - Poskytnutí dotací na zajištění sociálních služeb 

v roce 2018 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence 

 
bod č. 59 Informace o usnesení dozorčí rady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., 

ze dne 06.12.2017 a návrh řešení dalšího postupu 

 
bod č. 60 Změna zásad pro vyplácení odměn členům výborů, komisí a zvláštních orgánů,  

kteří nejsou členy Zastupitelstva Karlovarského kraje 
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Staženo z programu: 

 
bod č. 16 Nerealizace investičního záměru č. 6 akce: ,,Dodatečná protihluková opatření  

na stavbě II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“ 

 

bod č. 19 Provozní plán Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové 

organizace, na rok 2018 

 

bod č. 41 Stipendia pro žáky středních škol zřizovaných Karlovarským krajem za 1. pololetí 

školního roku 2017/2018 

 

bod č. 54 Projekt Karlovarského kraje „Implementace Krajského akčního plánu 1  

v Karlovarském kraji“ - smlouvy o finančním partnerství 

 

bod č. 55 Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - TJ Sokol Lázně Kynžvart, z.s. 

 

bod č. 60 Změna zásad pro vyplácení odměn členům výborů, komisí a zvláštních orgánů,  

kteří nejsou členy Zastupitelstva Karlovarského kraje. 

 

 
1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 19.02.2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 148/02/18 
 

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

19.02.2018 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 19.02.2018 

dle návrhu č. 3 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
2. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 149/02/18 
 

-  schvaluje  

 

Rozpočtovou změnu č. 65/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 195.730 Kč z titulu vrácení finančních 

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

Karlovarského kraje od příspěvkové organizace města Toužim, Základní a mateřská škola Toužim,  

které organizace vrací již po finančním vypořádání za rok 2017 ze svého rezervního fondu jako prostředky 

původně přidělené na financování pozice asistenta pedagoga. Finanční prostředky budou poukázány 

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 
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Rozpočtovou změnu č. 66/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 122.500 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové 

dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na pokusné ověřování v rámci  

programu Dodatek č.1, č. j. MSMT-9423/2017-9, k Vyhlášení pokusného ověřování Vzdělávací programy 

paměťových institucí do škol; č. j. MSMT-9423/2017-1 ze dne 02.05.2017. Finanční prostředky jsou 

určeny pro příspěvkovou organizaci zřizovanou městem Základní škola Nová Role. 

 

Rozpočtovou změnu č. 67/2018 

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

v celkové výši 383.000 Kč do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje na navýšení dotace do fondu investic příspěvkové organizaci Karlovarského kraje, 

Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary na odkup zabudovaného systémového stropního 

bednění, které je instalované k zajištění statiky v objektu školy v souvislosti s havarijním stavem nosných 

železobetonových konstrukcí 

 

Rozpočtovou změnu č. 68/2018 

- navýšení příjmů Karlovarského kraje v celkové výši 8.750.474 Kč z titulu vrácení finančních prostředků 

od příspěvkové organizace Karlovarského kraje, Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje  

a zároveň zapojení těchto prostředků do Fondu budoucnosti, ze kterého byly v roce 2014 poskytnuty  

na úhradu platebního výměru č. 6/2014 ve výši 1.699.600 Kč a platebního výměru č. 7/2014 ve výši 

7.050.874 Kč ve věci doručeného rozhodnutí Ministerstva financí České republiky u projektu Rozvoj 

dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – I. etapa 

 

Rozpočtovou změnu č. 69/2018 

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

ve výši ± 258.088 Kč do Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí 

výdajů na mzdy a zákonné odvody přímo související s realizací projektu Nestůj a pojď II. realizovaného  

a financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osa OPZ: 1 Podpora 

zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 

 

Rozpočtovou změnu č. 70/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 589.556,40 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové 

dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování programu v oblasti 

prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů. 

Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední škola 

stravování a služeb Karlovy Vary.  

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 135.033,60 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové 

dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování programu v oblasti 

prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů. 

Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje, Základní škola  

a střední škola Karlovy Vary.  

 

Rozpočtovou změnu č. 71/2018 

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

ve výši ± 570.000 Kč do Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí 

výdajů na mzdy a zákonné odvody přímo související s realizací projektu Technická pomoc EÚS 

(Evropská územní spolupráce) Česká republika – Bavorsko 2014 -2020, schváleného k realizaci  

a financování v rámci Programu spolupráce Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát 

Bavorsko 2014 – 2020 
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- přesun rozpočtových prostředků z Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje  

ve výši ± 30.000 Kč do Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů  

na cestovné projektu Technická pomoc EÚS (Evropská územní spolupráce) Česká republika – Bavorsko 

2014 -2020, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu spolupráce Česká republika - 

Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020 

 

Rozpočtovou změnu č. 72/2018 

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

ve výši ± 570.000 Kč do Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí 

výdajů na mzdy a zákonné odvody přímo související s realizací projektu Technická pomoc EÚS 

(Evropská územní spolupráce) Česká republika – Sasko 2014 -2020, schváleného k realizaci a financování 

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

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

ve výši ± 30.000 Kč do Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů  

na cestovné projektu Technická pomoc EÚS (Evropská územní spolupráce) Česká republika – Sasko 2014 

-2020, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká 

republika 2014 – 2020 

 

Rozpočtovou změnu č. 73/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 155.232,86 Kč z titulu přijetí vrácených 

finančních prostředků od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Agentura projektového a dotačního 

managementu. Jedná se o prostředky vrácené na základě vyúčtování příspěvku ze smlouvy o spolupráci  

na projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji 

(OPZ II.) a určené do rozpočtu Odboru kancelář ředitelky úřadu Karlovarského kraje na mzdové výdaje 

přímo související s realizací projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb 

v Karlovarském kraji (OPZ II.), schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost, prioritní osa 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou. 

- přesun rozpočtových prostředků z Odboru řízení projektů do Odboru kancelář ředitelky Krajského úřadu 

Karlovarského kraje v celkové výši 344.893,50 Kč na úhradu mzdových výdajů přímo souvisejících  

s realizací projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském 

kraji (OPZ II.), schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Zaměstnanost, 

prioritní osa 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou 

 

Rozpočtovou změnu č. 74/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.000.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové 

dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Finanční prostředky budou zapojeny  

do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje na zajištění výplaty státního 

příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42g a násl. zákona  

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 

 

Rozpočtovou změnu č. 75/2018 

- přesun rozpočtových prostředků z Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ve výši ± 2.459.814 Kč do Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ke krytí mzdových výdajů projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání 

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

a vzdělávání 

- přesun rozpočtových prostředků z Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ve výši ± 975 Kč do Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje  

ke krytí výdajů na cestovné projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje 

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

 

Termín kontroly: 03.04.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 
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3. Informace o zahájení řízení dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, 

u projektu „Rekonstrukce  a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech II. etapa - 

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

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 150/02/18 
 

- bere na vědomí informaci o zahájení řízení dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů, u projektu financovaného z Regionálního operačního programu realizovaného Prvním českým 

gymnáziem, příspěvkovou organizací s název "Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia  

v K. Varech, II. etapa  – přístavba západního křídla", reg. č. CZ.1.09/1.3.00/68.01147 pro částku dotčenou 

údajnou nesrovnalostí ve výši 7.605.521,89 Kč 

 

- ukládá ředitelce Krajského úřadu Karlovarského kraje předložit podrobnou zprávu k tomuto projektu  

do konce května 2018 

 

Termín kontroly: 04.06.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
4. Informace o zahájení daňových řízení u projektů Krajské správy a údržby silnic Karlovarského 

kraje, příspěvkové organizace, realizovaných v období 2013-2015, pro neodečtení příjmů z prodeje 

výzisků od způsobilých nákladů projektů v celkové výši 1,97 mil. Kč 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 151/02/18 
 

- bere na vědomí informaci o zahájení řízení dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů, u projektů financovaných z Regionálního operačního programu realizovaných Krajskou správou 

a údržbou silnic Karlovarského kraje, a to: 

 

 II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb, reg. č. CZ.1.09/3.1.00/64.01004 pro částku 393.222,74 Kč 

 II/221 Modernizace silnice Merklín - Pstruží, II. etapa, reg. č. CZ.1.09/3.1.00/67.01067 pro částku 

37.649,68 Kč 

 II/221 Modernizace silniční sítě Hroznětín, reg. č. CZ.1.09/3.1.00/67.01068 pro částku  

337.874,99 Kč 

 III/21047 Modernizace silnice Nejdek –Pernink, reg. č. CZ.1.09/3.1.00/67.01111 pro částku 

259.239,57 Kč 

 Odstraňování slabých míst na silniční síti Karlovarského kraje, reg. č. CZ.1.09/3.1.00/67.01129 

pro částku 186.679,77 Kč 

 Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - III. etapa,  

reg. č. CZ.1.09/3.1.00/67.01128 pro částku 751.432,90 Kč 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 
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5. Informace k nepodání podnětu k případnému zahájení správního řízení z moci úřední  

k prošetření veřejné zakázky Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže u projektu "Rozvoj služby 

eGovernmentu na území Karlovarského kraje – část I. až VI.", reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07146 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 152/02/18 
 

- schvaluje nepodání podnětu k případnému zahájení správního řízení z moci úřední na Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže k prošetření veřejné zakázky u projektu "Rozvoj služby eGovernmentu na území 

Karlovarského kraje – část I. až VI.", reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07146 

 

- ukládá ředitelce Krajského úřadu Karlovarského kraje předložit podrobnou zprávu k tomuto projektu  

do konce května 2018 

 

Termín kontroly: 03.04.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
6. Nařízení odvodu z fondu investic příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola technická  

a ekonomická Sokolov, p. o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 153/02/18 
 

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, p. o., 

provést odvod z fondu investic ve výši 630.739 Kč do rozpočtu zřizovatele 

 

- ukládá odboru finančnímu informovat příspěvkovou organizaci o tomto usnesení 

 

Termín kontroly: 19.03.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy technické  

a ekonomické Sokolov 

 

 
7. Informace o doručeném oznámení o zahájení daňového řízení u projektu "Centralizace lékařské 

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

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 154/02/18 
 

- bere na vědomí informaci o doručeném oznámení o zahájení řízení dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový 

řád, ve znění pozdějších předpisů z Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ze dne      

25.01.2018, č. j. RRSZ 672/2018 u projektu "Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových 

Varech", reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01253. 

Daňové řízení bylo zahájeno na základě auditu operace, provedeného Auditním orgánem Ministerstva 

financí ČR, který zjistil pochybení u veřejných zakázek: 

- VŘ 004 - "Realizace stavby Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech" - široké 

vymezení předmětu veřejné zakázky - diskriminace, neúplné dodatečné informace, chybějící obálky 

nabídek, podstatná změna smlouvy 
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- VŘ 005 - Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při přípravě a realizaci akce 

"Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech" - fakturované výdaje nejsou v souladu  

s nabídkou vítězného uchazeče 

 

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje, Mgr. Janu Vildumetzovou, podpisem dopisu adresovaného 

Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, jakož i podpisem příloh tohoto dopisu, jež jsou 

důkazními prostředky požadovanými tímto úřadem v rámci zahájeného daňového řízení včetně důkazních 

prostředků, které Karlovarský kraj při předchozích řízeních a řízeních na tato řízení obsahově navazujících 

neuplatnil 

 

- ukládá ředitelce Krajského úřadu Karlovarského kraje zpracovat detailní přehled všech vyjádření 

(dokumentů) ze strany Úřadu regionální rady k tomuto projektu 

 

Termín kontroly: 21.05.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
8. Informace o doručeném oznámení o zahájení daňového řízení u projektu „Lineární urychlovač 

pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí“, reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01273 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 155/02/18 
 

- bere na vědomí informaci o doručeném oznámení o zahájení řízení dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový 

řád, ve znění pozdějších předpisů z Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ze dne  

01.02.2018, č. j. RRSZ 780/2018 u projektu „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu - přístavba 

zázemí“, reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01273. 

Daňové řízení bylo zahájeno na základě auditu operace, provedeného Auditním orgánem Ministerstva 

financí ČR, který zjistil pochybení u veřejné zakázky: 

- realizace stavby „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí“ - změna zadávacích 

podmínek v důsledku podstatné změny smlouvy dodatkem měnícím podmínky ve smlouvě o dílo - 

uzavřením dodatku č. 1, kterým mimo jiné, byl prodloužen termín ukončení prací, došlo k podstatné 

změně původních zadávacích podmínek v rozporu se zadáním i nabídkou vybraného uchazeče  

Metrostav, a.s. 

 

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje, Mgr. Janu Vildumetzovou, podpisem dopisu adresovaného 

Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, jakož i podpisem příloh tohoto dopisu, jež jsou 

důkazními prostředky požadovanými tímto úřadem v rámci zahájeného daňového řízení včetně důkazních 

prostředků, které Karlovarský kraj při předchozích řízeních a řízeních na tato řízení obsahově navazujících 

neuplatnil 

 

- ukládá ředitelce Krajského úřadu Karlovarského kraje zpracovat detailní přehled všech vyjádření 

(dokumentů) ze strany Úřadu regionální rady k tomuto projektu 

 

Termín kontroly: 09.07.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 
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9. Postup ve věci podezření na porušení rozpočtové kázně u projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004 

„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 156/02/18 
 

- bere na vědomí informaci o doručeném postupu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR  

ze dne 24.01.2018 u projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji", 

reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR navrhuje sankci ve výši 139.516,80 Kč u pochybení: 

- porušení ustanovení Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které spočívá v uzavření starší budovy Střední 

uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, kde byla v průběhu realizace projektu kompletně 

zrekonstruována analytická laboratoř, kterou nelze z tohoto důvodu používat 

 

- bere na vědomí podání námitky proti postupu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a její 

podepsání radním pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy, Ing. Jaroslavem Bradáčem, pověřeným 

podepisováním relevantních dokumentů u vybraných projektů dle usnesení Rady Karlovarského kraje  

č. RK 423/04/17 ze dne 03.04.2017 

 

Termín kontroly: 13.08.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
10. 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 157/02/18 
 

- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 01.02.2018 u projektů spolufinancovaných  

z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského 

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

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
11. Schválení smluv uzavřených mezi Karlovarským krajem a protistranou v rámci udržitelnosti 

projektu „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 158/02/18 
 

- schvaluje Uzavření smlouvy o zajištění aktuálního stavu databází a informačního systému Heracleum 

uzavřenou mezi Karlovarským krajem a dodavatelem v rámci udržitelnosti projektu „Omezení výskytu 

invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“ dle návrhu 

 

- schvaluje Uzavření smlouvy o zajištění odborných konzultací v oblasti ekologie a biologie invazních 

rostlin a činností souvisejících s přípravou a realizací celoplošného mapování 2018 uzavřenou  

mezi Karlovarským krajem a dodavatelem v rámci udržitelnosti projektu „Omezení výskytu invazních 

druhů rostlin v Karlovarském kraji“ dle návrhu 
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- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena rady, podpisem smluv 

 

- pověřuje Ing. Květu Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů, jednáními ve věci udržitelnosti 

projektu „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“ 

 

Termín kontroly: 09.07.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
12. Výpůjčka nebytových prostor na budově A, pro uspořádání Krajské exportní konference, 

pořádané Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 159/02/18 
 

- schvaluje výpůjčku, bezúplatné poskytnutí zastupitelského sálu a zasedací místnosti 121A na budově A 

dne 27.02.2018, pro uspořádání Krajské exportní konference, pořádané Krajskou hospodářskou komorou 

Karlovarského kraje ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky a Ministerstvem 

zahraničních věcí ČR 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
13. Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu dopravního prostředku č. KK 00271/2017 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 160/02/18 
 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu dopravního prostředku č. KK 00271/2017  

mezi  Údržbou silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, Otovice 360 01 a Karlovarským krajem, 

Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06, v předloženém znění 

 

- pověřuje Mgr. Marcelu Saxovou, vedoucí odboru vnitřních záležitostí, podpisem Dodatku č. 1  

ke smlouvě o nájmu dopravního prostředku č. KK 00271/2017 

 

Termín kontroly: 19.03.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
14. Schválení Servisní smlouvy o podpoře výrobce pro telefonní ústředny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 161/02/18 
 

- schvaluje vyjímku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarského kraje  

a jeho příspěvkovými organizacemi č. PR 01/2017 z důvodu zajištění pokračující maintenance  

pro objektovou a tranzitní ústřednu 
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- schvaluje Servisní smlouvu o podpoře výrobce pro objektovou telefonní ústřednu na adrese Karlovarský 

kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 a tranzitní telefonní ústřednu na adrese Karlovarská krajská 

nemocnice a.s.,  Bezručova 1190/19, Karlovy Vary 360 01, mezi Karlovarským krajem, Závodní 353/88, 

Karlovy Vary 360 06 a ALTEL Czech s.r.o., Lesní 534/65, 312 00 Plzeň, s celkovým finančním objemem 

325.879,62 Kč, na dobu 36 měsíců 

 

- pověřuje Mgr. Marcelu Saxovou, vedoucí odboru vnitřních záležitostí, podpisem Servisní smlouvy 

 

Termín kontroly: 23.04.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
15. Žádost města Cheb o prominutí jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv  

v souvislosti se stavbou „Úprava komunikace Cheb-Háje, ul. Zemědělská“ v silničních pozemcích  

v majetku Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 162/02/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje prominout městu Cheb jednorázovou 

náhradu za užívání částí pozemků p. č. 958 a p. č. 1065/4 v k.ú. Háje u Chebu z důvodu budoucího 

vlastnictví předmětných pozemků městem Cheb 

 

Termín kontroly: 09.07.2018 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
16. Nerealizace investičního záměru č. 6 akce: ,,Dodatečná protihluková opatření na stavbě II/214 

Jihovýchodní obchvat Cheb“ 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
17. Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu 

Karlovarského kraje za rok 2017 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 163/02/18 
 

- projednala „Souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu 

Karlovarského kraje za rok 2017“ dle návrhu 

 

- schvaluje zveřejnění „Souhrnné zprávy o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním 

obvodu Karlovarského kraje za rok 2017“ na webových stránkách Karlovarského kraje dle návrhu 

 

Termín kontroly: 18.06.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
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18. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „III/22136 + III/2204 

Modernizace silnice Hroznětín - Odeř“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 164/02/18 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky „III/22136 + III/2204 Modernizace silnice 

Hroznětín - Odeř“. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka účastníka: Colas CZ, a.s., 

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ0 26177005, s nabídkovou cenou 11.437.769,69 Kč vč. DPH. Na druhém 

pořadí se umístila nabídka účastníka: „Společnost ROBSTAV + KKP“, s vedoucím účastníkem 

společnosti ROBSTAV stavby k.s., Na Stínadlech 495, 397 01 Písek, IČ 27430774, a společníkem  

KKP STAVEBNÍ s.r.o., Myslotínská 1048, 393 01 Pelhřimov, IČ 26055236, s nabídkovou cenou  

11.973.626,04 Kč vč. DPH a na třetím místě se umístila nabídka účastníka: Eurovia CS, a.s., Národní 

138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 45274924, s nabídkovou cenou 13.091.167,46 Kč vč. DPH 
 

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

smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na dodavatele zakázky „III/22136 + III/2204 Modernizace 

silnice Hroznětín - Odeř“ společností: Colas CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005,  

s nabídkovou cenou 11.437.769,69 Kč vč. DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu 

zadávacího řízení a dále dle §124 a §125 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 
 

Termín kontroly: 18.06.2018 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
19. Provozní plán Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace,  

na rok 2018 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
20. Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast na rok 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 165/02/18 
 

- schvaluje plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro sociální oblast na rok 2018 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
21. Vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje včetně pravidel pro 

příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace a vzoru veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace, žádosti a finančního vypořádání - oblast sociálních věcí 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 166/02/18 
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- schvaluje dokument: 

- Vyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rodiny 

- Vyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivní činnosti 

seniorů 

- Vyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu dobrovolnictví 

 

- vyhlašuje  

- Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rodiny 

- Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivní činnosti seniorů 

- Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu dobrovolnictví 

 

- ukládá odboru sociálních věcí zveřejnit na úřední desce a portálu Karlovarského kraje: 

- Vyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rodiny 

- Vyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivní činnosti 

seniorů 

- Vyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu dobrovolnictví 

 

Termín kontroly: 10.09.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
22. Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management Domova pro osoby se zdravotním 

postižením „PATA“ v Hazlově, p. o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 167/02/18 
 

- schvaluje vedoucího pracovní skupiny Daniela Lindenberga, ředitele Domova pro osoby se zdravotním 

postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, pro realizaci "Rekonstrukce objektu Gymnázia 

Aš pro management Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, p. o.", dle návrhu 

 

- schvaluje pracovní skupinu složenou zejména ze zástupců vedení Domova pro osoby se zdravotním 

postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, odboru sociálních věcí, odboru investic a správa 

majetku, odboru školství, mládeže a tělovýchovy a odboru finančního, která provede úkony potřebné  

pro přípravu a realizaci "Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management Domova pro osoby  

se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o.", dle návrhu 

 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 76/2018 - zapojení vázaných finančních prostředků z přebytku hospodaření 

Karlovarského kraje za rok 2017 do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského 

kraje pro rok 2018 ve výši 3.928.754,70 Kč. Finanční prostředky jsou určené na poskytnutí investičního 

příspěvku do fondu investic pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro osoby  

se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově na realizaci akce Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš  

pro management Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově p. o. 

 

- ukládá odboru finančnímu ve spolupráci s odborem sociálních věcí zajistit vše potřebné spojené  

s Rozpočtovou změnou č. 76/2018 a vyposláním finančních prostředků ve výši 3.928.754,70 Kč do fondu 

investic příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory "PATA" v Hazlově 
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- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 77/2018 - přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru sociálních věcí 

Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce  ± 5.000.000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny 

na poskytnutí investičního příspěvku do fondu investic pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje 

Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově na realizaci akce Rekonstrukce objektu 

Gymnázia Aš pro management Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově p. o. 

 

- ukládá odboru finančnímu ve spolupráci s odborem sociálních věcí zajistit vše potřebné spojené  

s Rozpočtovou změnou č. 77/2018 a vyposláním finančních prostředků ve výši 5.000.000 Kč do fondu 

investic příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory "PATA" v Hazlově p. o. 

 

Termín kontroly: 23.04.2018 
 

Zodpovídá: Daniel Lindenberg, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA"  

v Hazlově, příspěvková organizace 

Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
23. Veřejná zakázka „Domov pro seniory Skalka v Chebu – stavební úpravy – výměna výtahů“ 

- 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 

usnesením č. RK 168/02/18 
 

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

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na veřejnou zakázku "Domov pro seniory Skalka v Chebu 

– stavební úpravy – výměna výtahů“ 

 

- schvaluje hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Domov pro seniory Skalka  

v Chebu – stavební úpravy – výměna výtahů“ 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Domov pro seniory Skalka v Chebu – stavební 

úpravy – výměna výtahů“ 

 

- pověřuje ředitelku Domova pro seniory Skalka ve spolupráci s odborem investic a správa majetku 

realizovat veřejnou zakázku dle tohoto usnesení a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění a předpisem rady kraje č. PR 01/2017 "Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" 

 

- jmenuje  

členy komise pro otevírání obálek s nabídkami: 

Mgr. Alena Samuelová 

Gabriela Čerevková 

Ing. Zora Bolková 

 

náhradníky za členy komise pro otevírání obálek s nabídkami: 

Věra Josefiová 

Věra Jelínková 

Bc. Dagmar Kerulová 
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- jmenuje  

členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise: 

JUDr. Václav Sloup 

Ing. Jan Bureš  

Mgr. Dalibor Blažek 

Mgr. Alena Samuelová 

Kateřina Mairingerová, DiS. 

 

náhradníky komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise: 

Ing. Petr Kulhánek 

Ing. Markéta Wernerová 

Renata Oulehlová 

Gabriela Čerevková 

Nikol Geltnerová 

 

Termín kontroly: 07.05.2018 
 

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

organizace 

 

 
24. Plán práce Komise prevence kriminality na rok 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 169/02/18 
 

- schvaluje plán práce Komise prevence kriminality na rok 2018 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Renata Oulehlová, předsedkyně Komise prevence kriminality 

 

 
25. Plán práce Komise pro rozdělování dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí 

Karlovarského kraje na rok 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 170/02/18 
 

- schvaluje Plán práce Komise pro rozdělování dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí 

Karlovarského kraje na rok 2018 dle návrhu 

 

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

 

 
26. Peněžní náhrada za poskytnutí věcné a osobní pomoci při mimořádné události 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 171/02/18 
 

- bere na vědomí Záchranné a likvidační práce při mimořádné události v Mariánských Lázních ve dnech 

07.01.2018 až 10.01.2018, Zprávu o zásahu složek integrovaného záchranného systému ze dne 23.01.2018 

č. evidenční 4118000112 a peněžní náhrady za poskytnutí věcné a osobní pomoci podle ustanovení  

§ 29 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
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- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 64/2018 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 254.116,80 Kč včetně DPH z rezervy na nepředvídatelné 

výdaje Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru bezpečnosti a krizového řízení 

Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu faktur v souvislosti se vznikem mimořádné události - 

zřícení vnitřních stavebních konstrukcí v části objektu bývalého hotelu Kavkaz v Mariánských Lázních 

 

- ukládá Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje zabezpečit 

proplacení peněžních náhrad za poskytnutí věcné a osobní pomoci podle ustanovení § 29 zákona  

č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, vzniklých  

v souvislosti s mimořádnou událostí v Mariánských Lázních a doložených Zprávou o zásahu složek 

integrovaného záchranného systému ze dne 23.01.2018 č. evidenční 4118000112 

 

- ukládá Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje vyzvat Léčebné 

lázně Mariánské Lázně a.s., se sídlem Masarykova 22/5, 353 01 Mariánské Lázně, IČO 45359113 (dále 

jen „společnost“), k uhrazení nákladů ve výši 254.116,80 Kč s DPH, které byly Karlovarským krajem 

vynaloženy jako náhrada za poskytnutí věcné a osobní pomoci ve dnech od 07.01.2018 do 10.01.2018  

v souvislosti s prováděním záchranných a likvidačních prací při mimořádné události, při které došlo  

ke zřícení vnitřních stavebních konstrukcí v části objektu bývalého hotelu Kavkaz v Mariánských Lázních, 

Goethovo nám. č. p. 9/15, který je ve vlastnictví společnosti 

 

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

 

 
27. Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči na rok 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 172/02/18 
 

- schvaluje Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči na rok 2018 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

a cestovního ruchu 

MUDr. Jan Svoboda, předseda Komise pro kulturu a památkovou péči 

 

 
28. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření Povodí 

Ohře, státní podnik, do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.č. 34/3, 34/4 a 34/5 v k.ú. Liboc 

u Kynšperka nad Ohří 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 173/02/18 
 

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

p. č. 34/3 o výměře 17 m2, 34/4 o výměře 8 m2 a 34/5 o výměře 14 m2 v k.ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří 

a obci Kynšperk nad Ohří formou kupní smlouvy mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 

4219, Chomutov, PSČ 430 03, IČO 70889988, zastoupeným Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem,  

a ve věcech smluvních Ing. Jindřichem Břečkou, technicko-provozním ředitelem (jako prodávající  

na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského 

kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla 

stanovena dle znaleckého posudku č. 261-62/2017 ze dne 30.11.2017 ve výši 4.105 Kč + DPH,  

a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření Povodí 
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Ohře, státní podnik, do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné kupní smlouvy 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem  

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a to za podmínky, podléhá-li smlouva 

povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně uložit povinnost zaslat Karlovarskému kraji 

potvrzení o uveřejnění smlouvy 

 

Termín kontroly: 23.04.2018 
 

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

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

příspěvková organizace 

 

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

silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 174/02/18 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/00635, pozemky p.č. 127/12, 493/37  

a 502/10 v k.ú. Hory u Jenišova ve prospěch společnosti Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech 

dle geometrického plánu č. 487-2423/2017 ze dne 06.11.2017 (umístění inženýrských sítí – splašková 

kanalizace), a to za celkovou jednorázovou úhradu 1.500 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/19814, pozemek p.p.č. 1260/1 v k.ú. Mirotice 

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

MONTPROJEKT a.s., dle geometrického plánu č. 104-6787/2017 ze dne 05.07.2017 (umístění 

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

administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení 

Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 2.500 Kč + DPH 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2082, pozemek p.p.č. 1434/2 v k.ú.  

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

MARTIA a.s., dle geometrického plánu č. 199-255/2017 ze dne 06.09.2017 (umístění inženýrských sítí – 

kabelové vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady  

na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 2.500 Kč + DPH 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21046, pozemek p.p.č. 2266/1 v k.ú. Bublava 

ve prospěch Ing. Jiřího Fučka, bytem xxxxx xxxxxx xxxx, PSČ xxx xx xxxxxxx, Ing. Ireny Brandové, 

bytem xxxxx xxxx/xx, xxxxxxx xxxxxxxxx, PSČ xxx xx xxxxx a Ing. Martiny Tichové, bytem xxxxxxxx 

xxxx/xx, xxxxxxx xxxxxxxxx, PSČ xxx xx xxxxx dle geometrického plánu č. 1114-4281/2017  

ze dne 25.09.2017 (umístění inženýrských sítí – kanalizační přípojka pro rodinný dům), a to za celkovou 

jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14  

ze dne 03.09.2014 
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- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnicím č. III/21217 a III/21223, pozemky p.č. 15/1 a 34 

v k.ú. Hartoušov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci 

společností OMEXOM GA Energo s.r.o., dle geometrického plánu č. 61-312/2017 ze dne 18.12.2017 

(umístění inženýrských sítí – distribuční vedení vVN, vzdušné vedení), a to za celkovou jednorázovou 

úhradu 1.000 Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 

2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014,  

tj. celkem 3.000 Kč + DPH 

 

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

k uzavření předmětných smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

 

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

předmětných smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

 

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

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

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

povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smluv 

 

Termín kontroly: 18.06.2018 
 

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

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

příspěvková organizace 

 

 
30. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy příspěvkových 

organizací 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 175/02/18 
 

- souhlasí s úplnou fyzickou likvidací movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy 

příspěvkových organizací v pořizovacích hodnotách nad 100.000 Kč a nulových zůstatkových hodnotách: 

-  Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace: 385.151,00 Kč, s podmínkou uveřejnění 

nabídky k prodeji předmětného neupotřebitelného movitého majetku na webových stránkách 

Karlovarského kraje po dobu 30 dní 

- Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, příspěvková organizace:  360.000,00 Kč, s podmínkou uveřejnění 

nabídky k prodeji předmětného neupotřebitelného movitého majetku na webových stránkách 

Karlovarského kraje po dobu 30 dní 

- Domov pro osoby se zdravotním postižením Sokolík v Sokolově, příspěvková organizace:  

138.600,00 Kč, s vyjmutím z majetkové evidence příspěvkové organizace 

 

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací - PhDr. Milanu Molcovi, řediteli Dětského domova Karlovy 

Vary a Ostrov, příspěvková organizace, Ing. Petru Čavojskému, řediteli Dětského domova Cheb a Horní 

Slavkov, příspěvková organizace, zajistit provedení úplné fyzické ekologické likvidace a vyjmutí  

z majetkové evidence příspěvkových organizací po marném uplynutí 30 denní lhůty uveřejnění nabídek  

k prodeji předmětného neupotřebitelného movitého majetku na webových stránkách Karlovarského kraje 

 

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace  - Mgr. Simoně Hechtové, ředitelce Domova pro osoby  

se zdravotním postižením Sokolík v Sokolově, příspěvková organizace, zajistit vyjmutí majetku  

z evidence příspěvkové organizace 
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Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

PhDr. Milan Molec, ředitel příspěvkové organizace Dětského domova Karlovy Vary  

a Ostrov 

Ing. Petr Čavojský, ředitel příspěvkové organizace Odborné učiliště Horní Slavkov 

Mgr. Simona Hechtová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením 

"SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace 

 

 
31. Schválení realizace zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky „Pořízení lékařské 

technologie a interiérového vybavení - III“ – Schválení hodnotícího kritéria – Schválení zadávací 

dokumentace – Schválení komise pro otevírání a hodnotící komise 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 176/02/18 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového 

vybavení - III“, formou otevřeného řízení dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

 

- schvaluje hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské 

technologie a interiérového vybavení - III“ 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového 

vybavení - III“ 

 

- schvaluje členy a náhradníky komise pro otevírání a hodnotící komise na veřejnou zakázku „Pořízení 

lékařské technologie a interiérového vybavení - III“ 

 

Komise pro otevírání nabídek - člen 

Ing. Šárka Ištvánová 

Jiří Kvak 

Ing. Jaroslav Bednář 

 

Komise pro otevírání nabídek - náhradník 

Ing. Jitka Hloušková 

Ing. Květoslav Smutný 

Ing. Ilona Vltavská 

 

Hodnotící komise - člen 

Hana Hozmanová 

Mgr. Jiří Klsák 

Mgr. Zdeněk Hrkal 

Ing. Šárka Ištvánová 

Jiří Kvak 

Ing. Jaroslav Bednář 

 

Hodnotící komise - náhradník 

MUDr. Věra Procházková 

Mgr. Daniela Seifertová 

Mgr. Bc. Hana Žáková 

Ing. Jitka Hloušková 

Ing. Květoslav Smutný 

Ing. Ilona Vltavská 
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- pověřuje Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., jako příkazníka smlouvy číslo KK02682/2017  

ze dne 26.10.2017 zastoupením Karlovarského kraje jako zadavatele dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., 

zákona o zadávání veřejných zakázek 

 

Zodpovídá: Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

 

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

RZP 2018“ Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace  

- Schválení formy zadávacího řízení  

- Schválení hodnotícího kritéria  

- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami  

- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 177/02/18 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu dle § 56 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na veřejnou zakázku „Dodávka sanitních vozidel  

RZP 2018“ 

 

- schvaluje hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka sanitních vozidel 

RZP 2018“ 

 

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami: 

- člen :  Ing. Marcela Skalová               - náhradník : Bc. Antonín Zaschke 

- člen :  Ing. Petr Královec              - náhradník : Mgr. Miloš Kukačka, DiS. 

- člen : MUDr. Jiří Smetana              - náhradník : Hana Šperlová 

 

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise: 

- člen : Ing. Jan Bureš   - náhradník : Ing. Karel Jakobec 

- člen : MUDr. Věra Procházková - náhradník : Mgr. Petr Kubis 

- člen : Ing. Josef Janů   - náhradník : Ing. Petr Třešňák 

- člen : Bc. Jan Picka   - náhradník : Bc. Miloslav Čermák 

- člen : Bohuslava Hajská  - náhradník : Ing. Eva Valjentová 

- člen : Ing. Šárka Ištvánová  - náhradník : Ing. Jitka Hloušková 

- člen : Bc. Antonín Zaschke  - náhradník : Ing. Marcela Skalová 

 

Termín kontroly: 10.09.2018 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
33. Veřejná zakázka „Dodávka osobního vozidla pro rychlou lékařskou pomoc v systému  

Rendez-Vous 2018“ Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace  

- Schválení formy zadávacího řízení  

- Schválení hodnotícího kritéria  

- Schválení zadávací dokumentace  

- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami  

- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise 
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Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 178/02/18 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení v podlimitním režimu dle § 52 zákona  

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

„Dodávka osobního vozidla pro rychlou lékařskou pomoc v systému Rendez-Vous 2018“ 

 

- schvaluje hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka osobního vozidla 

pro rychlou lékařskou pomoc v systému Rendez-Vous 2018“ 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Dodávka osobního vozidla pro rychlou lékařskou 

pomoc v systému Randez-Vous 2018“ 

 

- pověřuje MUDr Jiřího Smetanu, ředitele příspěvkové organizace, realizací zadávacího řízení s názvem 

„Dodávka osobního vozidla pro rychlou lékařskou pomoc v systému Randez-Vous 2018“ 

 

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami: 

- člen :  Ing. Marcela Skalová               - náhradník : Hana Šperlová 

- člen :  Ing. Petr Královec  - náhradník : Václav Kučera 

- člen :  Bc. Antonín Zaschke  - náhradník : Mgr. Miloš Kukačka, DiS. 

 

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise: 

- člen : Ing. Jan Bureš               - náhradník : Ing. Karel Jakobec 

- člen : MUDr. Věra Procházková - náhradník : Mgr. Petr Kubis 

- člen : Ing. Josef Janů               - náhradník : Ing. Petr Třešňák 

- člen : Bohuslava Hajská  - náhradník : Ing. Eva Valjentová 

- člen : Ing. Šárka Ištvánová  - náhradník : Ing. Jitka Hloušková 

- člen : Bc. Antonín Zaschke              - náhradník : Ing. Marcela Skalová 

 

Termín kontroly: 08.10.2018 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
34. Informace o ukončení projektu „Modernizace stavebních a výpočetních oborů na SPŠ Loket, 

příspěvková organizace" Střední průmyslové školy Loket, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 179/02/18 
 

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

o ukončení projektu „Modernizace stavebních a výpočetních oborů na SPŠ Loket, příspěvková 

organizace" Střední průmyslové školy Loket, příspěvková organizace 

 

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

 

Termín kontroly: 21.05.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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35. Informace o ukončení projektu „Logistika nezná hranic – zahraniční zkušenosti ve španělských 

firmách“ Střední školy logistické Dalovice, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 180/02/18 
 

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

o ukončení projektu „Logistika nezná hranic – zahraniční zkušenosti ve španělských firmách“ Střední 

školy logistické Dalovice, příspěvková organizace 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vyřazení karty „Logistika 

nezná hranic – zahraniční zkušenosti ve španělských firmách“, ev. č. 2015, z Regionálního akčního plánu 

Karlovarského kraje 

 

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

 

Termín kontroly: 07.05.2018 
 

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

 

 
36. Informace o ukončení projektu „Jazykové vzdělávání pracovníků SZŠ a VOŠ Cheb 2017“ 

Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 181/02/18 
 

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

o ukončení projektu „Jazykové vzdělávání pracovníků SZŠ a VOŠ Cheb 2017“ Střední zdravotnické školy 

a vyšší odborné školy Cheb, příspěvková organizace 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vyřazení karty „Jazykové 

vzdělávání pracovníků SZŠ a VOŠ Cheb 2017“, ev. č. 2029, z Regionálního akčního plánu Karlovarského 

kraje 

 

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

 

Termín kontroly: 07.05.2018 
 

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

 

 
37. Projekt „Učíme se od Evropy“ Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, příspěvková 

organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 182/02/18 
 

- bere na vědomí projektový záměr „Učíme se od Evropy“ Prvního českého gymnázia v Karlových 

Varech, příspěvková organizace, v rámci výzvy programu Erasmus+ a konstatuje, že záměr je v souladu  

s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 
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- jmenuje RNDr. Zdeňka Papeže, ředitele Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, příspěvková 

organizace, vedoucím projektu „Učíme se od Evropy“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako žadatele o dotaci  

na projekt „Učíme se od Evropy“ První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádosti o dotaci  

na projekt „Učíme se od Evropy“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu „Učíme se od Evropy“ ve výši 1.275.000 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 255.000 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 

Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, příspěvková organizace 

 

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

 

Termín kontroly: 09.07.2018 
 

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

 

 
38. Projekt „Odborné Stáže V Zahraničí“ Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, 

příspěvková organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 183/02/18 
 

- bere na vědomí projektový záměr „Odborné Stáže V Zahraničí“ Střední uměleckoprůmyslové školy 

Karlovy Vary, příspěvková organizace, v rámci výzvy programu Erasmus+ a konstatuje, že záměr je  

v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

 

- jmenuje Ing. Bc. Markétu Šlechtovou, MPA, ředitelku Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy 

Vary, příspěvková organizace, vedoucí projektu „Odborné Stáže V Zahraničí“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako žadatele o dotaci  

na projekt „Odborné Stáže V Zahraničí“ Střední uměleckoprůmyslovou školu Karlovy Vary, příspěvková 

organizace 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádosti o dotaci  

na projekt „Odborné Stáže V Zahraničí“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu „Odborné Stáže V Zahraničí“ ve výši 1.353.437 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 270.687 Kč (20 % z celkových výdajů projektu) a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle návrhu za podmínky, že projektová žádost bude schválena 
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- 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 uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

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

 

Termín kontroly: 09.07.2018 
 

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

 

 
39. Jmenování ředitele Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková 

organizace, a určení jeho platu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 184/02/18 
 

- bere na vědomí zápis o průběhu konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 

Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace 

 

- jmenuje Mgr. Pavla Januse na vedoucí pracovní místo ředitele Integrované střední školy technické  

a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace, s účinností od 1. března 2018 

 

- určuje plat Mgr. Pavlu Janusovi, s účinností od 1. března 2018 dle návrhu 

 

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

 

Termín kontroly: 09.07.2018 
 

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

 

 
40. Změna platu ředitelky Domova mládeže a školní jídelny Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 185/02/18 
 

- schvaluje změnu zařazení do platové třídy ředitelky Domova mládeže a školní jídelny Karlovy Vary, 

příspěvková organizace, a s tím související změnu výše platového tarifu dle návrhu s účinností  

od 1. března 2018 

 

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

 

Termín kontroly: 07.05.2018 
 

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

 

 
41. Stipendia pro žáky středních škol zřizovaných Karlovarským krajem za 1. pololetí školního 

roku 2017/2018  

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 
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42. Vyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

údržby a obnovy sportovních zařízení včetně pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí  

a finanční vypořádání dotace a vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, žádosti  

a finančního vypořádání 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 186/02/18 
 

- schvaluje dokument Vyhlášení programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení dle návrhu 

 

- vyhlašuje Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu údržby a obnovy 

sportovních zařízení 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnit na úřední desce a portálu Karlovarského kraje 

Vyhlášení programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu údržby a obnovy 

sportovních zařízení 

 

Termín kontroly: 21.05.2018 
 

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

 

 
43. Veřejná zakázka „Rekonstrukce koridoru Gymnázium Ostrov – část č. 1 Přestavba koridoru“ 

- 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 

usnesením č. RK 187/02/18 
 

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

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na veřejnou zakázku "Rekonstrukce koridoru 

Gymnázium Ostrov – část č. 1 Přestavba koridoru" 

 

- hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Rekonstrukce koridoru Gymnázium 

Ostrov – část č. 1 Přestavba koridoru" dle návrhu 

 

- zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Rekonstrukce koridoru Gymnázium Ostrov – část č. 1 

Přestavba koridoru" 

 

- pověřuje ředitele příspěvkové organizace realizovat ve spolupráci s odborem investic a správa majetku 

veřejnou zakázku dle tohoto usnesení a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění a předpisem rady kraje č. PR 01/2017 "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" 

 

- jmenuje  

členy komise pro otevírání obálek s nabídkami: 

Mgr. Jaroslav Šafránek 

Bc. Irena Zátrochová, DiS. 

Bc. Dagmar Kerulová 
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náhradníky za členy komise pro otevírání obálek s nabídkami: 

Mgr. Jiří Fresser 

Miluše Boková 

Ing. Andrea Černá 

 

- jmenuje  

členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise: 

Luboš Pokorný 

Ing. Jan Bureš 

MUDr. Jiří Brdlík 

Ing. Stanislav Jambor 

Mgr. Jaroslav Šafránek 

 

náhradníky komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise: 

Mgr. Bc. Hana Žáková 

Mgr. Zdeněk Hrkal 

Ing. Petr Třešňák 

Mgr. Janka Kotrabová 

Mgr. Jiří Fresser 

 

Termín kontroly: 21.05.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Jaroslav Šafránek, ředitel příspěvkové organizace Gymnázia Ostrov 

 

 
44. Veřejná zakázka „Rekonstrukce koridoru Gymnázium Ostrov – část č. 2 – Dodávka 

uzamykatelných skříněk“ 

- 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 

usnesením č. RK 188/02/18 
 

- schvaluje  

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

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na veřejnou zakázku "Rekonstrukce koridoru Gymnázium 

Ostrov – část č. 2 – Dodávka uzamykatelných skříněk“ 

 

- hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Rekonstrukce koridoru Gymnázium 

Ostrov – část č. 2 – Dodávka uzamykatelných skříněk“ dle návrhu 

 

- zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Rekonstrukce koridoru Gymnázium Ostrov – část č. 2  

– Dodávka uzamykatelných skříněk“ 

 

- pověřuje ředitele příspěvkové organizace realizovat ve spolupráci s odborem investic a správa majetku 

veřejnou zakázku dle tohoto usnesení a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění a předpisem rady kraje č. PR 01/2017 "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" 
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- jmenuje  

členy komise pro otevírání obálek s nabídkami: 

Mgr. Jaroslav Šafránek 

Bc. Irena Zátrochová, DiS. 

Bc. Dagmar Kerulová 

 

náhradníky za členy komise pro otevírání obálek s nabídkami: 

Mgr. Jiří Fresser 

Miluše Boková 

Ing. Andrea Černá 

 

- jmenuje  

členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise: 

Luboš Pokorný 

Martin Hurajčík 

Mgr. Petr Zahradníček 

Ing. Stanislav Jambor 

Mgr. Jaroslav Šafránek 

 

náhradníky komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise: 

Mgr. Bc. Hana Žáková 

Mgr. Zdeněk Hrkal 

Ing. Petr Třešňák 

Mgr. Janka Kotrabová 

Bc. Irena Zátrochová, DiS. 

 

Termín kontroly: 21.05.2018 
 

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

 

 
45. Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro rozvoj venkova na rok 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 189/02/18 
 

- schvaluje plán práce Komise pro rozvoj venkova na rok 2018 

 

Termín kontroly: 03.04.2018 
 

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

 

 
46. 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 Ezoocentrum s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 190/02/18 
 

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

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

projektu "Nestůj a pojď II" financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost 
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- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje, Ing. Josefa Janů, podpisem Veřejnoprávní smlouvy  

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

pracovního místa účastníkem projektu "Nestůj a pojď II" financovaného v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost 

 

Termín kontroly: 03.04.2018 
 

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

 

 
47. Schválení nositele Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje – tj. Institutu pro zaměstnanost  

a rozvoj Karlovarského kraje, z.ú., a žadatele projektu ve výzvě č. 84 Operačního programu 

Zaměstnanost určené pro pakty zaměstnanosti  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 191/02/18 
 

- souhlasí  

a. s tím, že Ústav „Institut pro zaměstnanost a rozvoj Karlovarského kraje, z.ú“ založený Krajskou 

hospodářskou komorou Karlovarského kraje (dále jen „KHK KK“) bude žadatelem ve výzvě č. 84 OPZ 

určené pro pakty zaměstnanosti   

b. s návrhem, aby nositelem Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje po dobu realizace projektu byl 

Institut pro zaměstnanost a rozvoj Karlovarského kraje, z.ú. 

c. s podpisem Dodatku č. 1 k Dohodě o partnerství Pakt zaměstnanosti Karlovarského kraje  

dle návrhu 

 

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje, Ing. Josefa Janů, pro oblast regionálního rozvoje, k podpisu 

dodatku k Dohodě o partnerství Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 09.07.2018 
 

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

 

 
48. Veřejná zakázka „Doplnění účelové mapy povrchové situace – Digitální technické mapy v ORP 

(obci  rozšířenou působností) Sokolov, Kraslice“ 

- schválení formy zadávacího řízení 

- schválení 5 dodavatelů pro oslovení 

- schválení hodnotících kritérií a jejich vah 

- schválení maximální možné a nepřekročitelné ceny 

- schválení zadávací dokumentace 

- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 

- jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 192/02/18 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona  

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

mapy povrchové situace – Digitální technické mapy v ORP (obci s rozšířenou působností) Sokolov, 

Kraslice“ 

 

- schvaluje 5 dodavatelů k oslovení dle důvodové zprávy 
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- schvaluje hodnotící kritéria pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Doplnění účelové mapy 

povrchové situace – Digitální technické mapy v ORP (obci s rozšířenou působností) Sokolov, Kraslice“ 

dle návrhu 

 

- schvaluje maximální možnou a nepřekročitelnou výši celkové nabídkové ceny na 5.000.000 Kč  

včetně DPH 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Doplnění účelové mapy povrchové situace – 

Digitální technické mapy v ORP (obci s rozšířenou působností) Sokolov, Kraslice“ 

 

- pověřuje vedoucího odboru informatiky ve spolupráci s odborem investic a správa majetku realizovat 

veřejnou zakázku dle tohoto usnesení a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění a předpisem rady kraje č. PR 01/2017 "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" 

 

- jmenuje  

členy komise pro otevírání obálek s nabídkami: 

Ing. Tomáš Nováček 

Bc. Bedřich Kořínek 

Bc. Dagmar Kerulová 

 

náhradníky za členy komise pro otevírání obálek s nabídkami: 

Ing. Břetislav Velechovský 

Bc. Iva Hlaváčová 

Ing. Petr Kulda 

 

- jmenuje  

členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise: 

Ing. Erik Klimeš  

Bc. Jan Picka 

Patrik Pizinger 

Ing. Petr Kulda 

Ing. Tomáš Nováček 

 

náhradníky komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise: 

Martin Hurajčík 

Bc. Pavel Čekan 

Michal Šťovíček 

Bc. Bedřich Kořínek 

Ing. Michaela Korandová 

 

Termín kontroly: 07.05.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru informatiky 

 

 
49. Změna termínu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 193/02/18 
 

- souhlasí se změnou dubnového zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje tak, že se jednání  

z 19. dubna přesouvá na 26. dubna 2018 
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Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
50. Vyhlášení programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje včetně pravidel  

pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace a vzoru veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace, žádosti a finanční vypořádání 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 194/02/18 
 

- schvaluje dokument Vyhlášení programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následků onemocnění v předloženém znění 

 

- vyhlašuje Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu zdravotnické 

osvěty, výchovy a zmírňování následků onemocnění 

 

- ukládá odboru zdravotnictví zveřejnit na úřední desce a portálu Karlovarského kraje Vyhlášení 

programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu zdravotnické osvěty, 

výchovy a zmírňování následků onemocnění 

 

Termín kontroly: 10.09.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

 

 
51. Výpůjčka nebytových prostor na budově A, pro uspořádání konference "Smart region" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 195/02/18 
 

- schvaluje výpůjčku, bezúplatné poskytnutí zastupitelského sálu a zasedací místnosti 121A na budově A 

dne 04.04.2018, pro uspořádání konference "Smart region", pořádané mediální skupinou Mafra Events 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
52. Výpůjčka nebytových prostor na budově A, pro uspořádání semináře GDPR 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 196/02/18 
 

- schvaluje výpůjčku, bezúplatné poskytnutí zastupitelského sálu na budově A dne 21.02.2018,  

pro uspořádání semináře na téma GDPR, pořádané společností CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem 

průmyslu a obchodu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 
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53. 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 Český západ, o.p.s., Klubíčko Cheb, z. s., DANOST s.r.o.,  

Lesní společnost Teplá a.s., MEDIA a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 197/02/18 
 

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

západu, o.p.s., Lesní společnosti Teplá a.s., Klubíčku Cheb, z. s., DANOST s.r.o., a MEDIA a.s.,  

na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného pracovního místa účastníkem projektu "Nestůj  

a pojď II" financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

 

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

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

pracovního místa účastníkem projektu "Nestůj a pojď II" financovaného v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost 

 

Termín kontroly: 19.03.2018 
 

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

 

 
54. Projekt Karlovarského kraje „Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji“ 

- smlouvy o finančním partnerství 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
55. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - TJ Sokol Lázně Kynžvart, z.s. 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
56. Veřejná zakázka Karlovarské krajské nemocnice a.s. - „Poskytování energetických služeb 

metodou EPC ve vybraných objektech v karlovarské nemocnici“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 198/02/18 
 

- bere na vědomí informaci o veřejné zakázce realizované Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 

„Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v karlovarské nemocnici“ 

 

- bere na vědomí Uzavření smlouvy s vítězem veřejné zakázky společností EVČ s.r.o., Arnošta  

z Pardubic 676, Pardubice 

 

Zodpovídá: Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení z 81. jednání RKK dne 19.02.2018 

 

19.02.2018  Strana 35 (celkem 37) 

 

57. Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 199/02/18 
 

- schvaluje uzavření dohody o splátkách s organizací Dveře dokořán z.s., IČO 26995549 dle návrhu 

 

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

dohody o splátkách s organizací Dveře dokořán z.s., IČO 26995549 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení výjimku z Programu  

pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2018 pro organizaci Dveře 

dokořán z.s., IČO 26995549, která se týká bezdlužnosti organizace 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení objem finančních prostředků 

určených na neinvestiční dotaci 2 na základě Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění 

sociálních služeb v roce 2018 v částce 1.000.000 Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu město Kraslice, IČO 259438, na zajištění sociální služby 

pečovatelská služba z důvodu nezařazení sociální služby do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji 

pro rok 2018 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Khamoro o.p.s., IČO 26519569, na zajištění sociální služby 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež z důvodu nezařazení sociální služby do sítě sociálních služeb  

v Karlovarském kraji pro rok 2018 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské 

Lázně, příspěvková organizace, IČO 575143, na zajištění sociální služby domovy se zvláštním režimem  

z důvodu nezařazení sociální služby do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s., 

IČO 26594307, na zajištění sociálních služeb osobní asistence a odborné sociální poradenství z důvodu 

podezření na porušení rozpočtové kázně a podezření ze spáchání trestného činu podvodu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Mariánské Lázně o.p.s.,  

IČO 70957142, na zajištění sociálních služeb, denní stacionáře, odborné sociální poradenství a sociálně 

aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením z důvodu nezařazení sociálních služeb  

do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně,  

IČO 68782004, na zajištění sociálních služeb, denní stacionáře a osobní asistence z důvodu podezření  

na porušení rozpočtové kázně a podezření ze spáchání trestného činu podvodu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení rozdělení finančních 

prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2018 v celkové výši  

389.017.700 Kč, z toho neinvestiční dotace 1 ve výši 388.315.800 Kč (z toho pro příspěvkové organizace 

Karlovarského kraje 165.359.400 Kč) a neinvestiční dotace 2 ve výši 701.900 Kč dle návrhu 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2018  

dle návrhu 

 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 46/2018 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 487.036.798 Kč 

do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje z titulu poskytnutí neinvestiční účelové 

dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na plnění 

povinnosti kraje dle ustanovení § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb.,  

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tj. na financování běžných výdajů souvisejících  

s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu základních činností 

 

Termín kontroly: 23.04.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
58. Revokace usnesení č. RK 101/02/18 - Poskytnutí dotací na zajištění sociálních služeb v roce 2018 

v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 200/02/18 
 

- revokuje usnesení č. RK 101/02/18 - Poskytnutí dotací na zajištění sociálních služeb v roce 2018  

v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence, kterým Rada Karlovarského kraje 

 souhlasila a doporučila Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně,  

IČO 68782004, na zajištění sociální služby sociálně terapeutické dílny z důvodu podezření na porušení 

rozpočtové kázně a podezření ze spáchání trestného činu podvodu 

 souhlasila a doporučila Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotací  

na zajištění sociálních služeb v roce 2018 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence  

v celkové výši 83.032.800 Kč dle návrhu, z toho neinvestiční dotace 3 ve výši 76.792.700 Kč (z toho max. 

5 % spoluúčast Karlovarského kraje, tj. 3.839.635 Kč) a neinvestiční dotace 2 ve výši 6.240.100 Kč 

 souhlasila a doporučila Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2018  

v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence dle návrhu 

 

a to tak, že je ruší v plném rozsahu a nahrazuje je novým zněním: 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně,  

IČO 68782004, na zajištění sociální služby sociálně terapeutické dílny z důvodu podezření na porušení 

rozpočtové kázně a podezření ze spáchání trestného činu podvodu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotací  

na zajištění sociálních služeb v roce 2018 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence  

v celkové výši 77.046.000 Kč dle návrhu, z toho neinvestiční dotace 3 ve výši 76.792.700 Kč (z toho max. 

5 % spoluúčast Karlovarského kraje, tj. 3.839.635 Kč) a neinvestiční dotace 2 ve výši 253.300 Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2018  

v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence dle návrhu 
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Termín kontroly: 23.04.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
59. Informace o usnesení dozorčí rady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.,  

ze dne 06.12.2017 a návrh řešení dalšího postupu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 201/02/18 
 

v postavení rozhodovat dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů ve věcech 

kraje jako jediný společník obchodní společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČO 26402068, 

se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  

v Plzni v oddíle B, vložka 1197  

 

- bere na vědomí výpis usnesení č. DR 23/12/2017 ze 7. řádného zasedání dozorčí rady společnosti 

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., konané dne 06.12.2017 

 

- ukládá představenstvu společnosti, aby na základě šetření dopracovaného dozorčí radou akciové 

společnosti v této věci konalo a předložilo jedinému akcionáři návrh na řešení nejpozději do 19.03.2018 

 

Termín kontroly: 19.03.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martin Leichter, MBA, předseda představenstva 

 

 
60. Změna zásad pro vyplácení odměn členům výborů, komisí a zvláštních orgánů, kteří nejsou 

členy Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 


