
 
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění  

(označeno „xxxxxxxxx“). 

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

Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 

 

 

USNESENÍ 
 

z 83. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 5. března 2018 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:23 do 14:20 hodin  

 
 

Přítomni:               Mgr. Vildumetzová, p. Hurajčík, Mgr. Kubis (od 12:06 hod.),  Mgr. Blažek, 

Ing. Jakobec, Ing. Bureš, Ing. Bradáč, Ing. Janů (celkem 8 radních) 

Jednání řídil:         Mgr. Vildumetzová 

Omluveni:  Mgr. Seifertová 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Další zúčastnění: Ing. Brtek, Ing. arch. Franta, Mgr. Havlová, Ing. Jánská,  Ing. Lichtneger, 

Mgr. Novotný, Mgr. Pavlíková, Mgr. Saxová, Ing. Stráská 

Zapisovatelka:       Lenka Burešová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 05.03.2018 RK 204/03/18 

2. Rozpočtové změny RK 205/03/18 

3. Postup ve věci doručeného rozhodnutí o odvolání proti platebním výměrům  

na odvod za porušení rozpočtové kázně u projektu "Vytvoření sítě služeb péče  

o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje", 

reg.č.CZ.1.04/3.1.00/05.00062 

staženo 

4. Postup ve věci doručeného rozhodnutí o odvolání proti platebním výměrům  

na odvod za porušení rozpočtové kázně u projektu "V Karlovarském kraji společně 

plánujeme sociální služby", reg.č.CZ.1.04/3.1.00/05.00060 

staženo 

5. Veřejná zakázka "Dodávka vnitřního vybavení pokojů, společných prostor  

a zázemí zaměstnanců - Rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKA“  

v Chebu, příspěvková organizace – II. Etapa" – identifikační číslo  

EDS 113D313003102, schválení realizace 

RK 206/03/18 

6. Schválení výsledku zadávacího řízení – hodnocení nabídek a výběr dodavatele  

na veřejnou zakázku: Rodinný dům Aš, Nedbalova a Rodinný dům Aš, Všehrdova 

RK 207/03/18 

7. Udělení plných mocí k zastupování Karlovarského kraje u správce daně RK 208/03/18 

8. Zmocnění vedoucí odboru vnitřních záležitostí k podpisu daňových přiznání  

na daň silniční 

RK 209/03/18 

9. Výpůjčka nebytových prostor na budově A, pro uspořádání seminářů Eurocentra 

Karlovy Vary 

RK 210/03/18 

10. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje RK 211/03/18 
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11. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu ČR 

- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje na rok 2018 

RK 212/03/18 

12. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Asociace 

Záchranný kruh, z.s., na rok 2018 na pokrytí vzdělávacích aktivit Světa záchranářů 

- centra zdraví a bezpečí v Karlových Varech 

RK 213/03/18 

13. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Asociace 

Záchranný kruh, z.s., na rok 2018 na činnost v rámci Integrovaného projektu 

Záchranný kruh 

RK 214/03/18 

14. Informace k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)  

a jeho implementace 

RK 215/03/18 

15. Poskytnutí darů výhercům krajského kola soutěže Zlatý erb RK 216/03/18 

16. Smlouva o propagaci Karlovarského kraje v televizním vysílání uzavřená  

mezi Karlovarským krajem a Petrem Troníčkem ( TV Západ ) 

RK 217/03/18 

17. Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní 

dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu 

Karlovarského kraje pro rok 2018 - navýšení prokazatelné ztráty o míru inflace  

RK 218/03/18 

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

organizace, na rok 2018 

RK 219/03/18 

19. Organizování změn rozsahu a struktury naplánovaných činností údržbových prací 

Údržby silnic Karlovarského kraje, a. s. v závislosti na skutečných potřebách 

silniční sítě silnic II. a III. třídy na území Karlovarského kraje  

RK 220/03/18 

20. Nákup vozidla pro přepravu stravy v termokontejnerech pro příspěvkovou 

organizaci Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace 

staženo 

21. Dodatek č. 22 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby  

v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace 

RK 221/03/18 

22. Žádost společnosti Mascotte s.r.o o poskytnutí finanční spoluúčasti  Karlovarského 

kraje k zajištění propagace jako "Partnerského regionu" při organizaci a konání 

Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2018. 

RK 222/03/18 

23. Veřejná zakázka "Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů 

18 jednotek - VI. etapa", schválení realizace 

RK 223/03/18 

24. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje  

do majetku obce Útvina - části pozemku p.p.č. 2476 v k.ú. Útvina 

RK 224/03/18 

25. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 1141/5, 1141/6, 4276/8, 4276/6  

a části pozemků p.p.č. 4285/1, 4455/1, 4455/4 a 4455/5 v k.ú. Žlutice z majetku 

Karlovarského kraje do majetku města Žlutice a bezúplatné nabytí pozemků 

1138/4, 1138/5, 1140/2, 1141/3 a části pozemků p.p.č. 4285/3, 4285/4, 87/1, 4410, 

4272/9 a 4273/8 v k.ú. Žlutice z majetku města Žlutice do majetku  

Karlovarského kraje  

RK 225/03/18 

26. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje  

do majetku města Teplá - části pozemků p.p.č. 561 a 572/1 v k.ú. Klášter Teplá  

a část pozemku p.p.č. 1183 v k.ú. Heřmanov u Starého Sedla 

RK 226/03/18 

27. Schválení záměru nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky s právem 

hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR, s.p. do vlastnictví Karlovarského kraje 

- pozemky p.č. 350/1, p.č. 352, p.č. 339/23 a p.č. 339/24 v k.ú. Olšová Vrata,  

a p.č. 702/7 v k.ú. Pila 

RK 227/03/18 

28. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku p.p.č. 528  

v k.ú. Valy u Mariánských Lázní ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. 

RK 228/03/18 

29. Podání žádosti Státnímu pozemkovému úřadu o převod části pozemku parc. č. 80/4 

v k.ú. Dolní Dvory, ve vlastnictví České republiky - příslušnost hospodařit  

s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, do majetku Karlovarského kraje 

RK 229/03/18 

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

kraje“ a darování nepotřebných sanitních vozidel ve vlastnictví Karlovarského 

kraje svěřených do správy Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

RK 230/03/18 
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31. Prodej nepotřebných vozidel ve vlastnictví Karlovarského kraje svěřených  

do správy Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace 

RK 231/03/18 

32. Schválení rozšíření rámcové pojistné smlouvy č. 0020622210 o pojištění 

odpovědnosti škody způsobené zaměstnavateli a změna stávajícího pojištění 

odpovědnosti hejtmana a členů zastupitelstva anebo rady kraje v rámcové pojistné 

smlouvě č. 0012342351 - snížení limitu 

RK 232/03/18 

33. Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku st.p.č. 405 v k.ú. Toužim RK 233/03/18 

34. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech  

v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II" - schválení 

dílčích projektů k financování - 1. průběžná výzva projektu, 6. část dílčích projektů 

RK 234/03/18 

35. Projekt "Kotlíkové dotace I" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové 

investiční dotace s evidenčním číslem KK 02150/2017 

RK 235/03/18 

36. Akční plán koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 

Karlovarského kraje pro rok 2018 

RK 236/03/18 

37. Centrální nákup elektrické energie na období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020 RK 237/03/18 

38. Dodatek č. 2 k dohodě o spolupráci mezi Karlovarským krajem a společností 

ELEKTROWIN a.s. pro rok 2018 

RK 238/03/18 

39. Dodatek č. 2 ke smlouvě o vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem  

a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR pro rok 2018 

RK 239/03/18 

40. Dodatek č. 7 k dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Karlovarským 

krajem a společností ASEKOL a.s. pro rok 2018 

RK 240/03/18 

41. Poskytnutí individuální dotace Sdružení Krušné hory – západ, DSO  

(dále také „SKHZ“) na čištění vodních toků a naučných stezek v území obcí SKHZ 

včetně údržby a opravy mobiliářů na těchto stezkách 

RK 241/03/18 

42. Poskytnutí individuální dotace Českému svazu chovatelů, Krajskému sdružení 

Karlovarského kraje, na pořádání výstav drobného zvířectva, nákup cen, údržbu 

chovatelských areálů a pořádání volnočasových aktivit mladých chovatelů  

v roce 2018 

RK 242/03/18 

43. Společný projekt Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM a.s. pro rok 2018 RK 243/03/18 

44. Souhrnné informace o aktualizacích Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 

Karlovarského kraje provedených v roce 2017 

RK 244/03/18 

45. Prezentace Karlovarského kraje na Zemi živitelce 2018 RK 245/03/18 

46. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Zajištění jubilejního  

25. česko-japonského chirurgického sympozia 

RK 246/03/18 

47. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací Karlovarského kraje  

v oblasti zdravotnictví za rok 2017 

RK 247/03/18 

48. Poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu provozování domácí hospicové péče 

RK 248/03/18 

49. Vyhlášení konkursních řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů 

příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení 

zřizovaných Karlovarským krajem 

RK 249/03/18 

50. Veřejná zakázka „Odborná školení pro učitele mateřských a základních škol“ 

- schválení formy zadávacího řízení 

- schválení hodnotících kritérií a jejich vah 

- schválení zadávací dokumentace 

- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 

- jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise 

RK 250/03/18 

51. Udělení ocenění pracovníkům škol a školských zařízení působících  

v Karlovarském kraji  

RK 251/03/18 

52. Poskytnutí daru medailistům Her VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018 RK 252/03/18 

53. Projekt Karlovarského kraje „Implementace Krajského akčního plánu 1  

v Karlovarském kraji“ - smlouvy o finančním partnerství 

RK 253/03/18 

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

školního roku 2017/2018  

 

RK 254/03/18 
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55. Dofinancování odměn ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost 

škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem 

RK 255/03/18 

56. 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 PRINTPROFI s.r.o., Playmobil CZ  

spol. s r.o., Králová Ludmila, vStaň se mnou, z.s., a CVD s.r.o. 

Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace evidenční číslo 

KK002746/2017-Printprofi s.r.o. 

RK 256/03/18 

57. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Operativní leasing 

automobilů Karlovarského kraje – 6 vozidel“ 

RK 257/03/18 

58. Výpůjčka nebytových prostor na budově A, pro jednání Kontrolní komise spolku 

Živý kraj - Destinační agentura pro Karlovarský kraj a udělení výjimky z Pravidel 

pro užívání zasedacích místností a zastupitelského sálu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje 

RK 258/03/18 

59. Sdělení členů skupiny ARCHaVARYk ve věci akce Revitalizace Císařských lázní 

Karlovy Vary 

RK 259/03/18 

60. „Nová budova hospicové péče Rehos Nejdek“ - schválení dodatku č. 4 ke smlouvě 

o dílo na realizaci stavby 

RK 260/03/18 

61. Zrušení zadávacího řízení – veřejné zakázky malého rozsahu „Dokumentace  

pro provádění stavby - Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné 

služby Karlovarského kraje v Sokolově “ financovaného v rámci výzvy č. 36 

Stanice IZS Integrovaného regionální operačního programu, prioritní osa  

1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.3. - Zvýšení 

připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof Příprava zadávacího řízení – veřejné 

zakázky malého rozsahu  „Dokumentace pro provádění stavby - Zodolnění 

výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje  

v Sokolově II“ formou otevřeného řízení s výzvou, financovaného v rámci výzvy 

č. 36 Stanice IZS Integrovaného regionální operačního programu, prioritní osa  

1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.3. - Zvýšení 

připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof - Schválení 3 dodavatelů k obeslání 

výzvou - Schválení hodnotícího kritéria - Schválení zadávací dokumentace 

RK 261/03/18 

62. Změna platu ředitelce příspěvkové organizace Zařízení následné rehabilitační  

a hospicové péče, příspěvková organizace, Olze Pištejové, DiS. 

RK 262/03/18 

63. Stanovení podmínek příspěvkovým organizacím poskytujícím sociální služby  

pro použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele, povinností příjemce  

a důsledků porušení povinností příjemce v roce 2018 

RK 263/03/18 

64. Uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku st. p. č. 1525, jehož součástí je stavba 

č. p. 1386 a pozemku p. č. 2168/1, vše v k.ú. Aš 

RK 264/03/18 

65. Průběžná informace k přípravě projektu „Revitalizace Císařských lázní  

Karlovy Vary“ 

RK 265/03/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Vildumetzová v. r. 

hejtmanka  

Karlovarského kraje 

 Martin Hurajčík v. r. 

náměstek hejtmanky 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Martina Hurajčíka 

- Ing. Karla Jakobce 
 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 

bod č. 56 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 PRINTPROFI s.r.o., Playmobil CZ spol. s r.o., 

Králová Ludmila, vStaň se mnou, z.s., a CVD s.r.o. 

Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace evidenční číslo 

KK002746/2017-Printprofi s.r.o. 

 

bod č. 57 Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Operativní leasing 

automobilů Karlovarského kraje – 6 vozidel“ 

 

bod č. 58 Výpůjčka nebytových prostor na budově A, pro jednání Kontrolní komise spolku Živý 

kraj - Destinační agentura pro Karlovarský kraj a udělení výjimky z Pravidel  

pro užívání zasedacích místností a zastupitelského sálu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje 

 

bod č. 59 Sdělení členů skupiny ARCHaVARYk ve věci akce Revitalizace Císařských lázní 

Karlovy Vary 

 

bod č. 60 „Nová budova hospicové péče Rehos Nejdek“ - schválení dodatku č. 4 ke smlouvě  

o dílo na realizaci stavby 

 

bod č. 61 Zrušení zadávacího řízení – veřejné zakázky malého rozsahu „Dokumentace  

pro provádění stavby - Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje v Sokolově “ financovaného v rámci výzvy č. 36 Stanice IZS 

Integrovaného regionální operačního programu, prioritní osa 1. Konkurenceschopné, 

dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.3. - Zvýšení připravenosti k řešení  

a řízení rizik a katastrof Příprava zadávacího řízení – veřejné zakázky malého rozsahu  

„Dokumentace pro provádění stavby - Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově II“ formou otevřeného řízení  

s výzvou, financovaného v rámci výzvy č. 36 Stanice IZS Integrovaného regionální 

operačního programu, prioritní osa 1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné 

regiony, specifický cíl 1.3. - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 

- Schválení 3 dodavatelů k obeslání výzvou - Schválení hodnotícího kritéria - 

Schválení zadávací dokumentace 

 

bod č. 62 Změna platu ředitelce příspěvkové organizace Zařízení následné rehabilitační  

a hospicové péče, příspěvková organizace, Olze Pištejové, DiS. 

 

bod č. 63 Stanovení podmínek příspěvkovým organizacím poskytujícím sociální služby  

pro použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele, povinností příjemce  

a důsledků porušení povinností příjemce v roce 2018 
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bod č. 64 Uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku st. p. č. 1525, jehož součástí je stavba  

č. p. 1386 a pozemku p. č. 2168/1, vše v k.ú. Aš 

 

bod č. 65 Průběžná informace k přípravě projektu „Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“ 

 

 

Staženo z programu: 

 

bod č. 3 Postup ve věci doručeného rozhodnutí o odvolání proti platebním výměrům na odvod 

za porušení rozpočtové kázně u projektu "Vytvoření sítě služeb péče o osoby  

s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje",  

reg.č.CZ.1.04/3.1.00/05.00062 

 

bod č. 4 Postup ve věci doručeného rozhodnutí o odvolání proti platebním výměrům na odvod 

za porušení rozpočtové kázně u projektu "V Karlovarském kraji společně plánujeme 

sociální služby", reg č.CZ.1.04/3.1.00/05.00060 

 

bod č. 20  Nákup vozidla pro přepravu stravy v termokontejnerech pro příspěvkovou organizaci 

Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace 

 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 05.03.2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 204/03/18 
 

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

k datu 05.03.2018 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
2. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 205/03/18 
 

- schvaluje 

 

Rozpočtovou změnu č. 83/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.664.400 Kč z titulu přidělení neinvestiční 

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

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

na financování programu Podpora odborného vzdělávání MSMT-12596/2017-1, a to pro subjekt zřizovaný 

městem Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice, příspěvková organizace v částce  

129.960 Kč a pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje v oblasti školství v částce 2.534.440 Kč 

(rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy). 

 

Rozpočtovou změnu č. 84/2018 

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

ve výši 90.000 Kč do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského 

kraje na realizaci akce Bezpečnost ve školách v Karlovarském kraji, a to na úhradu nákladů souvisejících  

s řízením a koordinací projektu Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji, na základě 

smlouvy o dílo uzavřené se subjektem Asociace bezpečná škola z.s. 
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Rozpočtovou změnu č. 85/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 111.361 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 Mateřská škola Sokolov, Karla Havlíčka 

Borovského 1527, které organizace vrací již po finančním vypořádání za rok 2017 

ze svého rezervního fondu jako prostředky původně přidělené v roce 2016 a 2017 na financování práce  

s dítětem s poruchou autistického spektra. Finanční prostředky budou odvedeny Ministerstvu školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky. 

 

Rozpočtovou změnu č. 86/2018     

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

v celkové výši 68.423 Kč do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 

Karlovarského kraje z důvodu úhrady opravy 3 ks poškozených skel na Dopravním terminálu v Chebu 

 

Rozpočtovou změnu č. 87/2018 

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

Karlovarského kraje v celkové výši 500.000 Kč na úhradu mzdových výdajů přímo souvisejících  

s realizací projektu Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši schváleného k realizaci  

a financování v rámci Integrovaného regionální operačního programu (IROP) 

 

Rozpočtovou změnu č. 88/2018 

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

Karlovarského kraje v celkové výši 500.000 Kč na úhradu mzdových výdajů přímo souvisejících  

s realizací projektu Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově schváleného k realizaci 

a financování v rámci Integrovaného regionální operačního programu (IROP) 

 

Rozpočtovou změnu č. 89/2018 

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

Karlovarského kraje v celkové výši 500.000 Kč na úhradu mzdových výdajů přímo souvisejících  

s realizací projektu Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné schváleného k realizaci 

a financování v rámci Integrovaného regionální operačního programu (IROP) 

 

Rozpočtovou změnu č. 90/2018 

 - navýšení příjmů Karlovarského kraje o částku 2.615.042,13  Kč (102.390,06 EUR) a navýšení výdajů 

pro projektové partnery v celkové výši 1.947.286,23 Kč (77.059,21 EUR) z titulu přijetí evropského 

podílu od Bavorského státního ministerstva hospodářství a médií, energie a technologie za realizaci 

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

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

Bavorsko 2014–2020. Jedná se o příjem evropského podílu určeného pro projektové partnery: Město Cheb 

ve výši 397.768,75 Kč (15.740,75 EUR), Mariánskolázeňsko ve výši 383.703,47 Kč (15.184,15 EUR)  

a Regierung von Oberfranken ve výši 1.165.814,01 Kč (46.134,31 EUR). Dále se jedná o příjem 

evropského podílu pro Karlovarský kraj ve výši 667.755,90 Kč (25.330,85 EUR), který byl krajem 

nejprve plně předfinancován. Finanční prostředky pro partnery projektu jsou určeny do rozpočtu Odboru 

regionálního rozvoje Karlovarského kraje. Podíl pro Karlovarský kraj bude rozpočtově zapojen  

vůči financování a finanční prostředky převedeny zpět na Fond budoucnosti. 

- navýšení příjmů Karlovarského kraje o částku 37.750,42 Kč (1.490,05 EUR) z titulu přijetí podílu 

státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky za realizaci projektu CLARA III: 

Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu financovaného v rámci 

operačního programu Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020. Jedná 

se o příjem podílu státního rozpočtu pro Karlovarský kraj, který byl krajem nejprve plně předfinancován. 

 

Rozpočtovou změnu č. 91/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 208.683,20 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, 
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Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů. 

Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní škola  

a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně Kynžvart 

 

Rozpočtovou změnu č. 92/2018 

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

Karlovarského kraje v celkové výši 989.276 Kč na úhradu mzdových výdajů přímo souvisejících  

s realizací projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence (OPZ I.), schváleného k realizaci 

a financování v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

 

Rozpočtovou změnu č. 93/2018 

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v celkové částce ± 93.800 Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci 

Karlovarského kraje Domov pro seniory v Lázních Kynžvart na poskytnutí náborových příspěvků novým 

zaměstnancům v přímé obslužné péči.  

 

Rozpočtovou změnu č. 94/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 564.655 Kč z titulu přidělení neinvestiční 

účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na rozvojový program 

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa); MSMT-21088/2017-1 na období 

leden – červen 2018. Finanční prostředky jsou určeny do rozpočtu Odboru školství, mládeže  

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje a budou poskytnuty školám a školským zařízením 

zřizovaným obcemi Karlovarského kraje (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou 

důvodové zprávy).  

 

Rozpočtovou změnu č. 95 /2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 3.963.774,28 Kč (podíl SR a EU) z titulu přijetí 

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

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

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

na realizaci projektu II/205 a II/226 Modernizace křižovatky Záhořice realizovaného v rámci 

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

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

regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T. 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 3.940.173,55 Kč (podíl SR a EU) z titulu přijetí 

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

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

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

na realizaci projektu II/193 a II/205 Modernizace křižovatky Žlutice realizovaného v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu, prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony,  

SC 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční 

infrastruktury navazující na síť TEN-T. 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
3. Postup ve věci doručeného rozhodnutí o odvolání proti platebním výměrům na odvod za porušení 

rozpočtové kázně u projektu "Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území 

Karlovarského kraje", reg. č.CZ.1.04/3.1.00/05.00062 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 
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4. Postup ve věci doručeného rozhodnutí o odvolání proti platebním výměrům na odvod za porušení 

rozpočtové kázně u projektu "V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby",  

reg.č.CZ.1.04/3.1.00/05.00060 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
5. Veřejná zakázka "Dodávka vnitřního vybavení pokojů, společných prostor a zázemí zaměstnanců 

- Rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace 

– II. Etapa" – identifikační číslo EDS 113D313003102, schválení realizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 206/03/18 
 

- schvaluje 

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

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na veřejnou zakázku "Dodávka vnitřního vybavení 

pokojů, společných prostor a zázemí zaměstnanců - Rekonstrukce objektu Domova pro seniory 

„SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace – II. Etapa", při zachování velikosti úhlopříčky a dalších 

technických požadavků při současném zvýšení maximální a nepřekročitelné výše nabídkové ceny  

na 1.250.000,00 Kč vč. DPH 

- hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka vnitřního vybavení pokojů, 

společných prostor a zázemí zaměstnanců - Rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKA“  

v Chebu, příspěvková organizace – II. Etapa" dle návrhu 

- zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Dodávka vnitřního vybavení pokojů, společných prostor  

a zázemí zaměstnanců - Rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková 

organizace – II. Etapa" 

 

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:  

Kateřina Mairingerová, DiS.        

Marek Faust  

Ing. Andrea Černá 

 

náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami:  

Nikol Geltnerová 

Mgr. Dominika Kottová 

Bc. Dagmar Kerulová 

 

- jmenuje členy hodnotící komise: 

Ing. Josef Janů 

Mgr. Dalibor Blažek 

Mgr. Petr Kubis 

Ing. Jaroslav Bradáč 

Marek Faust 

Ing. Andrea Černá 

 

náhradníky hodnotící komise: 

Ing. Eva Valjentová 

Patrik Pizinger 

Martin Hurajčík 

Mgr. Jiří Klsák 

Mgr. Dominika Kottová 

Bc Dagmar Kerulová 

 

Termín kontroly: 04.06.2018 
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Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

 

 
6. Schválení výsledku zadávacího řízení – hodnocení nabídek a výběr dodavatele na veřejnou 

zakázku: Rodinný dům Aš, Nedbalova a Rodinný dům Aš, Všehrdova 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 207/03/18 
 

- schvaluje zprávu o hodnocení nabídek a pořadí účastníků zadávacího řízení, které vyplývá z výsledku 

hodnocení nabídek 

 

- schvaluje v souladu s § 122 ZZVZ výběr dodavatele, kdy k uzavření smlouvy vybral zadavatel 

dodavatele „ZISTAV, s.r.o.“, IČO 26316803, sídlem U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary, s nabídkovou 

cenou 5.586.710 Kč včetně DPH pro 1. dílčí část – „Rodinný dům Aš, Nedbalova“ 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o dílo na základě výsledku veřejné zakázky „Rodinný dům Aš, Nedbalova  

a Rodinný dům Aš, Všehrdova“ s vybraným dodavatelem ZISTAV, s.r.o., IČO 26316803, sídlem U hřiště 

301/14, 360 17 Karlovy Vary, s nabídkovou cenou 5.586.710 Kč včetně DPH pro 1. dílčí část – „Rodinný 

dům Aš, Nedbalova“ 

 

- schvaluje v souladu s § 122 ZZVZ výběr dodavatele, kdy k uzavření smlouvy vybral zadavatel 

dodavatele „ZISTAV, s.r.o.“, IČO 26316803, sídlem U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary, s nabídkovou 

cenou 5.058.253 Kč včetně DPH pro 2. dílčí část – „Rodinný dům Aš, Všehrdova“ 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o dílo na základě výsledku veřejné zakázky „Rodinný dům Aš, Nedbalova  

a Rodinný dům Aš, Všehrdova“ s vybraným dodavatelem ZISTAV, s.r.o., IČO 26316803, sídlem U hřiště 

301/14, 360 17 Karlovy Vary, s nabídkovou cenou 5.058.253 Kč včetně DPH pro 2. dílčí část – „Rodinný 

dům Aš, Všehrdova“ 

 

- pověřuje Mgr. Petra Kubise, náměstka hejtmanky, podpisem Oznámení o výběru dodavatele a zasláním 

oznámení všem účastníkům zadávacího řízení k 1. dílčí a 2. dílčí části veřejné zakázky 

 

- pověřuje Mgr. Petra Kubise, náměstka hejtmanky, podpisem smluv o dílo na základě výsledku veřejné 

zakázky „ Rodinný dům Aš, Nedbalova“, po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu podle § 246 ZZVZ  

a „Rodinný dům Aš, Všehrdova“, po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu podle § 246 ZZVZ 

 

Termín kontroly: 23.04.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
7. Udělení plných mocí k zastupování Karlovarského kraje u správce daně 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 208/03/18 
 

- odvolává zmocnění Ing. Dagmar Divišové a Ing. Pavlíny Bečkové k vyžádání a převzetí materiálů 

týkajících se daňových záležitostí Karlovarského kraje a stavu jeho účtů u správce daně 

 

- schvaluje udělení plné moci k vyžádání a převzetí materiálů týkajících se daňových záležitostí 

Karlovarského kraje a stavu jeho účtů u správce daně Ing. Martině Jánské, Ing. Stanislavě Žákové 

a Ing. Jiřímu Svobodovi 
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Termín kontroly: 23.04.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
8. Zmocnění vedoucí odboru vnitřních záležitostí k podpisu daňových přiznání na daň silniční 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 209/03/18 
 

- odvolává zmocnění Ing. Miroslava Očenáška k podpisu daňových přiznání na daň silniční z provozu aut 

ve vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- schvaluje udělení plné moci vedoucí odboru vnitřních záležitostí Mgr. Marcele Saxové k podpisu 

daňových přiznání na daň silniční z provozu aut ve vlastnictví Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 23.04.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
9. Výpůjčka nebytových prostor na budově A, pro uspořádání seminářů Eurocentra Karlovy Vary 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 210/03/18 
 

- schvaluje výpůjčku, bezúplatné poskytnutí zastupitelského sálu a zasedací místnosti 118A na budově A, 

pro uspořádání seminářů Eurocentra Karlovy Vary, konaných ve dnech 15.03.2018, 16.04.2018  

a 21.05.2018 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
10. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 211/03/18 
 

- bere na vědomí usnesení Komisí Rady Karlovarského kraje od 18.01.2018 do 19.02.2018 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
11. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu ČR - Hasičský 

záchranný sbor Karlovarského kraje na rok 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 212/03/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu ČR - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, se sídlem 

Závodní 205/70, Karlovy Vary, IČO 70883611, na podporu vybavení požárních jednotek v roce 2018  

ve výši 4.800.000 Kč 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uzavřít veřejnoprávní smlouvu  

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje se subjektem ČR - Hasičský záchranný 

sbor Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 205/70, Karlovy Vary, IČO 70883611, na podporu vybavení 

požárních jednotek v roce 2018 ve výši 4.800.000 Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit hejtmanku Karlovarského kraje 

Mgr. Janu Vildumetzovou podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

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

 

 
12. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Asociace Záchranný 

kruh, z.s., na rok 2018 na pokrytí vzdělávacích aktivit Světa záchranářů - centra zdraví a bezpečí  

v Karlových Varech 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 213/03/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace  

ve výši 400.000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje Asociaci Záchranný kruh, z.s., se sídlem 5. května 

155/8, 360 01 Karlovy Vary, IČO 27002896, na pokrytí vzdělávacích aktivit Světa záchranářů - centra 

zdraví a bezpečí na rok 2018 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uzavřít veřejnoprávní smlouvu  

o poskytnutí individuální dotace ve výši 400.000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje se subjektem 

Asociace Záchranný kruh, z.s., se sídlem 5. května 155/8, 360 01 Karlovy Vary, IČO 27002896,  

na pokrytí vzdělávacích aktivit Světa záchranářů - centra zdraví a bezpečí na rok 2018 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit hejtmanku Karlovarského kraje 

Mgr. Janu Vildumetzovou podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

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

 

 
13. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Asociace Záchranný 

kruh, z.s., na rok 2018 na činnost v rámci Integrovaného projektu Záchranný kruh 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 214/03/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace  

ve výši 600.000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje Asociaci Záchranný kruh, z.s., se sídlem 5. května 

155/8, 360 01 Karlovy Vary, IČO 27002896, na činnost Asociace v rámci Integrovaného projektu 

Záchranný kruh v roce 2018 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uzavřít veřejnoprávní smlouvu  

o poskytnutí individuální dotace ve výši 600.000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje se subjektem 

Asociace Záchranný kruh, z.s., se sídlem 5. května 155/8, 360 01 Karlovy Vary, IČO 27002896,  

na činnost Asociace v rámci Integrovaného projektu Záchranný kruh v roce 2018 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit hejtmanku Karlovarského kraje 

Mgr. Janu Vildumetzovou podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

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

 

 
14. Informace k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jeho implementace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 215/03/18 
 

- bere na vědomí informace o stavu implementace obecného nařízení o ochraně osobních údajů  

na Krajském úřadě Karlovarského kraje 

 

- souhlasí s návrhem zajištění implementace obecného nařízení o ochraně osobních údajů na Krajském 

úřadě Karlovarského kraje v souladu s navrženým harmonogramem a v rámci navrženého předběžného 

objemu nákladů 

 

- souhlasí s návrhem zajištění podpory v oblasti obecného nařízení o ochraně osobních údajů  

pro příspěvkové  organizace Karlovarského kraje 

 

- ukládá zajistit implementaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů na Krajském úřadě 

Karlovarského kraje dle návrhu 

 

- ukládá písemně seznámit příspěvkové organizace s rozsahem zajištění jejich podpory ze strany 

Krajského úřadu Karlovarského kraje a se stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů 

 

- ukládá připravit přehled stavu implementace obecného nařízení o ochraně osobních údajů  

v příspěvkových a obchodních organizacích Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 21.05.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Martina Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 
15. Poskytnutí darů výhercům krajského kola soutěže Zlatý erb 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 216/03/18 
 

- souhlasí s poskytnutím darů výhercům krajského kola soutěže Zlatý erb dle návrhu 

 

Termín kontroly: 21.05.2018 
 

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

 

 
16. Smlouva o propagaci Karlovarského kraje v televizním vysílání uzavřená mezi Karlovarským 

krajem a Petrem Troníčkem (TV Západ) 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 217/03/18 
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- schvaluje uzavření Smlouvy o propagaci Karlovarského kraje v televizním vysílání uzavřená  

mezi Karlovarským krajem a Petrem Troníčkem (TV Západ) 

 

Termín kontroly: 23.04.2018 
 

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

 

 
17. Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě  

k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2018 

- navýšení prokazatelné ztráty o míru inflace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 218/03/18 
 

- souhlasí s navýšením celkové výše prokazatelné ztráty o skutečnou míru inflace oficiálně uveřejněnou 

Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok ve výši 2,5 % u dopravců České dráhy, a.s., 

GW Train Regio a.s. a MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o., dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě  

k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravci České dráhy, 

a.s., GW Train Regio a.s. a MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o., dle návrhu 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky Martina Hurajčíka podpisem předmětných dodatků 

 

Termín kontroly: 21.05.2018 
 

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

 

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

na rok 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 219/03/18 
 

- souhlasí s předloženým provozním plánem Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvkové organizace (dále jen KSÚS KK, p. o.), na rok 2018 s celkovými předpokládanými zdroji  

ve výši 819.071 tis. Kč 
 

- schvaluje způsob a dobu účetního odepisování majetku tak, jak je předloženo v Odpisovém plánu KSÚS 

KK, p. o., na rok 2018 (sloupec 3 a 4). Propočet ročních účetních odpisů činí 145.012 tis. Kč,  

z toho odpisy z transferů činní 49.000 tis. Kč. 
 

- schvaluje předložený rozpočet výnosů a nákladů KSÚS KK, p. o., na rok 2018 ve výši 269.147 tis. Kč 
 

- schvaluje předložený plán tvorby a použití fondů a ostatních peněžních operací KSÚS KK, p. o.,  

na rok 2018 
 

- schvaluje hodnotu závazného ukazatele „Limit mzdových nákladů na rok 2018“ ve výši 19,572 mil. Kč 
 

- schvaluje předložený plán čerpání investičního fondu pro rok 2018 ve výši 769.269 tis. Kč 
 

Termín kontroly: 18.06.2018 
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Zodpovídá: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
19. Organizování změn rozsahu a struktury naplánovaných činností údržbových prací Údržby silnic 

Karlovarského kraje, a. s., v závislosti na skutečných potřebách silniční sítě silnic II. a III. třídy  

na území Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 220/03/18 
 

- pověřuje Údržbu silnic Karlovarského kraje, a.s., k provádění přesunů měrných jednotek jednotlivých 

artiklů v rámci jedné kapitoly uvedených v návrhu Dodatku č. 8 a následujících ke smlouvě o poskytnutí 

vyrovnávací platby za závazek veřejné služby ev. č. 01883/2014 – 00, po odsouhlasení Krajské správy  

a údržby silnic Karlovarského kraje, p. o. 

 

- pověřuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, p. o., k provádění přesunů měrných 

jednotek jednotlivých artiklů mezi jednotlivými kapitolami, popř. navýšení měrných jednotek, pokud 

taková potřeba vznikne, uvedených v návrhu Dodatku č. 8 a následujících ke smlouvě o poskytnutí 

vyrovnávací platby za závazek veřejné služby ev. č. 01883/2014 – 00 odsouhlasené odborem dopravy  

a silničního hospodářství, po dohodě s Údržbou silnic Karlovarského kraje, a. s. 

 

- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství, aby každý měsíc (po obdržení) předložil Radě 

Karlovarského kraje Zápis z kontrolního dne k závazku veřejné služby, jehož přílohou bude měsíční 

vyúčtování - skutečné náklady na výkon údržbových prací na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví 

Karlovarského kraje dle Dodatku č. 8 ev. č. 02650/2016/8 a následujících ke smlouvě o poskytnutí 

vyrovnávací platby za závazek veřejné služby ev. č. 01883/2014 – 00 

 

Termín kontroly: 07.05.2018 
 

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

 

 
20. Nákup vozidla pro přepravu stravy v termokontejnerech pro příspěvkovou organizaci Domov 

pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
21. Dodatek č. 22 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, 

příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 221/03/18 
 

- souhlasí s návrhem dodatku č. 22 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby  

v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace, jímž se upřesňuje v souladu s požadavkem katastru 

nemovitostí sídlo organizace, a to tak, že se původní sídlo „Kynšperk nad Ohří, Pochlovická 57“ doplňuje 

na nové znění „357 51 Kynšperk nad Ohří - Dolní Pochlovice, Pochlovická 57“, a to s účinností  

od 01.05.2018 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dodatek č. 22 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace, dle návrhu 
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- ukládá odboru sociálních věcí předložit návrh dodatku č. 22 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 

Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace, k projednání na nejbližším zasedání 

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 21.05.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
22. Žádost společnosti Mascotte s.r.o., o poskytnutí finanční spoluúčasti  Karlovarského kraje  

k zajištění propagace jako "Partnerského regionu“ při organizaci a konání Konference 

BEZPEČNÁ ŠKOLA 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 222/03/18 
 

- schvaluje neposkytnutí finanční spoluúčasti ve výši 60.500 Kč včetně DPH k zajištění propagace 

Karlovarského kraje jako „Partnerského regionu“ při organizaci a konání Konference BEZPEČNÁ 

ŠKOLA 2018 

 

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

 

 
23. Veřejná zakázka "Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů 18 jednotek 

- VI. etapa" - schválení realizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 223/03/18 
 

- schvaluje 

 

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

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na veřejnou zakázku "Přestavba sociálního zařízení  

a úprava pokojů imobilních klientů 18 jednotek - VI. etapa" 

 

- 5 dodavatelů k oslovení dle návrhu 

 

- hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Přestavba sociálního zařízení a úprava 

pokojů imobilních klientů 18 jednotek - VI. etapa" dle návrhu 

 

- maximální možnou a nepřekročitelnou výši celkové nabídkové ceny na 4.900.000 Kč včetně DPH 

 

- zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních 

klientů 18 jednotek - VI. etapa" 

 

- jmenuje členy pro otevírání obálek s nabídkami: 

Ing. Lenka Wohlrabová  

Jana Papajíková  

Bc. Dagmar Kerulová 

 

náhradníky za členy komise pro otevírání obálek s nabídkami: 

Ing. Andrea Černá 

Pavlína Orgoníková 

Ing. Zora Bolková 
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- jmenuje členy hodnotící komise: 

Ing. Karel Jakobec 

Martin Hurajčík 

Ing. Jaroslav Bradáč 

Ing. Lenka Wohlrabová  

 

náhradníky hodnotící komise: 

Mgr. Petr Kubis 

Ing. Josef Janů 

Mgr. Jaroslav Borka 

Jana Papajíková 

 

- pověřuje ředitelku Domova pro seniory v Lázních Kynžvart ve spolupráci s odborem investic a správa 

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

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a předpisů Rady Karlovarského kraje pro zadávání 

veřejných zakázek 

 

Termín kontroly: 18.06.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Lenka Wohlrabová, ředitelka Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková 

organizace 

 

 
24. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku obce 

Útvina - části pozemku p.p.č. 2476 v k.ú. Útvina 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 224/03/18 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemku p.p.č. 2476, které byly odděleny 

geometrickým plánem č. 384-1a/2017 z původního pozemku p.p.č. 2476 a označeny jako pozemky  

p.p.č. 2476 díl "a" o výměře 0,46 m2 a pozemek p.p.č. 2476/2 o výměře 29 m2 v k.ú. a obci Útvina 

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

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

Útvina se sídlem Útvina 80, PSČ 364 01 Toužim, IČO 00255106, zastoupenou Ing. Lenkou Strakovou, 

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

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

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

předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Útvina 

 

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

pozemku p.p.č. 2476, které byly odděleny geometrickým plánem č. 384-1a/2017 z původního pozemku 

p.p.č. 2476 a označeny jako pozemky p.p.č. 2476 díl "a" o výměře 0,46 m2 a pozemek p.p.č. 2476/2 

o výměře 29 m2 v k.ú. a obci Útvina konkrétnímu zájemci, a to formou darovací smlouvy  

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

příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Útvina se sídlem Útvina 80,  

PSČ 364 01 Toužim, IČO 00255106, zastoupenou Ing. Lenkou Strakovou, starostkou obce  

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

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

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

z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Útvina 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu silnic 

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné darovací 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: 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 

 

 
25. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 1141/5, 1141/6, 4276/8, 4276/6 a části pozemků 

p.p.č. 4285/1, 4455/1, 4455/4 a 4455/5 v k.ú. Žlutice z majetku Karlovarského kraje do majetku 

města Žlutice a bezúplatné nabytí pozemků 1138/4, 1138/5, 1140/2, 1141/3 a části pozemků 

p.p.č. 4285/3, 4285/4, 87/1, 4410, 4272/9 a 4273/8 v k.ú. Žlutice z majetku města Žlutice do majetku 

Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 225/03/18 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 1141/5 o výměře 293 m2, 

1141/6 o výměře 49 m2, 4276/8 o výměře 1296 m2, 4276/6 o výměře 1488 m2 a části pozemků  

p.p.č. 4285/1, 4455/1, 4455/4 a 4455/5, které byly odděleny geometrickým plánem č. 858-28/2017  

z původních pozemků p.p.č. 4285/1, 4455/1, 4455/4 a 4455/5 a označeny jako pozemky p.p.č. 4285/1 díl 

"q" o výměře 50 m2, 4285/1 díl "j" o výměře 4 m2, 4285/1 díl "b" o výměře 6 m2, 4455/1 díl "o" o výměře 

4 m2, 4455/1 díl "n" o výměře 32 m2, 4455/1 díl "y" o výměře 47 m2, 4455/4 díl "m" o výměře 91 m2, 

4455/4 díl "r" o výměře 19 m2, 4455/5 díl "u" o výměře 304 m2, 4455/5 díl "t" o výměře 32 m2  

a 4455/5 díl "s" o výměře 162 m2 v k.ú. a obci Žlutice konkrétnímu zájemci, a to formou darovací 

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

kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Žlutice, se sídlem Velké náměstí 

144, PSČ 364 52 Žlutice, IČO 00255181, zastoupeným Mgr. Bc. Václavem Slavíkem, starostou města 

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

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

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

věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Žlutice 

 

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

p.p.č. 1141/5 o výměře 293 m2, 1141/6 o výměře 49 m2, 4276/8 o výměře 1296 m2, 4276/6 o výměře 

1488 m2 a částí pozemků p.p.č. 4285/1, 4455/1, 4455/4 a 4455/5, které byly odděleny geometrickým 

plánem č. 858-28/2017 z původních pozemků p.p.č. 4285/1, 4455/1, 4455/4 a 4455/5 a označeny  

jako pozemky p.p.č. 4285/1 díl "q" o výměře 50 m2, 4285/1 díl "j" o výměře 4 m2, 4285/1 díl "b"  

o výměře 6 m2, 4455/1 díl "o" o výměře 4 m2, 4455/1 díl "n" o výměře 32 m2, 4455/1 díl "y" o výměře  

47 m2, 4455/4 díl "m" o výměře 91 m2, 4455/4 díl "r" o výměře 19 m2, 4455/5 díl "u" o výměře 304 m2, 

4455/5 díl "t" o výměře 32 m2 a 4455/5 díl "s" o výměře 162 m2 v k.ú. a obci Žlutice konkrétnímu 

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

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

Žlutice, se sídlem Velké náměstí 144, PSČ 364 52 Žlutice, IČO 00255181, zastoupeným  

Mgr. Bc. Václavem Slavíkem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu,  

že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední 

desce před jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný zájemce  
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svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města 

Žlutice 

 

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

p.p.č. 1138/4 o výměře 3 m2, 1138/5 o výměře 26 m2, 1140/2 o výměře 84 m2, 1141/3 o výměře 1685 m2 

a částí pozemků p.p.č. 4285/3, 4285/4, 87/1, 4410, 4272/9 a 4273/8, které byly odděleny geometrickým 

plánem č. 858-28/2017 z původních pozemků p.p.č. 4285/3, 4285/4, 87/1, 4410, 4272/9 a 4273/8  

a označeny jako pozemky p.p.č. 4285/3 díl "h" o výměře 122 m2, 4285/4 díl "c" o výměře 71 m2, 87/1 díl 

"i" o výměře 2 m2, 4410 díl "e" o výměře 15 m2, 4272/9 díl "k" o výměře 5 m2 a 4273/8 díl "x" o výměře 

38 m2 v k.ú. a obci Žlutice formou darovací smlouvy mezi městem Žlutice, se sídlem Velké náměstí 144, 

PSČ 364 52 Žlutice, IČO 00255181, zastoupeným Mgr. Bc. Václavem Slavíkem, starostou města  

(jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic 

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné 

nemovité věci z vlastnictví města Žlutice do majetku Karlovarského kraje 

 

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

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

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětných darovacích smluv 

 

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

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

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

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

potvrzení o uveřejnění smluv 

 

Termín kontroly: 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 

 

 
26. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města 

Teplá - části pozemků p.p.č. 561 a 572/1 v k.ú. Klášter Teplá a část pozemku p.p.č. 1183  

v k.ú. Heřmanov u Starého Sedla 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 226/03/18 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 561, která byla oddělena 

geometrickým plánem č. 473-110/2017 z původního pozemku p.p.č. 561 a označena jako pozemek  

p.p.č. 561/4 o výměře 21 m2 v k.ú. Klášter Teplá a obci Teplá, část pozemku p.p.č. 572/1, která byla 

oddělena geometrickým plánem č. 474-111/2017 z původního pozemku p.p.č. 572/1 a označena  

jako pozemek p.p.č. 572/7 o výměře 66 m2 v k.ú. Klášter Teplá a obci Teplá a část pozemku p.p.č. 1183, 

která byla oddělena geometrickým plánem č. 67-79/2017 z původního pozemku p.p.č. 1183 a označena 

jako pozemek p.p.č. 1183/2 o výměře 13 m2 v k.ú. Heřmanov u Starého Sedla a obci Teplá, konkrétnímu 

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

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

Teplá se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 1, PSČ 364 61 Teplá, IČO 00255050, zastoupeným Karlem 

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

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

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

a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Teplá 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části 

pozemku p.p.č. 561, která byla oddělena geometrickým plánem č. 473-110/2017 z původního pozemku 

p.p.č. 561 a označena jako pozemek p.p.č. 561/4 o výměře 21 m2 v k.ú. Klášter Teplá a obci Teplá, části 

pozemku p.p.č. 572/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 474-111/2017 z původního pozemku 

p.p.č. 572/1 a označena jako pozemek p.p.č. 572/7 o výměře 66 m2 v k.ú. Klášter Teplá a obci Teplá  

a části pozemku p.p.č. 1183, která byla oddělena geometrickým plánem č. 67-79/2017 z původního 

pozemku p.p.č. 1183 a označena jako pozemek p.p.č. 1183/2 o výměře 13 m2 v k.ú. Heřmanov u Starého 

Sedla a obci Teplá,  konkrétnímu zájemci, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce 

na straně jedné) a městem Teplá se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 1, PSČ 364 61 Teplá, IČO 00255050, 

zastoupeným Karlem Hermannem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu,  

že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední 

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

svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví 

města Teplá 

 

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

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

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné darovací 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: 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 

 

 
27. Schválení záměru nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky s právem hospodařit  

s majetkem státu pro Lesy ČR, s.p., do vlastnictví Karlovarského kraje - pozemky p.č. 350/1,  

p.č. 352, p.č. 339/23 a p.č. 339/24 v k.ú. Olšová Vrata, a p.č. 702/7 v k.ú. Pila 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 227/03/18 
 

- schvaluje záměr nabýt pozemky p.č. 350/1 o výměře 336 m2, p.č. 352 o výměře 6 m2, a p.č. 339/23  

o výměře 4.518 m2 s p.č. 339/24 o výměře 4.179 m2, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 992-88/2017 z původního pozemku 339/1, všechny v k.ú. Olšová Vrata, a p.č. 702/7 o výměře 167 m2  

v k.ú. Pila, který byl oddělen geometrickým plánem č. 563-94/2017 z původního pozemku p.č. 702/1, 

pozemky potřebné pro rozvoj letiště Karlovy Vary dle "Územní studie rozvoje a využitelnosti Letiště 

Karlovy Vary", z vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České 

republiky, s.p., do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

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

 

 

 



Usnesení z 83. jednání RKK dne 05.03.2018 

 

05.03.2018  Strana 21 (celkem 40) 

 

28. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku p.p.č. 528  

v k.ú. Valy u Mariánských Lázní ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 228/03/18 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby: 

"Modernizace mostu ev.č. 211 4 - 4 Valy" jejímž předmětem je závazek k provedení přeložky 

plynárenského zařízení - části STL plynovodu ID 531913 včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných  

a vytyčovacích bodů na budoucím služebném pozemku p.p.č. 528 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní  

a závazek k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat  

na budoucím služebném pozemku plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebný 

pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním 

plynárenského zařízení ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., formou smlouvy o budoucí smlouvě  

o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic 

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí povinný na straně jedné) a společností 

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, PSČ 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, zastoupenou 

na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. (jako budoucí oprávněný na straně druhé) 

 

- schvaluje znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle návrhu 

 

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

k uzavření předmětné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

 

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

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

 

- ukládá 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: 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 

 

 
29. Podání žádosti Státnímu pozemkovému úřadu o převod části pozemku parc. č. 80/4 

v k.ú. Dolní Dvory, ve vlastnictví České republiky - příslušnost hospodařit s majetkem státu  

pro Státní pozemkový úřad, do majetku Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 229/03/18 
 

- schvaluje podání žádosti Státnímu pozemkovému úřadu o převod části pozemku parc. č.  80/4 o výměře 

cca 14 m2 v k.ú. Dolní Dvory, ve vlastnictví České republiky - příslušnost hospodařit s majetkem státu  

pro Státní pozemkový úřad, do majetku Karlovarského kraje 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmanky, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15 ze dne 

25. 5. 2015, podpisem příslušné žádosti o převod části pozemku parc. č. 80/4 v k.ú. Dolní Dvory 

 

Termín kontroly: 04.06.2018 
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Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

Ing. Leoš Horčička, ředitel Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy 

Cheb, příspěvková organizace 

 

 
30. Schválení výjimky z přílohy č. 2 zřizovací listiny „Pravidla pro správu majetku kraje“  

a darování nepotřebných sanitních vozidel ve vlastnictví Karlovarského kraje svěřených do správy 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 230/03/18 
 

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

o naložení s nepotřebnými sanitními vozidly ve vlastnictví Karlovarského kraje svěřenými do správy 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace, s tím, že předmětná vozidla 

nebudou nabízena příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem ani složkám kraje 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení darování nepotřebných 

sanitních vozidel ve vlastnictví Karlovarského kraje svěřených do správy Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace do vlastnictví uvedeným subjektům: 

- Ostrovský Macík, z.s., 363 01 Ostrov, se sídlem Horní Žďár 50, IČO 27006956 - VW transporter,  

RZ 3K1 7502, rok výroby 2011, pořizovací cena 1.711.735,50 Kč, nulová zůstatková hodnota; 

- Petr Prokeš, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, se sídlem 357 35 Chodov, ČSM 690, 

IČO 02317435 - VW transporter, RZ 3K5 0292, rok výroby 2008, pořizovací cena 3.506.688,66 Kč, 

nulová zůstatková hodnota, formou darovacích smluv mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně 

jedné) a Ostrovským Macíkem, z.s. (jako obdarovaný na straně druhé) a panem Petrem Prokešem  

(jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést vlastnická práva předmětných vozidel, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Zdravotnické záchranné 

služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace, MUDr. Jiřímu Smetanovi uzavřít předmětné 

darovací smlouvy a pověřit ho podpisem těchto smluv 

 

Termín kontroly: 27.08.2018 
 

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

MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 

příspěvková organizace 

 

 
31. Prodej nepotřebných vozidel ve vlastnictví Karlovarského kraje svěřených do správy Střední 

lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 231/03/18 
 

- schvaluje dle přílohy č. 2 zřizovací listiny "Pravidla pro správu majetku kraje" prodej nepotřebných 

vozidel (traktor Zetor Z 7011, rok výroby 1982 a nákladní vozidlo AVIA, rok výroby 1998) formou 

kupních smluv mezi Karlovarským krajem zastoupeným Střední lesnickou školou Žlutice, příspěvkovou 

organizací (jako prodávající na straně jedné) a zájemci o koupi (jako kupující na straně druhé) za nejvyšší 

nabídnutou cenu, dle návrhu 

 

- souhlasí s tím, že finanční prostředky získané prodejem nepotřebných předmětných vozidel 

specifikovaných v návrhu, zůstanou příspěvkové organizaci 
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- ukládá ředitelce Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace Ing. Bc. Radce Stolarikové, 

Ph.D., uzavřít kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 23.07.2018 
 

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

Ing. Radka Stolariková, Ph.D., ředitelka Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková 

organizace 

 

 
32. Schválení rozšíření rámcové pojistné smlouvy č. 0020622210 o pojištění odpovědnosti škody 

způsobené zaměstnavateli a změna stávajícího pojištění odpovědnosti hejtmana a členů 

zastupitelstva anebo rady kraje v rámcové pojistné smlouvě č. 0012342351 - snížení limitu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 232/03/18 
 

- schvaluje rozšíření rámcové pojistné smlouvy č. 0020622210 o pojištění odpovědnosti škody způsobené 

zaměstnavateli s tím, že by pojištěnými byli nově i jednotliví zájemci z řad členů zastupitelstva kraje 

 

- schvaluje snížení ročního limitu u stávajícího pojištění odpovědnosti hejtmana, členů zastupitelstva 

anebo rady kraje v rámcové pojistné smlouvě kraje č. 0012342351 

 

- ukládá vedoucímu odboru investic a správa majetku realizovat kroky k rozšíření rámcové pojistné 

smlouvy č. 0020622210 a úpravě rámcové pojistné smlouvy č. 0012342351 

 

- pověřuje vedoucího odboru investic a správa majetku podpisem dodatku rámcové smlouvy  

č. 0020622210 na pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli 

 

Termín kontroly: 18.06.2018 
 

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

 

 
33. Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku st.p.č. 405 v k.ú. Toužim 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 233/03/18 
 

- souhlasí s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku st.p.č. 405 v k.ú. Toužim, ve vlastnictví 

Karlovarského kraje, z důvodu zhoršeného zdravotního stavu dřeviny, zajištění bezpečnosti osob 

pohybujících se v okolí dřeviny a zamezení škod na majetku sousedního vlastníka 

 

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty Střední lesnické škole Žlutice, příspěvkové organizaci,  

jako protihodnoty za vynaložené náklady na kácení a případnou uloženou náhradní výsadbu a pro účely 

výuky žáků školy 

 

- ukládá Střední lesnické škole Žlutice, příspěvkové organizaci, požádat Městský úřad Toužim o povolení 

kácení 

 

Termín kontroly: 08.10.2018 
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Zodpovídá: Ing. Radka Stolariková, Ph.D., ředitelka Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková 

organizace 

 

 
34. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském 

kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II" - schválení dílčích projektů k financování 

- 1. průběžná výzva projektu, 6. část dílčích projektů 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 234/03/18 
 

- schvaluje 

 

- k financování dílčí projekty podané v 1. průběžné výzvě projektu "Podpora výměny zdrojů tepla  

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

II" dle návrhu 

 

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

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

II" dle návrhu 

 

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje podpisem Smluv o poskytnutí účelové investiční dotace 

schválených dílčích projektů 

 

Termín kontroly: 07.05.2018 
 

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

 

 
35. Projekt "Kotlíkové dotace I" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace  

s evidenčním číslem KK 02150/2017 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 235/03/18 
 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1, kterým se upravuje smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace 

s evidenčním číslem KK 02150/2017, dle návrhu 

 

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje podpisem dodatku č. 1, kterým se upravuje smlouva  

o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK 02150/2017 

 

Termín kontroly: 23.04.2018 
 

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

 

 
36. Akční plán koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského 

kraje pro rok 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 236/03/18 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Akční plán Koncepce 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského kraje na rok 2018  

v předloženém znění 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí vyhodnocení plnění 

Akčního plánu Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského kraje 

za rok 2017 v předloženém znění 

 

Termín kontroly: 21.05.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
37. Centrální nákup elektrické energie na období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 237/03/18 
 

- schvaluje realizaci centrálního nákupu elektrické energie pro Karlovarský kraj a příspěvkové organizace 

Karlovarského kraje - centrální nákup prostřednictvím komoditní burzy 

 

- schvaluje realizaci centrálního nákupu elektrické energie pro obce Karlovarského kraje  

a jejich organizace a společnosti zřízené nebo ovládané obcemi Karlovarského kraje - centrální nákup 

prostřednictvím komoditní burzy 

 

- schvaluje výjimku z předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 01/2017 v případě realizace centrálního 

nákupu elektrické energie 

 

- schvaluje realizaci veřejné zakázky na nákup elektrické energie na období od 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020 

formou aukčního nákupu na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s.,  

a to pro Karlovarský kraj a příspěvkové organizace Karlovarského kraje a společnosti ovládané 

Karlovarským krajem a dále obce Karlovarského kraje a jejich organizace a společnosti zřízené  

nebo ovládané obcemi Karlovarského kraje, které uzavřely smlouvu o společném postupu  

při centralizovaném zadávání veřejné zakázky na nákup elektrické energie 

 

- bere na vědomí text dodatku smlouvy "O vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu POWER 

EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s., pro konečné zákazníky - odběratel" realizací centrálního nákupu 

elektrické energie na období 2019 - 2020 prostřednictvím komoditní burzy POWER EXCHANGE 

CENTRAL EUROPE a.s., v předloženém znění 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, 

zemědělství a energetiky, podpisem dodatku smlouvy "O vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu 

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s., pro konečné zákazníky - odběratel" realizací 

centrálního nákupu elektrické energie na období 2019 - 2020 prostřednictvím komoditní burzy POWER 

EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s. 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 82/2018 - přesun neinvestičních rozpočtových prostředků ve výši 

605.000 Kč z rezervy Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje na likvidaci bolševníku  

do rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, 

zemědělství a energetiky, podpisem dopisu organizacím a společnostem zřízeným nebo ovládaným 

Karlovarským krajem a dále obcím Karlovarského kraje s nabídkou společného postupu  

při centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie 
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- schvaluje vzorovou smlouvu mezi Karlovarským krajem a organizacemi a společnostmi zřízenými  

nebo ovládanými Karlovarským krajem o společném postupu při centralizovaném zadávání nákupu 

elektrické energie v předloženém znění 

 

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací, které jsou zřízeny nebo ovládány Karlovarským krajem, 

poskytnout veškerou součinnost při realizaci centrálního nákupu elektrické energie a poskytnout 

požadované podklady a uzavřít smlouvu o společném postupu, a to v případě, že se jimi řízená organizace 

bude chtít centralizovaného nákupu elektrické energie účastnit 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, 

zemědělství a energetiky, podpisem smluv s organizacemi a společnostmi, které jsou zřízeny  

nebo ovládány Karlovarským krajem o společném postupu při centralizovaném zadávání nákupu 

elektrické energie 

 

- souhlasí s uhrazením celé částky vyměřené burzou POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s.,  

za provedení centrálního nákupu elektrické energie z rozpočtu Karlovarského kraje a nerozúčtování 

jednotlivým organizacím a společnostem, které jsou zřízeny nebo ovládány Karlovarským krajem 

 

- schvaluje vzorovou smlouvu mezi Karlovarským krajem a obcemi Karlovarského kraje  

a jejich organizacemi a společnostmi zřízenými nebo ovládanými obcemi Karlovarského kraje  

o společném postupu při centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie v předloženém znění 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, 

zemědělství a energetiky, podpisem smluv mezi Karlovarským krajem a obcemi Karlovarského kraje  

a jejich organizacemi a společnostmi zřízenými nebo ovládanými obcemi Karlovarského kraje  

o společném postupu při centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie 

 

- souhlasí s uhrazením celé částky vyměřené burzou POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s.,  

za provedení centrálního nákupu elektrické energie z rozpočtu Karlovarského kraje a rozúčtování 

jednotlivým obcím Karlovarského kraje a jejich organizacím a společnostem zřízeným nebo ovládaným 

obcemi Karlovarského kraje 

 

- ruší zmocnění Ing. Tibora Hrušovského ke čtení a vyplňování údajů ve webovém rozhraní aplikace 

PARC sloužící na trhu konečných zákazníků organizovaném spol. POWER EXCHANGE CENTRAL 

EUROPE a.s., v plném rozsahu 

 

- zmocňuje Radka Chvátala ke čtení a vyplňování údajů ve webovém rozhraní aplikace PARC sloužící  

na trhu konečných zákazníků organizovaném spol. POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s.,  

v předloženém znění 

 

Termín kontroly: 21.05.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
38. Dodatek č. 2 k dohodě o spolupráci mezi Karlovarským krajem a společností  

ELEKTROWIN a.s., pro rok 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 238/03/18 
 

- schvaluje dodatek č. 2 k dohodě o spolupráci mezi Karlovarským krajem a společností  

ELEKTROWIN a.s., IČO 27257843, ve znění dle návrhu 
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- pověřuje Ing. Karla Jakobce, radního pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky, podpisem 

dodatku č. 2 k dohodě o spolupráci mezi Karlovarským krajem a společností ELEKTROWIN a.s.,  

IČO 27257843 

 

Termín kontroly: 21.05.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
39. Dodatek č. 2 ke smlouvě o vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem a Agenturou 

ochrany přírody a krajiny ČR pro rok 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 239/03/18 
 

- schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem  

a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, IČO 62933591, ve znění dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, 

zemědělství a energetiky, podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o vzájemné spolupráci mezi Karlovarským 

krajem a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR 

 

Termín kontroly: 21.05.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
40. Dodatek č. 7 k dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem  

a společností ASEKOL a.s., pro rok 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 240/03/18 
 

- schvaluje dodatek č. 7 k dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem  

a společností ASEKOL a.s., IČO 27373231, ve znění dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, radního pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky, podpisem 

dodatku č. 7 k dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem a společností 

ASEKOL a.s., IČO 27373231 

 

Termín kontroly: 21.05.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
41. Poskytnutí individuální dotace Sdružení Krušné hory – západ, DSO (dále také „SKHZ“)  

na čištění vodních toků a naučných stezek v území obcí SKHZ včetně údržby a opravy mobiliářů  

na těchto stezkách 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 241/03/18 
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- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro Sdružení Krušné hory  

– západ, DSO, IČO 49754866, na čištění vodních toků a naučných stezek v území obcí Sdružení Krušné 

hory – západ, DSO, včetně údržby a opravy mobiliářů na těchto stezkách ve výši 25.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace se Sdružením Krušné hory  

– západ, IČO 49754866, na čištění vodních toků a naučných stezek v území obcí Sdružení Krušné hory – 

západ, DSO, včetně údržby a opravy mobiliářů na těchto stezkách ve výši 25.000 Kč z rozpočtu 

Karlovarského kraje dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, 

zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit schválenou individuální dotaci  

na internetových stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 04.06.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
42. Poskytnutí individuální dotace Českému svazu chovatelů, Krajskému sdružení Karlovarského 

kraje, na pořádání výstav drobného zvířectva, nákup cen, údržbu chovatelských areálů a pořádání 

volnočasových aktivit mladých chovatelů v roce 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 242/03/18 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Českému svazu chovatelů, 

Krajskému sdružení Karlovarského kraje, IČO 72078332, na pořádání výstav drobného zvířectva, nákup 

cen, údržbu chovatelských areálů a pořádání volnočasových aktivit mladých chovatelů ve výši 50.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Českým svazem chovatelů, 

Krajským sdružením Karlovarského kraje, IČO 72078332, na pořádání výstav drobného zvířectva, nákup 

cen, údržbu chovatelských areálů a pořádání volnočasových aktivit mladých chovatelů ve výši 50.000 Kč 

z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, 

zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit schválenou individuální dotaci  

na internetových stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 04.06.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
43. Společný projekt Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM a.s., pro rok 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 243/03/18 
 



Usnesení z 83. jednání RKK dne 05.03.2018 

 

05.03.2018  Strana 29 (celkem 40) 

 

- schvaluje Dodatek č. 4 k dohodě o spolupráci při řešení pilotního projektu se společností EKO-KOM 

a.s., IČO 25134701, ve znění dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, 

zemědělství a energetiky, podpisem dodatku č. 4 k dohodě o spolupráci při řešení pilotního projektu 

se společností EKO-KOM, a.s., IČO 25134701 

 

Termín kontroly: 21.05.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
44. Souhrnné informace o aktualizacích Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje 

provedených v roce 2017 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 244/03/18 
 

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

o provedených aktualizacích Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje v roce 2017 

 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
45. Prezentace Karlovarského kraje na Zemi živitelce 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 245/03/18 
 

- souhlasí s prezentací Karlovarského kraje na Zemi živitelce 2018 

 

- schvaluje závaznou přihlášku na výstavu Země živitelka 2018 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, 

zemědělství a energetiky, podpisem závazné přihlášky na výstavu Země živitelka 2018 

 

- schvaluje celkové předpokládané náklady ve výši 500.000 Kč na prezentaci Karlovarského kraje  

na Zemi živitelce 2018 dle rozpočtu uvedeného v důvodové zprávě 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 97/2018 - přesun neinvestičních rozpočtových prostředků ve výši 

500.000 Kč z rezervy Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje na likvidaci bolševníku  

do rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje na prezentaci 

Karlovarského kraje na výstavě Země živitelka 2018 

 

Termín kontroly: 23.07.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 
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46. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Zajištění jubilejního 25. česko-japonského 

chirurgického sympozia 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 246/03/18 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti Česká sekce 

International College of Surgeons, o.s., IČO 22691847, na projekt "Zajištění jubilejního  

25. česko-japonského chirurgického sympozia" v Karlovarském kraji ve výši 200.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace se společností Česká sekce 

International College of Surgeons, o.s., IČO 22691847, na projekt "Zajištění jubilejního  

25. česko-japonského sympozia" v Karlovarském kraji ve výši 200.000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje 

dle návrhu 

 

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje Ing. Jana Bureše podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru zdravotnictví zveřejnit schválenou individuální dotaci na internetových stránkách 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 10.09.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

 

 
47. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti 

zdravotnictví za rok 2017 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 247/03/18 
 

- bere na vědomí zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací Karlovarského kraje  

v oblasti zdravotnictví za rok 2017 

 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

 

 
48. Poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu provozování domácí hospicové péče 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 248/03/18 
 

- projednala žádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu provozování domácí hospicové péče pro rok 2018 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotace  

na podporu provozování domácí hospicové péče z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2018 subjektům 

dle návrhu 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle vzoru, který je součástí Programu  

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu provozování domácí hospicové péče 

na rok 2018 dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Jana Bureše, uvolněného 

člena Rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje se subjekty dle návrhu 

 

- ukládá odboru zdravotnictví realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 22.10.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

 

 
49. Vyhlášení konkursních řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů příspěvkových 

organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 249/03/18 
 

- odvolává v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, následující 

ředitele z vedoucích pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol  

a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem dnem 31. července 2018 

 

 Mgr. Janu Hynkovou, Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních  

Karlovy Vary, příspěvková organizace, 

 Mgr. Danu Vondráškovou, Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázních  

Lázně Kynžvart, příspěvková organizace, 

 Mgr. Pavlínu Zapletalovou, Základní škola Ostrov, příspěvková organizace, 

 RNDr. Ing. Jaroslava Kočvaru, Gymnázium Cheb, příspěvková organizace, 

 Mgr. Pavla Bartoše, Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola  

s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace, 

 RNDr. Zdeňka Papeže, První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace, 

 RNDr. Jiřího Neumanna, Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace, 

 Mgr. Michala Vachovce, Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace, 

 Ing. Jiřího Chuma, Hotelová škola  Mariánské Lázně, příspěvková organizace, 

 Ing. Leoše Horčičku, Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb,  

příspěvková organizace, 

 Mgr. Karla Borského, Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně, příspěvková organizace, 

 Mgr. Ivanu Dudarcovou, Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, příspěvková organizace, 

 PhDr. Jolanu Mižikarovou, Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary,  

příspěvková organizace 

 

- vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů následujících příspěvkových 

organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem 

 

 Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary,  

příspěvková organizace, 

 Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně Kynžvart, příspěvková organizace, 

 Základní škola Ostrov, příspěvková organizace, 
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 Gymnázium Cheb, příspěvková organizace, 

 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace, 

 První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace, 

 Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace, 

 Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace, 

 Hotelová škola  Mariánské Lázně, příspěvková organizace, 

 Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace, 

 Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně, příspěvková organizace, 

 Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, příspěvková organizace, 

 Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

- schvaluje text oznámení o konání konkursních řízení dle návrhu 

 

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

 

Termín kontroly: 13.08.2018 
 

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

 

 
50. Veřejná zakázka „Odborná školení pro učitele mateřských a základních škol“ 

- schválení formy zadávacího řízení 

- schválení hodnotících kritérií a jejich vah 

- schválení zadávací dokumentace 

- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 

- jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 250/03/18 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na veřejnou zakázku "Odborná školení 

pro učitele mateřských a základních škol“ 

 

- schvaluje hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Odborná školení pro učitele 

mateřských a základních škol“ 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Odborná školení pro učitele mateřských  

a základních škol“ 

 

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami: 

Ing. Stanislav Jambor 

Ing. Zuzana Žitná 

Mgr. Janka Kotrabová 

 

náhradníka za členy komise pro otevírání obálek s nabídkami: 

Ing. Pavel Kubeček 
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- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise: 

Ing. Jaroslav Bradáč 

Mgr. Jaroslav Borka 

Mgr. Jiří Klsák 

Ing. Stanislav Jambor 

Ing. Andrea Černá 

 

náhradníky komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise: 

Mgr. Bc. Hana Žáková 

Ing. Josef Janů  

Bc. Miloslav Čermák 

Mgr. Janka Kotrabová 

Bc. Dagmar Kerulová 

 

- pověřuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 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" 

 

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

 

Termín kontroly: 23.04.2018 
 

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

 

 
51. Udělení ocenění pracovníkům škol a školských zařízení působících v Karlovarském kraji  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 251/03/18 
 

- bere na vědomí informaci o uspořádání slavnostní akce spojené s předáním ocenění pracovníkům škol  

a školských zařízení působících v Karlovarském kraji u příležitosti Dne učitelů 2018 

 

- schvaluje ocenění vybraných pracovníků škol a školských zařízení působících v Karlovarském kraji  

dle návrhu s připomínkou uvedenou v zápise 

 

- 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 

 

 
52. Poskytnutí daru medailistům Her VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 252/03/18 
 

- schvaluje poskytnutí finančních darů medailistům Her VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018 

dle návrhu č. 1 v celkové výši 61.000 Kč 

 

- schvaluje poskytnutí finančních darů trenérům medailistů Her VIII. zimní olympiády dětí a mládeže  

ČR 2018 dle návrhu č. 2 v celkové výši 45.000 Kč 
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- schvaluje uzavření darovacích smluv s medailisty a trenéry dle vzoru v návrzích č. 3 - 4 

 

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže  

a tělovýchovy, podpisem darovacích smluv 

 

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

 

Termín kontroly: 23.04.2018 
 

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

 

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

- smlouvy o finančním partnerství 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 253/03/18 
 

- schvaluje uzavření Smluv o partnerství s finančním příspěvkem pro projekt "Implementace Krajského 

akčního plánu 1 v Karlovarském kraji" mezi Karlovarským krajem a příspěvkovými organizacemi 

vykonávajícími činnost středních škol uvedenými v příloze č. 1 dle vzoru v návrhu č. 2 

 

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže  

a tělovýchovy, podpisem Smluv o partnerství s finančním příspěvkem 

 

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

 

Termín kontroly: 23.04.2018 
 

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

 

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

roku 2017/2018  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 254/03/18 
 

- schvaluje poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje formou navýšení provozního 

příspěvku příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost středních škol zřizovaných Karlovarským 

krajem na výplatu stipendií žákům vzdělávajícím se ve vybraných oborech vzdělání v celkové výši 

1.782.000 Kč dle návrhu 

 

- schvaluje výjimku z Pravidel pro poskytování stipendií žákům vzdělávajícím se ve vybraných oborech 

vzdělání ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem pro žákyni 4. ročníku střední školy,  

jejíž činnost vykonává Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, 

příspěvková organizace, oboru vzdělání Zdravotnický asistent, spočívající v prominutí nesplnění jedné  

z podmínek pro získání motivačního stipendia dle Čl. III. odst. 2 písm. c) těchto pravidel (alespoň 80 % 

docházka ve všech povinných předmětech za dané pololetí) 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 63/2018 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 1.782.000 Kč  

v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční 

prostředky jsou určeny k navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím Karlovarského 

kraje na výplatu stipendií za 1. pololetí školního roku 2017/2018 pro žáky vzdělávající se ve vybraných 
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oborech vzdělání ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem (rozpis na jednotlivé subjekty  

je uveden v příloze důvodové zprávy). 

 

- ukládá vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy předložit přepracovaná Pravidla  

pro poskytování stipendií žákům vzdělávajícím se ve vybraných oborech vzdělávání ve středních školách 

zřizovaných Karlovarským krajem do 30. dubna 2018 

 

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

 

Termín kontroly: 23.04.2018 
 

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

 

 
55. Dofinancování odměn ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských 

zařízení zřizovaných Karlovarským krajem 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 255/03/18 
 

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 68.000 Kč 

Prvnímu českému gymnáziu v Karlových Varech, příspěvková organizace, na vyplacení odměny řediteli 

této příspěvkové organizace, včetně souvisejících zákonných odvodů a přídělu do Fondu kulturních  

a sociálních potřeb 

 

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 54.400 Kč 

Základní umělecké škole Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou, příspěvková organizace, na vyplacení 

odměny řediteli této příspěvkové organizace, včetně souvisejících zákonných odvodů a přídělu do Fondu 

kulturních a sociálních potřeb 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 96/2018 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 122.400 Kč  

v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského 

kraje, a to z rezervní položky pro účely posílení přímých výdajů ve školství. Finanční prostředky  

jsou určeny na neinvestiční příspěvky k poskytnutí odměn, včetně souvisejících zákonných odvodů  

a přídělu do Fondu kulturních a sociálních potřeb, ředitelům Prvního českého gymnázia v Karlových 

Varech, příspěvková organizace, v částce 68.000 Kč a Základní umělecké školy Josefa Labitzkého Bečov 

nad Teplou, příspěvková organizace, v částce 54.400 Kč. 

 

- souhlasí s navýšením stanoveného objemu prostředků na platy včetně odvodů za zaměstnavatele  

pro rok 2018 ve výši 68.000 Kč u Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, příspěvková 

organizace, v souvislosti s vyplacením poskytnuté odměny řediteli této příspěvkové organizace  

z prostředků zřizovatele 

 

- souhlasí s překročením stanoveného objemu prostředků na platy včetně odvodů za zaměstnavatele 

pro rok 2018 ve výši 54.400 Kč u Základní umělecké školy Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou, 

příspěvková organizace, v souvislosti s vyplacením poskytnuté odměny řediteli této příspěvkové 

organizace z prostředků zřizovatele 

 

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

 

Termín kontroly: 21.05.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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56. 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 PRINTPROFI s.r.o., Playmobil CZ spol. s r.o., Králová Ludmila,  

vStaň se mnou, z.s., a CVD s.r.o. 

Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace evidenční číslo KK002746/2017 

-Printprofi s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 256/03/18 
 

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

PRINTPROFI s.r.o., Playmobil CZ spol. s r.o., Králové Ludmile, vStaň se mnou, z.s., a CVD s.r.o.,  

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

a pojď II" financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost a dohoda o ukončení veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace evidenční číslo KK002746/2017-Printprofi s.r.o. 

 

- 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: 21.05.2018 
 

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

 

 
57. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Operativní leasing automobilů 

Karlovarského kraje – 6 vozidel“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 257/03/18 
 

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

o zadávání veřejných zakázek, na veřejnou zakázku "Operativní leasing automobilů Karlovarského kraje 

– 6 vozidel" 

 

- schvaluje hodnotící kritéria pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Operativní leasing automobilů 

Karlovarského kraje - 6 vozidel" dle nejnižší nabídkové ceny bez DPH 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Operativní leasing automobilů Karlovarského 

kraje - 6 vozidel" 

 

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami: 

Petra Palusková, Karel Bína, Ing. Andrea Černá 

 

náhradníky za členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:  

Pavel Trska, Pavlína Perutíková, Bc. Dagmar Kerulová 

 

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek: 

Martin Hurajčík, Ing. Josef Janů, Ing. Jan Bureš, Mgr. Marcela Saxová, Jiří Kvak 

 

náhradníky za členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek: 

Mgr. Petr Kubis, Ing. arch. Vojtěch Franta, Ing. Karel Jakobec, Mgr. Dalibor Blažek, Ing. Květoslav 

Smutný, Petra Palusková 
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Termín kontroly: 18.06.2018 
 

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

Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
58. Výpůjčka nebytových prostor na budově A, pro jednání Kontrolní komise spolku Živý kraj 

- Destinační agentura pro Karlovarský kraj a udělení výjimky z Pravidel pro užívání zasedacích 

místností a zastupitelského sálu Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 258/03/18 
 

- schvaluje výpůjčku, bezúplatné poskytnutí zasedací místnosti 335A na budově A dne 26.03.2018,  

pro jednání Kontrolní komise spolku Živý kraj - Destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s. 

 

- schvaluje výjimku z Pravidel pro užívání zasedacích místností a zastupitelského sálu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje a uděluje souhlas s bezplatným pronájmem (výpůjčkou) zasedacích místností  

pro konání schůzí Správní rady, kontrolní komise a valné hromady spolku Živý kraj - Destinační agentura 

pro Karlovarský kraj, z.s.. 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
59. Sdělení členů skupiny ARCHaVARYk ve věci akce Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 259/03/18 
 

- bere na vědomí sdělení členů skupiny ARCHaVARYk ve věci akce Revitalizace Císařských lázní 

Karlovy Vary 

 

- bere na vědomí odpověď na sdělení členů skupiny ARCHaVARYk ve věci akce Revitalizace 

Císařských lázní Karlovy Vary dle návrhu a zaslání všem podepsaným členům skupiny a na vědomí všem 

adresátům sdělení 

 

- pověřuje Mgr. Janu Vildumetzovou, hejtmanku Karlovarského kraje, podpisem odpovědi na sdělení 

 

Termín kontroly: 23.04.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

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

a cestovního ruchu 

 

 
60. „Nová budova hospicové péče Rehos Nejdek“ - schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo  

na realizaci stavby 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 260/03/18 
 

- bere na vědomí informaci o změnových listech v rámci realizace stavby „Nová budova hospicové péče 

Rehos Nejdek“ 
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- pověřuje Olgu Pištejovou, DiS., ředitelku Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková 

organizace, podpisem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Nová budova hospicové péče 

Rehos Nejdek“ 

 

Termín kontroly: 04.06.2018 
 

Zodpovídá: Pištejová Olga, DiS., ředitelka příspěvkové organizace Zařízení následné rehabilitační  

a hospicové péče 

 

 
61. Zrušení zadávacího řízení – veřejné zakázky malého rozsahu „Dokumentace pro provádění 

stavby - Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje  

v Sokolově “ financovaného v rámci výzvy č. 36 Stanice IZS Integrovaného regionální operačního 

programu, prioritní osa 1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.3.  

- Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof Příprava zadávacího řízení – veřejné 

zakázky malého rozsahu  „Dokumentace pro provádění stavby - Zodolnění výjezdové základny 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově II“ formou otevřeného řízení  

s výzvou, financovaného v rámci výzvy č. 36 Stanice IZS Integrovaného regionální operačního 

programu, prioritní osa 1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.3.  

- Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof - Schválení 3 dodavatelů k obeslání výzvou 

- Schválení hodnotícího kritéria - Schválení zadávací dokumentace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 261/03/18 
 

- schvaluje zrušení zadávacího řízení – veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dokumentace  

pro provádění stavby - Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 

v Sokolově“ financované v rámci výzvy č. 36 Stanice IZS Integrovaného regionální operačního programu, 

prioritní osa 1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.3. - Zvýšení 

připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 

 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení – veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dokumentace  

pro provádění stavby - Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 

v Sokolově II“ formou otevřeného řízení s výzvou,  financované v rámci výzvy č. 36 Stanice IZS 

Integrovaného regionální operačního programu, prioritní osa 1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné 

regiony, specifický cíl 1.3. - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, předpokládané výši 

250.000 Kč bez DPH 

 

- schvaluje navržený seznam dodavatelů k  obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku 

„Dokumentace pro provádění stavby - Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje v Sokolově II“ 

 

- schvaluje hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dokumentace pro provádění 

stavby - Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje  

v Sokolově II“ 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Dokumentace pro provádění stavby - Zodolnění 

výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově II“ 

 

Termín kontroly: 19.11.2018 
 

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

příspěvková organizace 
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62. Změna platu ředitelce příspěvkové organizace Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, 

příspěvková organizace, Olze Pištejové, DiS. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 262/03/18 
 

- stanovuje v souladu s platnou právní legislativou s účinností od 6. března 2018 plat ředitelce 

příspěvkové organizace Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace,  

Olze Pištejové, DiS., ve výši dle návrhu 

 

- souhlasí s výplatou rozdílu platu, a to za období od 6. března 2015 do 5. března 2018 

 

- pověřuje hejtmanku podpisem platového výměru 

 

- ukládá odboru kancelář ředitelky úřadu realizovat úkoly spojené s výše uvedenými skutečnostmi 

 

Termín kontroly: 23.04.2018 
 

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

 

 
63. Stanovení podmínek příspěvkovým organizacím poskytujícím sociální služby pro použití 

příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele, povinností příjemce a důsledků porušení povinností 

příjemce v roce 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 263/03/18 
 

- schvaluje Podmínky pro použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele, povinnosti příjemce  

a důsledky porušení povinností příjemce stanovené příspěvkovým organizacím poskytujícím sociální 

služby v roce 2018 včetně přílohy č. 1 Specifikace služeb a rozpis poskytnutého provozního příspěvku  

z dotace na rok 2018 

 

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem poskytujících sociální 

služby postupovat v souladu s Podmínkami pro použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele, 

povinnostmi příjemce a důsledky porušení povinností příjemce stanovenými příspěvkovým organizacím 

poskytujícím sociální služby v roce 2018 včetně přílohy č. 1 Specifikace služeb a rozpis poskytnutého 

provozního příspěvku z dotace na rok 2018 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Lenka Antolová, MPA, ředitelka Sociálních služeb, příspěvková organizace 

JUDr. Bc. Zuzana Blažková, ředitelka Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ"  

v Nejdku, příspěvková organizace 

Ing. Miloš Figer, ředitel příspěvkové organizace Domova pro seniory v Chebu 

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

"SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace 

Bc. Alfréd Hlušek, ředitel Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace 

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

v Hazlově, příspěvková organizace 

Mgr. Hana Marešová, ředitelka Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, 

příspěvková organizace 

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

příspěvková organizace 
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Marie Pařížská, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, 

příspěvková organizace 

Pištejová Olga , DiS., ředitelka příspěvkové organizace Zařízení následné rehabilitační  

a hospicové péče 

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

příspěvková organizace 

Ing. Libor Syrovátka, ředitel Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace 

Ing. Monika Šumová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ 

v Mnichově, příspěvková organizace 

Ing. Lenka Wohlrabová, ředitelka Domova pro seniory v Lázních Kynžvart,  

příspěvková organizace 

 

 
64. Uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku st. p. č. 1525, jehož součástí je stavba č. p. 1386  

a pozemku p. č. 2168/1, vše v k.ú. Aš 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 264/03/18 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku st. p. č. 1525, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 

532 m2, jehož součástí je stavba č. p. 1386, objekt k bydlení a pozemku p. č. 2168/1, ostatní plocha,  

o výměře 5387 m2, mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary,  

IČO 70891168 (jako půjčitel na straně jedné) a panem Markem Hiklem, bytem xxxxxxxxx xxx/x,  

xxx xx xxxxx x, panem Liborem Hammerem, bytem xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx, panem Danielem 

Ježkem, bytem xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxx a paní Evou Novak, bytem xxxxxxxxx xxxx,  

xxx xx xxxxxxxx (jako vypůjčiteli na straně druhé), dle návrhu, za podmínky zapsání vlastnického práva 

Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrálním pracovištěm Cheb, k výše uvedeným nemovitým 

věcem ve prospěch Karlovarského kraje, a to ve lhůtě 7 dnů od provedení zápisu vlastnického práva  

do katastru nemovitostí 

 

- pověřuje Ing. Tomáše Brtka, vedoucího odboru investic a správy majetku, v souladu s usnesením  

č. RK 1085/09/16 ze dne 12.09.2016, podpisem smlouvy o výpůjčce 

 

Termín kontroly: 10.09.2018 
 

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

 

 
65. Průběžná informace k přípravě projektu „Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 265/03/18 
 

- bere na vědomí průběžnou informaci o přípravě projektu Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary 

uvedenou v důvodové zprávě 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 


