
 
 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
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 K a r l o v a r s k ý    k r a j  
se sídlem v Karlových Varech 

Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 

 

 

USNESENÍ 
 

z 86. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 3. dubna 2018  v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 12:31 do 16:59 hodin  

 
 

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

Ing. Jakobec, Ing. Bureš, Ing. Bradáč, Ing. Janů (celkem 9 radních) 

Jednání řídil:         Mgr. Vildumetzová   

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Další zúčastnění: Ing. Brázda, Ing. Klíček, Ing. Leichter, MBA, Mgr. Novotný, Mgr. Pavlíková  

Zapisovatelka:       Mgr. Jana Lukášová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 03.04.2018 RK 346/04/18 

2. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 26.04.2018 staženo 

3. Rozpočtové změny RK 347/04/18 

4. Poskytnutí dotace do fondu investic organizaci Domov se zvláštním režimem 

"MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace, na investiční akci "Osobní 

evakuační výtah" 

RK 348/04/18 

5. Poskytnutí dotace do fondu investic organizaci Sociální služby v Kynšperku  

nad Ohří, příspěvková organizace, na pořízení varného kotle 

RK 349/04/18 

6. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a změna účelu 

použití části schválené dotace do fondu investic organizaci Domov pro seniory  

v Hranicích, příspěvková organizace 

RK 350/04/18 

7. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové 

organizace Střední škola živnostenská Sokolov, p.o., na pořízení teplovodního 

ohřívače vzduchu, technické zhodnocení počítačové sítě a nákup etážové pece  

a digestoře 

RK 351/04/18 

8. Uzavření účetních výkazů rozdělené příspěvkové organizace Střední odborná škola 

a střední odborné učiliště Nejdek, p.o.  

RK 352/04/18 

9. Uzavření účetních výkazů sloučené příspěvkové organizace Dětský domov Aš, 

p.o.  

RK 353/04/18 

10. Uzavření účetních výkazů sloučené příspěvkové organizace Střední odborné 

učiliště Horní Slavkov, p.o.  

 

RK 354/04/18 
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11. Uzavření účetních výkazů sloučené příspěvkové organizace Střední průmyslová 

škola Loket, p.o.  

RK 355/04/18 

12. Uzavření účetních výkazů sloučené příspěvkové organizace Střední zemědělská 

škola Dalovice, p.o.  

RK 356/04/18 

13. Změna účelu použití dotace do fondu investic příspěvkové organizace Dětský 

domov Karlovy Vary a Ostrov, p.o., na výměnu dveří a schválení použití fondu 

investic na skenování objektu, vypracování dokumentace skutečného stavu objektu 

a požárně bezpečnostní řešení objektu 

RK 357/04/18 

14. Rámcová smlouva se společností T-SOFT a.s., k zajištění udržitelnosti projektu 

„Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“  

RK 358/04/18 

15. Rámcová smlouva se společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.,  

k zajištění udržitelnosti projektu „Omezení výskytu invazních druhů rostlin  

v Karlovarském kraji“ 

staženo 

16. Schválení podstatné změny v projektu „Výstavba objektů pro poskytování 

sociálních služeb v Aši“ registrační číslo projektu: 

CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285 

RK 359/04/18 

17. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje RK 360/04/18 

18. Výpůjčka zastupitelského sálu na budově A pro uspořádání semináře "Dotační 

možnosti pro obce z MPSV" 

RK 361/04/18 

19. Výpůjčka zasedací místnosti 122 A v budově A pro uspořádání prvního setkání 

poskytovatelů rané péče v Karlovarském kraji 

RK 362/04/18 

20. Rozdělení dotace v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

Karlovarského kraje v roce 2018 

RK 363/04/18 

21. Podpora návrhu na státní vyznamenání pro pana Pavla Dragouna RK 364/04/18 

22. Smlouva o reklamě uzavřená mezi Karlovarským krajem a společností ARTIFEX 

INSTANT s.r.o. 

RK 365/04/18 

23. Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti města 

Horní Slavkov 

RK 366/04/18 

24. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „II/230 

Silniční obchvat Mariánské Lázně“  

RK 367/04/18 

25. Zrušení usnesení č. RK 523/05/17 ze dne 10.05.2017 - zřízení věcného břemene 

pro výkon vlastnického práva ke stavbě silnice II/214 

RK 368/04/18 

26. Žádost města Kraslice o prominutí jednorázové finanční náhrady za omezení 

vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Prodloužení kanalizace III. etapa,  

ul. Mánesova, Kraslice“ v silničních pozemcích v majetku Karlovarského kraje 

RK 369/04/18 

27. Vyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na zajištění spolufinancování sociálních služeb s celostátní a nadregionální 

působností včetně pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční 

vypořádání dotace a vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, žádosti  

a finančního vypořádání 

RK 370/04/18 

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

18 jednotek - VI. etapa" - jmenování člena a náhradníka komise pro posouzení 

kvalifikace a hodnotící komise z odboru sociálních věcí 

RK 371/04/18 

29. Dodatek č. 2 k Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění 

sociálních služeb v roce 2018 

staženo 

30. Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském 

kraji v roce 2018 - 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně, Centrum  

pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s. 

staženo 

31. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb  

za II. pololetí roku 2017 

RK 372/04/18 

32. Poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2018  

staženo 

33. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací zřizovaných 

Karlovarským krajem v oblasti kultury za rok 2017 

RK 373/04/18 
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34. Projekt Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, 

výstava a doprovodná publikace „Rok 1968 v Karlových Varech“- schválení 

projektu 

Plná moc k zastupování Karlovarského kraje jako vlastníka sbírky pro správce 

sbírky 

RK 374/04/18 

35. Karlovarský kraj slaví 100 let České republiky – Smlouva o dílo uzavřená  

s Vladimírem Suchanem, IČO 15717186 

RK 375/04/18 

36. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - nealokované v rozpočtu 

Karlovarského kraje 

RK 376/04/18 

37. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "KKN – stavební 

úpravy porodnického oddělení" 

RK 377/04/18 

38. 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, 8. část dílčích projektů 

RK 378/04/18 

39. Záměr kraje prodat nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku 

fyzických osob – části pozemku p.č. 116 v k.ú. Horní Částkov 

RK 379/04/18 

40. Záměr kraje prodat nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku 

společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – pozemek p.p.č. 2299/35 a část pozemku 

p.p.č. 2299/1 v k.ú. Cheb 

RK 380/04/18 

41. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouva o zřízení práva stavby 

k pozemkům p.p.č. 705/1 a 707 v k.ú. Františkovy Lázně ve prospěch 

Karlovarského kraje, Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvkové organizace 

RK 381/04/18 

42. Prodej nepotřebného vozidla ve vlastnictví Karlovarského kraje svěřeného  

do správy Gymnázia Cheb, příspěvková organizace 

RK 382/04/18 

43. Zřízení Přírodní památky Toto-Karo RK 383/04/18 

44. Poskytnutí individuálních dotací na pořádání chovatelských přehlídek trofejí zvěře 

v roce 2018 

RK 384/04/18 

45. Poskytnutí individuální dotace Kozodoji, zapsanému spolku, na pořádání  

11. ročníku Karlovarských bioslavností na Kozodoji 

RK 385/04/18 

46. Poskytnutí individuální dotace Asociaci Záchranný kruh, zapsanému spolku,  

na vybudování vodní cesty - potůčku v areálu Světa záchranářů v Karlových 

Varech 

RK 386/04/18 

47. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí vysokoškolského stipendia ze Stipendijního 

programu Karlovarského kraje  

RK 387/04/18 

48. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Nadační fond Magdaleny 

Kožené 

RK 388/04/18 

49. Jmenování člena školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává Střední 

průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace 

RK 389/04/18 

50. Partnerství Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková 

organizace, v projektu „Future Forest“   

RK 390/04/18 

51. Poskytnutí odměny k životnímu výročí ředitelce Základní školy Ostrov, 

příspěvková organizace  

RK 391/04/18 

52. Projekt „Diversity of Ceramics“ Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, 

příspěvková organizace  

RK 392/04/18 

53. Projekt „Geo-Explorers“ Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, 

příspěvková organizace  

RK 393/04/18 

54. Projekt „Snížení energetické náročnosti provozu školních budov ISŠTE Sokolov  

v Lokti“ Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková 

organizace  

staženo 

55. Projekt Karlovarského kraje „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2018/2019“  

 

 

RK 394/04/18 
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56. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho 

příspěvkovými organizacemi na výběr zhotovitele akce "Nákup třínápravového 

traktorového návěsu" Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy 

Cheb, příspěvková organizace 

RK 395/04/18 

57. Zrušení organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary, 

příspěvková organizace a uzavření Smlouvy o převodu činností, práv, povinností  

a závazků, darování movitých věcí a poskytnutí finančního daru v souvislosti  

s jejím zrušením 

RK 396/04/18 

58. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Českým drahám, 

a.s., na podporu cyklodopravy v Karlovarském kraji 

RK 397/04/18 

59. Informace o stavu přípravy akce „Obnova hřbitova zajateckého tábora z 1. světové 

války v Jindřichovicích č. parc. 2644/1, k.ú. Jindřichovice“ 

RK 398/04/18 

60. Příprava podmínek pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského 

kraje - Inovační vouchery pro rok 2018 

RK 399/04/18 

61. Alokace finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 

2017 

staženo 

62. Výpůjčka zasedací místnosti 218 A v budově A za účelem projednání studie 

"Převedení vody z VD Horka do povodí Svatavy" 

RK 400/04/18 

63. Zpracování ekonomického posouzení hospodaření Karlovarské krajské nemocnice 

a.s.  

RK 401/04/18 

64. Projekt ,,Nestůj a pojď II". Žádost o změnu. Registrační číslo projektu: 

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

RK 402/04/18 

65. Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" – Dohoda o ukončení veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace evidenční číslo KK002855/2017 spojené s obsazením 

dotovaného pracovního místa účastníkem projektu ISS Facility Services s.r.o. 

RK 403/04/18 

66. Dohoda o narovnání k objednávce č. 01955 00097/17/RR v rámci projektu 

Karlovarského kraje ,,Nestůj a pojď II" 

RK 404/04/18 

67. Jmenování ředitelky příspěvkové organizace Muzeum Cheb, příspěvková 

organizace Karlovarského kraje 

RK 405/04/18 

68. Navýšení základního kapitálu společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. staženo 

69. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Finanční plán na rok 2018 a způsob úhrady 

odložených splátek nájemného za rok 2016 a 2017 

staženo 

70. Změna usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 329/03/18 ze dne 19.03.2018 - 

Dotace na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže 

na rok 2018 

staženo 

71. Náborové příspěvky v oblasti zdravotnictví RK 406/04/18 

72. Odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem  

v oblasti kultury za 2. pololetí roku 2017 

RK 407/04/18 

73. Navýšení základního kapitálu společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. staženo 
 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Vildumetzová v. r. 

hejtmanka  

Karlovarského kraje 

 Mgr. Dalibor Blažek v. r. 

náměstek hejtmanky 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Mgr. Dalibora Blažka 

- Ing. Jaroslava Bradáče 
 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 

bod č. 61 Alokace finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 

 

bod č. 62 Výpůjčka zasedací místnosti 218 A v budově A za účelem projednání studie 

"Převedení vody z VD Horka do povodí Svatavy" 

 

bod č. 63 Zpracování ekonomického posouzení hospodaření Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

 

bod č. 64 Projekt ,,Nestůj a pojď II". Žádost o změnu. Registrační číslo projektu: 

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

 

bod č. 65 Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" – Dohoda o ukončení veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace evidenční číslo KK002855/2017 spojené s obsazením 

dotovaného pracovního místa účastníkem projektu ISS Facility Services s.r.o. 

 

bod č. 66 Dohoda o narovnání k objednávce č. 01955 00097/17/RR v rámci projektu 

Karlovarského kraje ,,Nestůj a pojď II" 

 

bod č. 67 Jmenování ředitelky příspěvkové organizace Muzeum Cheb, příspěvková organizace 

Karlovarského kraje 

 

bod č. 68 Navýšení základního kapitálu společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 

 

bod č. 69 Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Finanční plán na rok 2018 a způsob úhrady odložených 

splátek nájemného za rok 2016 a 2017 

 

bod č. 70 Změna usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 329/03/18 ze dne 19.03.2018 - 

Dotace na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže  

na rok 2018 

 

bod č. 71 Náborové příspěvky v oblasti zdravotnictví 

 

bod č. 72 Odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem  

v oblasti kultury za 2. pololetí roku 2017 

 

bod č. 73 Navýšení základního kapitálu společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 

 

 

 

 

 

 



Usnesení z 86. jednání RKK dne 03.04.2018 

 

03.04.2018  Strana 6 (celkem 39) 

 

Staženo z programu: 

 

bod č. 2 Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 26.04.2018 

 

bod č. 15 Rámcová smlouva se společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., k zajištění 

udržitelnosti projektu „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském 

kraji“ 

 

bod č. 29 Dodatek č. 2 k Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění 

sociálních služeb v roce 2018 

 

bod č. 30 Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji  

v roce 2018 - 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně, Centrum  

pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s. 

 

bod č. 32 Poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2018 

 

bod č. 54 Projekt „Snížení energetické náročnosti provozu školních budov ISŠTE Sokolov  

v Lokti“ Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková 

organizace 

 

bod č. 61 Alokace finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 

 

bod č. 68 Navýšení základního kapitálu společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 

 

bod č. 69 Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Finanční plán na rok 2018 a způsob úhrady odložených 

splátek nájemného za rok 2016 a 2017 

 

bod č. 70 Změna usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 329/03/18 ze dne 19.03.2018 - 

Dotace na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže  

na rok 2018 

 

bod č. 73 Navýšení základního kapitálu společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 

 

 

 
1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 03.04.2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 346/04/18 
 

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

03.04.2018 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 03.04.2018 

dle návrhu č. 3 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 
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2. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 26.04.2018 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
3. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 347/04/18 
 

- schvaluje  

 

Rozpočtovou změnu č. 127/2018 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 134.250 Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže  

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny  

na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslová škola 

Ostrov k zajištění výuky a výcviku žáků včetně získání řidičského oprávnění v autoškole.   

 

Rozpočtovou změnu č. 128/2018 

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

v částce 162.393 Kč do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského 

kraje z titulu vrácení finančních prostředků Ministerstvu školství, mládeže 

a tělovýchovy České republiky. Jedná se finanční prostředky obdržené na zvláštní školský účet  

v roce 2017 od příspěvkové organizace zřizované městem Horní Slavkov Základní umělecká škola Horní 

Slavkov jako úhrada penále z prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně (137.218 Kč) a úhrada 

úroku z posečkání úhrady penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně (25.175 Kč).  

 

Rozpočtovou změnu č. 129/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.000.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové 

dotace z Ministerstva zdravotnictví České republiky. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou 

organizaci Karlovarského kraje Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje na financování 

připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových 

situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů.   

 

Rozpočtovou změnu č. 130/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského 

kraje zapojením příjmů ve výši 150.000 Kč. Jedná se o finanční prostředky 

na dopravní obslužnost - dráhy, které byly převedeny na účet Karlovarského kraje dne  

14.02.2018 na základě Veřejnoprávní smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti města Aš. 

 

Rozpočtovou změnu č. 131/2018 

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

do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2018 ve výši 

417.450 Kč. Prostředky jsou určené na dokončení 1. Aktualizace Zásad územního rozvoje Karlovarského 

kraje. 

 

Rozpočtovou změnu č. 132/2018 

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

do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2018 ve výši 

906.497,80 Kč a zároveň převod těchto prostředků na zvláštní účet Programu obnovy venkova. Finanční 

prostředky jsou určené na posílení rozpočtu v roce 2018 v rámci dotačního Programu obnovy venkova. 
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Rozpočtovou změnu č. 133/2018  

- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje  

do Odboru kancelář hejtmanky a vnějších vztahů Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 

± 21.000 Kč na zajištění odměn oceněným osobám v rámci fotografické a výtvarné soutěže formou 

poukázky 

 

Rozpočtovou změnu č. 134/2018 

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

ve výši 2.000.000 Kč do rozpočtu Odboru informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje  

na financování investičních výdajů veřejné zakázky Nákup serverů 2017 

 

Rozpočtovou změnu č. 135/2018 

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

v celkové částce ± 94.500 Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace Karlovarského 

kraje, z toho ve výši 46.900 Kč pro Domov pro seniory v Lázních Kynžvart a ve výši 47.600 Kč  

pro Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské na poskytnutí náborových příspěvků novým 

zaměstnancům v přímé obslužné péči.  

 

Rozpočtovou změnu č. 136/2018 

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

v celkové výši ± 535.842 do Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje  

ke krytí výdajů na mzdy a zákonné odvody. Jedná se o výdaje přímo související s realizací projektu 

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

schváleného k realizaci a financování v rámci Programu spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká 

republika 2014 – 2020. 

 

Rozpočtovou změnu č. 137/2018 

- navýšení příjmů rozpočtu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 1.710.514,89 Kč 

(85 % EU, 10 % SR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy České republiky určené k financování projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání 

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

a vzdělávání za současného snížení financování ve stejné výši z Fondu budoucnosti, odkud byl projekt 

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje plně předfinancován 

 

Rozpočtovou změnu č. 138/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 27.766.204,36 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/198 Modernizace silnice Bochov - Kozlov“ realizovaného  

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

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

regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T. 

 

Rozpočtovou změnu č. 139/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 7.881.667,57 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 „III/212 17 Modernizace silnice Františkovy Lázně - Třebeň, úsek 2“ 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. 
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Rozpočtovou změnu č. 140/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 6.724.647,99 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 „III/212 17 Modernizace silnice Hartoušov“ realizovaného v rámci Integrovaného 

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

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

infrastruktury navazující na síť TEN-T. 

 

Rozpočtovou změnu č. 141/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 985.841,58 Kč (podíl SR a EU) z titulu přijetí 

neinvestiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. 

Finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Karlovarská agentura 

rozvoje podnikání na realizaci projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje 

2015-2017 financované v rámci Operačního programu Technická pomoc. 

 

Rozpočtovou změnu č. 142/2018 

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

v celkové výši ± 651.116 Kč do Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje  

ke krytí mzdových výdajů. Jedná se o výdaje přímo související s realizací projektu CLARA III: Rozvoj 

společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu, schváleného k realizaci  

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

 

Rozpočtovou změnu č. 143/2018 

- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 

1.798.016,31 Kč (189.264,87 Kč podíl SR a 1.608.751,44 Kč podíl EU) z titulu přijetí neinvestiční 

účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování projektu 

Karlovarského kraje Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském 

kraji  (OPZ II.), financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální 

začleňování a boj s chudobou 

 

Rozpočtovou změnu č. 144/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 87.164,80 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové 

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

prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu  

a sekundárnímu vzdělávání, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající 

zjednodušené vykazování nákladů. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci 

Karlovarského kraje Základní škola Ostrov.  

 

Rozpočtovou změnu č. 145/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 265.491 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové 

dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky na financování projektu Rekonstrukce  

a zpřístupnění chebského statku v Milíkově realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu, prioritní osa 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifický cíl 3.1. 

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – Zefektivnění ochrany  

a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění. Finanční prostředky jsou určeny  

do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Cheb. 

 

Rozpočtovou změnu č. 146/2018 

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

ve výši 931.402 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže  

a tělovýchovy České republiky na financování rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců  

ve školách, č. j. MSMT-24277/2017 - Modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - 
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cizinců z třetích zemí. Finanční prostředky jsou určeny pro školy a školská zařízení v Karlovarském kraji: 

• příspěvková organizace Karlovarského kraje Gymnázium a střední odborná škola Chodov v částce 

134.900 Kč 

• organizace zřizované obcemi Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace, v částce 

348.872 Kč, Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace, v částce 63.000 Kč  

a Základní škola Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace, v částce 96.336 Kč 

• organizace zřizované soukromými subjekty Základní škola, mateřská škola a dětské jesle Moudrá sova, 

s.r.o., v částce 114.294 Kč a Gymnázium, základní škola a MŠ Mánesova, s.r.o., v částce 174.000 Kč. 

 

Rozpočtovou změnu č. 147/2018 

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

ve výši 140.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže  

a tělovýchovy České republiky na realizaci rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách; 

č. j. MSMT-24277/2017 - Modul C) Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků 

osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. Finanční prostředky jsou určeny  

pro soukromou školu Gymnázium, základní školu a mateřskou školu Mánesova s.r.o., Sokolov, v částce 

77.000 Kč a pro příspěvkové organizace zřizované městy, a to ZŠ jazyků Karlovy Vary v částce  

54.000 Kč Základní školu Hranice v částce 9.000 Kč. 

 

Termín kontroly: 04.06.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
4. Poskytnutí dotace do fondu investic organizaci Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ"  

v Nejdku, příspěvková organizace, na investiční akci "Osobní evakuační výtah" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 348/04/18 
 

- schvaluje poskytnutí dotace do fondu investic organizaci Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ"  

v Nejdku, příspěvková organizace, ve výši 1.439.300 Kč na investiční akci "Osobní evakuační výtah" 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 123/2018 - přesun rozpočtových prostředků z Odboru finančního 

Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to z rezervy na nepředvídatelné kapitálové výdaje do rozpočtu 

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 1.439.300 Kč. Finanční 

prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov se zvláštním režimem 

Matyáš v Nejdku na poskytnutí dotace do fondu investic na investiční akci "Osobní evakuační výtah". 

 

- ukládá ředitelce Domova se zvláštním režimem "Matyáš" v Nejdku, vrátit poskytnuté finanční 

prostředky ve výši 1.439.300 Kč, v návaznosti na dofinancování vyrovnávací platby MPSV, zpět  

do rozpočtu zřizovatele, nejpozději do konce roku 2018 

 

Termín kontroly: 07.05.2018 
 

Zodpovídá: JUDr. Bc. Zuzana Blažková, ředitelka Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ"  

v Nejdku, příspěvková organizace 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 
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5. Poskytnutí dotace do fondu investic organizaci Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, 

příspěvková organizace, na pořízení varného kotle 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 349/04/18 
 

- schvaluje poskytnutí dotace do fondu investic ve výši 170.000 Kč organizaci Sociální služby  

v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace, na pořízení varného kotle 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 149/2018 - přesun rozpočtových prostředků z Odboru finančního 

Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to z rezervy na nepředvídatelné kapitálové výdaje do rozpočtu 

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 170.000 Kč. Finanční 

prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Sociální služby v Kynšperku nad 

Ohří na poskytnutí dotace do fondu investic na pořízení varného kotle. 

 

Termín kontroly: 07.05.2018 
 

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

příspěvková organizace 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
6. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a změna účelu použití části 

schválené dotace do fondu investic organizaci Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková 

organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 350/04/18 
 

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

pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace, ve výši 102.000 Kč na zpracování projektové 

dokumentace na investiční akci "Rekonstrukce elektrorozvodů a výměna vnitřních dveří" (širší  

a protipožární) 

 

- schvaluje změnu účelu použití části schválené dotace do fondu investic ve výši 320.000 Kč z původní 

akce "Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace - Rekonstrukce střechy objektu domova 

včetně půdní vestavby" na pořízení nové myčky podložních mís (145.000 Kč) a na akci "Venkovní 

kamerový systém budovy Domova pro seniory v Hranicích" (175.000 Kč) 

 

Termín kontroly: 07.05.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Libor Syrovátka, ředitel Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
7. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace 

Střední škola živnostenská Sokolov, p.o., na pořízení teplovodního ohřívače vzduchu, technické 

zhodnocení počítačové sítě a nákup etážové pece a digestoře 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 351/04/18 
 

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 900 tis. Kč 

příspěvkové organizaci Střední škola živnostenská Sokolov, p.o., na pořízení teplovodního ohřívače 
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vzduchu (300 tis. Kč), technické zhodnocení počítačové sítě (300 tis. Kč) a nákup etážové pece a digestoře 

(300 tis. Kč) 

 

- schvaluje použití fondu investic ve výši 900 tis. Kč příspěvkové organizaci Střední škola živnostenská 

Sokolov, p.o., na pořízení teplovodního ohřívače vzduchu (300 tis. Kč), technické zhodnocení počítačové 

sítě (300 tis. Kč) a nákup etážové pece a digestoře (300 tis. Kč) 

 

- ukládá odboru finančnímu informovat příspěvkovou organizaci o tomto usnesení 

 

Termín kontroly: 07.05.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
8. Uzavření účetních výkazů rozdělené příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední 

odborné učiliště Nejdek, p.o.  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 352/04/18 
 

- bere na vědomí informaci o uzavření účetních výkazů rozdělené příspěvkové organizace Střední 

odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, p.o. 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 125/2018 - přesun rozpočtových prostředků v celkové výši  

± 1.248.680 Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje na rok 2018 poskytnutých příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední 

průmyslová škola Ostrov z důvodu sloučení s příspěvkovou organizací Střední odborná škola a střední 

odborné učiliště Nejdek od 01.01.2018. Provozní prostředky v částce 1.133.680 Kč a odvody z fondu 

investic do rozpočtu Karlovarského kraje v částce 115.000 Kč budou převedeny na příspěvkovou 

organizaci Karlovarského kraje Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, která od 01.04.2018 

převezme do správy areál ve Staré Roli. 

 

- schvaluje rozdělení fondů příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště 

Nejdek, p.o., dle tabulky č. 1 důvodové zprávy: 

- fond kulturních a sociálních potřeb - 100 % Střední průmyslová škola Ostrov, p.o. 

- rezervní fond, fond investic a fond odměn - 60 % Střední průmyslová škola Ostrov, p.o., 40 % Střední 

škola stravování a služeb Karlovy Vary, p.o. 

 

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov, p.o., provést rozdělení fondů 

na nástupnické organizace dle tabulky č. 1 důvodové zprávy 

 

- schvaluje navýšení přípustného limitu prostředků na platy příspěvkové organizaci Střední škola 

stravování a služeb Karlovy Vary, p.o., o 30.000 Kč z důvodu naplňování udržitelnosti projektu 

Kulinářské zážitky v Krušnohoří/Erzgebirge - Krušnohorská kuchařka 

 

- ukládá odboru finančnímu realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 04.06.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 
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9. Uzavření účetních výkazů sloučené příspěvkové organizace Dětský domov Aš, p.o.  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 353/04/18 
 

- bere na vědomí informaci o uzavření účetních výkazů sloučené příspěvkové organizace Dětský domov 

Aš, p.o. 

 

- ukládá odboru finančnímu realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 04.06.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
10. Uzavření účetních výkazů sloučené příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Horní 

Slavkov, p.o.  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 354/04/18 
 

- bere na vědomí informaci o uzavření účetních výkazů sloučené příspěvkové organizace Střední odborné 

učiliště Horní Slavkov, p.o. 

 

- ukládá odboru finančnímu realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 04.06.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
11. Uzavření účetních výkazů sloučené příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Loket, p.o.  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 355/04/18 
 

- bere na vědomí informaci o uzavření účetních výkazů sloučené příspěvkové organizace Střední 

průmyslová škola Loket, p.o. 

 

- ukládá odboru finančnímu realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 04.06.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
12. Uzavření účetních výkazů sloučené příspěvkové organizace Střední zemědělská škola Dalovice, 

p.o.  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 356/04/18 
 

- bere na vědomí informaci o uzavření účetních výkazů sloučené příspěvkové organizace Střední 

zemědělská škola Dalovice, p.o. 
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- ukládá odboru finančnímu realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 04.06.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
13. Změna účelu použití dotace do fondu investic příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy 

Vary a Ostrov, p.o., na výměnu dveří a schválení použití fondu investic na skenování objektu, 

vypracování dokumentace skutečného stavu objektu a požárně bezpečnostní řešení objektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 357/04/18 
 

- schvaluje změnu účelu použití nevyčerpané dotace do fondu investic ve výši 568.257 Kč příspěvkové 

organizaci Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, p.o., ze schválené akce "Realizace výměny oken (objekt 

v Plesné)" na akci "Výměna venkovních a vnitřních dveří (objekt v Plesné)" 

 

- schvaluje použití fondu investic příspěvkové organizaci Dětský domov a Karlovy Vary a Ostrov, p.o., 

do maximální výše 272.000 Kč na skenování objektu, vypracování dokumentace skutečného stavu objektu 

a požárně bezpečnostní řešení objektu 

 

- ukládá odboru finančnímu informovat příspěvkovou organizaci o tomto usnesení 

 

Termín kontroly: 21.05.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
14. Rámcová smlouva se společností T-SOFT a.s., k zajištění udržitelnosti projektu „Omezení 

výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 358/04/18 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- souhlasí s uzavřením smluvního vztahu mezi Karlovarským krajem a dodavatelem na zajištění servisní 

podpory informačního systému Heracleum v rámci udržitelnosti projektu „Omezení výskytu invazních 

druhů rostlin v Karlovarském kraji“ 

 

- schvaluje uzavření rámcové smlouvy mezi Karlovarským krajem a dodavatelem na zajištění servisní 

podpory informačního systému v rámci udržitelnosti projektu „Omezení výskytu invazních druhů rostlin  

v Karlovarském kraji“ dle předloženého návrhu 

 

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

zemědělství a energetiky, podpisem rámcové smlouvy 

 

Termín kontroly: 18.06.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 
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15. Rámcová smlouva se společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., k zajištění 

udržitelnosti projektu „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“ 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
16. Schválení podstatné změny v projektu „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb  

v Aši“ registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 359/04/18 
 

- schvaluje podání Žádosti o podstatnou změnu v projektu "Výstavba objektů pro poskytování sociálních 

služeb v Aši“ registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285 v monitorovacím systému 

MS 2014+, z důvodu prodloužení termínu realizace stavby v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele  

a příjemce IROP 

 

Termín kontroly: 18.06.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
17. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 360/04/18 
 

- bere na vědomí usnesení Komisí Rady Karlovarského kraje od 31.01.2018 do 15.03.2018 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
18. Výpůjčka zastupitelského sálu na budově A pro uspořádání semináře "Dotační možnosti  

pro obce z MPSV" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 361/04/18 
 

- schvaluje výpůjčku, bezúplatné poskytnutí zastupitelského sálu na budově A na den 03.05.2018  

pro uspořádání semináře "Dotační možnosti pro obce z MPSV", pořádaného Odborem podpory projektů 

Ministerstva práce a sociálních věcí 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
19. Výpůjčka zasedací místnosti 122 A v budově A pro uspořádání prvního setkání poskytovatelů 

rané péče v Karlovarském kraji 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 362/04/18 
 

- schvaluje výpůjčku, bezúplatné poskytnutí zasedací místnosti 122A v budově A na den 25.04.2018  

pro uspořádání prvního setkání poskytovatelů rané péče v Karlovarském kraji, pořádané Společností  

pro ranou péči SPRP, z.s. 



Usnesení z 86. jednání RKK dne 03.04.2018 

 

03.04.2018  Strana 16 (celkem 39) 

 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
20. Rozdělení dotace v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje v roce 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 363/04/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje ve výši 10.449.896 Kč (z toho investiční 

prostředky ve výši 9.747.432 Kč a neinvestiční prostředky ve výši 702.464 Kč) 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření veřejnoprávních smluv o 

poskytnutí investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro 

poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

Karlovarského kraje 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 153/2018 

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, kapitoly Příspěvky cizím subjektům v celkové částce ± 1.997.536 Kč  

z neinvestičních na investiční prostředky. Jedná se o změnu charakteru finančních prostředků určených  

na poskytnutí investičních dotací na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského 

kraje v roce 2018. 

 

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

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
21. Podpora návrhu na státní vyznamenání pro pana Pavla Dragouna 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 364/04/18 
 

- souhlasí s podporou návrhu na státní vyznamenání pro pana Pavla Dragouna, generálního ředitele 

EUTIT  s.r.o., Stará Voda, podávaném navrhovatelem Janem Neústupným 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

 

Termín kontroly: 27.08.2018 
 

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

 

 
22. Smlouva o reklamě uzavřená mezi Karlovarským krajem a společností ARTIFEX INSTANT 

s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 365/04/18 
 

- schvaluje uzavření Smlouvy o reklamě mezi Karlovarským krajem a společností ARTIFEX INSTANT 

s.r.o., dle návrhu 
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Termín kontroly: 18.06.2018 
 

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

 

 
23. Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti města Horní Slavkov 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 366/04/18 
 

- schvaluje uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. KK 01118/2016-00 ze dne 02.06.2016  

o zajištění dopravní obslužnosti města Horní Slavkov, kterým se sjednává pro období roku 2018 příspěvek 

města Horní Slavkov Karlovarskému kraji ve výši 191.818 Kč na zajištění dopravní obslužnosti města 

Horní Slavkov veřejnou drážní dopravou 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky pana Martina Hurajčíka podpisem dodatku č. 2 veřejnoprávní smlouvy  

ev. č. KK 01118/2016-00 ze dne 02.06.2016 o zajištění dopravní obslužnosti města Horní Slavkov 

 

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

 

 
24. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „II/230 Silniční obchvat 

Mariánské Lázně“  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 367/04/18 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky „II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně“. 

Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka účastníka „Společnost Mariánské Lázně“,  

s vedoucím účastníkem společnosti Silnice Topolany a.s., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň, IČO 05758734, 

a společníkem Petrom stavby, a.s., s nabídkovou cenou 263.406.940,13 Kč vč. DPH. Na druhém pořadí se 

umístila nabídka účastníka Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60838744, s nabídkovou 

cenou 264.728.858,75 Kč vč. DPH a na třetím místě se umístila nabídka účastníka „Společnost Obchvat 

Mariánské Lázně“, s vedoucím účastníkem společnosti ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, 757 01 

Valašské Meziříčí, IČO 02604795, a společníkem Edikt a.s., s nabídkovou cenou 277.867.755,92 Kč  

vč. DPH. 

 

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

smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na dodavatele zakázky „II/230 Silniční obchvat Mariánské 

Lázně“ společností „Společnost Mariánské Lázně“, s vedoucím účastníkem společnosti Silnice Topolany 

a.s., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň, IČO 05758734, a společníkem Petrom stavby, a.s., s nabídkovou 

cenou 263.406.940,13 Kč vč. DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího 

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

předpisů 

 

Termín kontroly: 23.07.2018 
 

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

příspěvková organizace 
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25. Zrušení usnesení č. RK 523/05/17 ze dne 10.05.2017 - zřízení věcného břemene pro výkon 

vlastnického práva ke stavbě silnice II/214 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 368/04/18 
 

- ruší usnesení č. RK 523/05/17 ze dne 10.05.2017 k podání návrhu na zahájení řízení dle §17 odst. 2 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, o zřízení věcného břemene 

nezbytného pro výkon vlastnického práva ke stavbě silnice II/214 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat 

veškeré kroky ke zrušení usnesení č. RK 523/05/17 ze dne 10.05.2017- zřízení věcného břemene 

nezbytného pro výkon vlastnického práva Karlovarského kraje k silnici II/214 

 

Termín kontroly: 21.05.2018 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
26. Žádost města Kraslice o prominutí jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv 

v souvislosti se stavbou „Prodloužení kanalizace III. etapa, ul. Mánesova, Kraslice“ v silničních 

pozemcích v majetku Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 369/04/18 
 

- bere na vědomí žádost města Kraslice o prominutí jednorázové finanční náhrady za omezení 

vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Prodloužení kanalizace III. etapa, ul. Mánesova, Kraslice“  

v silničních pozemcích v majetku Karlovarského kraje 

 

- souhlasí se snížením městu Kraslice jednorázové finanční náhrady za užívání částí pozemků p. č. 3568, 

6628/8 a 6628/6 v k.ú. Kraslice na jednu polovinu, tj. 180.850 Kč + DPH z důvodu veřejné prospěšnosti 

stavby 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje odsouhlasit snížení městu Kraslice jednorázové 

finanční náhrady za užívání částí pozemků p. č. 3568, 6628/8 a 6628/6 v k.ú. Kraslice na jednu polovinu, 

tj. 180.850 Kč + DPH z důvodu veřejné prospěšnosti stavby 

 

Termín kontroly: 10.09.2018 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
27. Vyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění 

spolufinancování sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností včetně pravidel  

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

smlouvy o poskytnutí dotace, žádosti a finančního vypořádání 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 370/04/18 
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- schvaluje dokument Vyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na zajištění spolufinancování sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností 

 

- vyhlašuje Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování 

sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností 

 

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

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování sociálních 

služeb s celostátní a nadregionální působností 

 

Termín kontroly: 10.09.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

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

- VI. etapa" - jmenování člena a náhradníka komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise  

z odboru sociálních věcí 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 371/04/18 
 

- jmenuje 5. člena komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise: 

Kateřina Mairingerová, DiS. 

 

5. náhradníka komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise: 

Nikol Geltnerová 

 

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

organizace 

 

 
29. Dodatek č. 2 k Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb  

v roce 2018 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

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

- 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně, Centrum pro zdravotně postižené 

Karlovarského kraje, o.p.s. 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
31. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb za II. pololetí roku 2017 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 372/04/18 
 

- bere na vědomí zprávu o činnosti a plnění úkolů pro přiznání odměn ředitelům příspěvkových 

organizací Karlovarského kraje za II. pololetí r. 2017 
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- schvaluje výši odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb za II. pololetí roku 

2017 v částkách dle návrhu 

 

Termín kontroly: 21.05.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
32. Poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2018  

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
33. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem  

v oblasti kultury za rok 2017 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 373/04/18 
 

- bere na vědomí zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským 

krajem v oblasti kultury za rok 2017 

 

Termín kontroly: 08.10.2018 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
34. Projekt Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, výstava  

a doprovodná publikace „Rok 1968 v Karlových Varech“ - schválení projektu 

Plná moc k zastupování Karlovarského kraje jako vlastníka sbírky pro správce sbírky 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 374/04/18 
 

- schvaluje zařazení projektu Výstava a doprovodná publikace „Rok 1968 v Karlových Varech“  

do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- schvaluje podání žádosti na projekt Výstava a doprovodná publikace „Rok 1968 v Karlových Varech“ 

Muzeem Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, u Ministerstva kultury České 

republiky 

 

- schvaluje celkové náklady projektu Výstava a doprovodná publikace „Rok 1968 v Karlových Varech“  

v maximální výši 255.000 Kč 

 

- pověřuje Mgr. Janu Vildumetzovou, hejtmanku Karlovarského kraje, jako zástupce vlastníka sbírky 

udělením plné moci Muzeu Karlovy Vary, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje, jako správci 

sbírky za účelem podání žádosti o poskytnutí příspěvku z programu Ministerstva kultury ČR na realizaci 

projektu "Rok 1968 v Karlových Varech" 

 

- ukládá odboru kultury, památkové páče, lázeňství a cestovního ruchu realizovat veškeré úkoly 

vyplývající z tohoto usnesení 
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Termín kontroly: 09.07.2018 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
35. Karlovarský kraj slaví 100 let České republiky – Smlouva o dílo uzavřená s Vladimírem 

Suchanem, IČO 15717186 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 375/04/18 
 

- schvaluje smlouvu o dílo s Vladimírem Suchanem, IČO 15717186 

 

- pověřuje Mgr. Daneilu Seifertovou podpisem smlouvy o dílo uzavřenou s Vladimírem Suchanem 

 

- schvaluje výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho 

příspěvkovými organizacemi č. PR 03/2018 a zadat realizaci díla "Karlovarský kraj slaví 100 let 

Československé republiky" Vladimíru Suchanovi, IČO 15717186 

 

Termín kontroly: 13.08.2018 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
36. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - nealokované v rozpočtu Karlovarského 

kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 376/04/18 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro European Fashion Agency 

s.r.o., na podporu projektu Czech Fashion Week 2018 ve výši 150.000 Kč 

 

- pověřuje Mgr. Danielu Seifertovou podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje European Fashion agency s.r.o., na podporu projektu Czech Fashion Week 2018 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit veřejnoprávní smlouvu  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu náměstkyni hejtmanky pro kulturu  

a památkovou péči, zajistit úkony vyplývající z uzavření smlouvy 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 150/2018     

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 150.000 Kč z rezervy Odboru finančního Krajského úřadu 

Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského 

úřadu Karlovarského kraje na krytí výdajů s poskytnutím individuální dotace pro European Fashion 

Agency s.r.o., na podporu projektu Czech Fashion Week 2018 

 

Termín kontroly: 21.05.2018 
 

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

a cestovního ruchu 
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37. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "KKN – stavební úpravy 

porodnického oddělení" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 377/04/18 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky "KKN – stavební úpravy porodnického 

oddělení". Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka účastníka Metrostav a.s., s nabídkovou cenou 

74.949.784,32 Kč bez DPH (tj. 90.689.239,03 Kč vč. DPH). 

 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vybraným dodavatelem Metrostav 

a.s., s nabídkovou cenou 74.949.784,32 Kč bez DPH (tj. 90.689.239,03 Kč vč. DPH) 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vybraným dodavatelem 

Metrostav a.s., s nabídkovou cenou 74.949.784,32 Kč bez DPH (tj. 90.689.239,03 Kč vč. DPH)  

po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem Metrostav a.s. 

 

Termín kontroly: 21.05.2018 
 

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

 

 
38. 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, 8. část dílčích projektů 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 378/04/18 
 

- 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 náměstka hejtmanky Karlovarského kraje Mgr. Dalibora Blažka podpisem Smluv o poskytnutí 

účelové investiční dotace schválených dílčích projektů 

 

Termín kontroly: 21.05.2018 
 

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

 

 
39. Záměr kraje prodat nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob – 

části pozemku p.č. 116 v k.ú. Horní Částkov 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 379/04/18 
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- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.č. 116, která byla oddělena geometrickým 

plánem č. 206-34/2017 z původního pozemku p.č. 116 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

p.č. 116/2 o výměře 29 m2 v k.ú. Horní Částkov a obci Habartov konkrétnímu zájemci, a to formou kupní 

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

kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a panem Josefem Janurou, bytem  

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla 

stanovena znaleckým posudkem č. 320/1/1/2018 ze dne 29.01.2018, ve výši 4.640 Kč + DPH,  

t.j. celkem 5.614,40 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat 

výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento prodej 

projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví 

Karlovarského kraje do vlastnictví pana Josefa Janury 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku  

p.č. 116, která byla oddělena geometrickým plánem č. 206-34/2017 z původního pozemku p.č. 116  

a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 116/2 o výměře 29 m2 v k.ú. Horní Částkov a obci 

Habartov konkrétnímu zájemci, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

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

na straně jedné) a panem Josefem Janurou, bytem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx (jako kupující  

na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 320/1/1/2018 

ze dne 29.01.2018, ve výši 4.640 Kč + DPH, t.j. celkem 5.614,40 Kč, za předpokladu, že do skončení 

uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce  

před jednáním zastupitelstva, které má tento prodej projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím 

převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Josefa Janury 

 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.č. 116, která byla oddělena geometrickým 

plánem č. 206-34/2017 z původního pozemku p.č. 116 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

p.č. 116/3 o výměře 91 m2 v k.ú. Horní Částkov a obci Habartov konkrétnímu zájemci, a to formou kupní 

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

kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a Ing. Petrem Janurou a Mgr. Hanou 

Janurovou, oba bytem xxxxxx xxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxxxxxxxx (jako kupující na straně druhé),  

za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 320/1/1/2018 ze dne 29.01.2018, 

ve výši 14.560 Kč + DPH, t.j. celkem 17.617,60 Kč za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru 

Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním 

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

předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Petra a Hany 

Janurových 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku  

p.č. 116, která byla oddělena geometrickým plánem č. 206-34/2017 z původního pozemku p.č. 116  

a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 116/3 o výměře 91 m2 v k.ú. Horní Částkov a obci 

Habartov konkrétnímu zájemci, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

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

na straně jedné) a Ing. Petrem Janurou a Mgr. Hanou Janurovou, oba bytem xxxxxxxxxxx, xxx 

xxxxxxxxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým 

posudkem č. 320/1/1/2018 ze dne 29.01.2018, ve výši 14.560 Kč + DPH, t.j. celkem  

17.617,60 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše 

uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento prodej 

projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví 

Karlovarského kraje do společného jmění manželů Petra a Hany Janurových 

 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.č. 116, která byla oddělena geometrickým 

plánem č. 206-34/2017 z původního pozemku p.č. 116 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

p.č. 116/4 o výměře 34 m2 v k.ú. Horní Částkov a obci Habartov konkrétnímu zájemci, a to formou kupní 

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

kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající) a panem Matějem Lhotským, bytem xxxxxxxxxxx, xxx 
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xxxxxxxxxx (jako kupující č. 1) a Ing. Lucií Kubincovou, bytem xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx  

(jako kupující č. 2), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem  

č. 320/1/1/2018 ze dne 29.01.2018, ve výši 5.440 Kč + DPH, t.j. celkem 6.582,40 Kč, za předpokladu, že 

do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední 

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

nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do podílového 

spoluvlastnictví Matěje Lhotského (1/2) a Ing. Lucie Kubincové (1/2) 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku  

p.č. 116, která byla oddělena geometrickým plánem č. 206-34/2017 z původního pozemku p.č. 116  

a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 116/4 o výměře 34 m2 v k.ú. Horní Částkov a obci 

Habartov konkrétnímu zájemci, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající)  

a panem Matějem Lhotským, bytem xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (jako kupující č. 1)  

a Ing. Lucií Kubincovou, bytem xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (jako kupující č. 2),  

za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 320/1/1/2018 ze dne 29.01.2018, 

ve výši 5.440 Kč + DPH, t.j. celkem 6.582,40 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru 

Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním 

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

předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do podílového spoluvlastnictví Matěje 

Lhotského (1/2) a Ing. Lucie Kubincové (1/2) 

 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.č. 116, která byla oddělena geometrickým 

plánem č. 206-34/2017 z původního pozemku p.č. 116 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

p.č. 116/5 o výměře 36 m2 v k.ú. Horní Částkov a obci Habartov konkrétnímu zájemci, a to formou kupní 

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

kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a paní Denisou Glosovou, bytem 

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla 

stanovena znaleckým posudkem č. 320/1/1/2018 ze dne 29.01.2018, ve výši 5.760 Kč + DPH,  

t.j. celkem 6.969,60 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat 

výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento prodej 

projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví 

Karlovarského kraje do vlastnictví paní Denisy Glosové 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku  

p.č. 116, která byla oddělena geometrickým plánem č. 206-34/2017 z původního pozemku p.č. 116  

a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 116/5 o výměře 36 m2 v k.ú. Horní Částkov a obci 

Habartov konkrétnímu zájemci, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

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

na straně jedné) a paní Denisou Glosovou, bytem xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx  

(jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem  

č. 320/1/1/2018 ze dne 29.01.2018, ve výši 5.760 Kč + DPH, t.j. celkem 6.969,60 Kč, za předpokladu, že 

do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední 

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

nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví paní 

Denisy Glosové 

 

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

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

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětných kupních smluv 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně uveřejnit smlouvy v souladu se zákonem  
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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: 24.09.2018 
 

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

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

příspěvková organizace 

 

 
40. Záměr kraje prodat nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti 

UNIPETROL RPA, s.r.o. – pozemek p.p.č. 2299/35 a část pozemku p.p.č. 2299/1 v k.ú. Cheb 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 380/04/18 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemek p.p.č. 2299/35 o výměře 392 m2 a část pozemku 

p.p.č. 2299/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 5815-127/2017 z původního pozemku p.p.č. 

2299/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 2299/42 o výměře 338 m2 v k.ú. a obci 

Cheb konkrétnímu zájemci, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

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

na straně jedné) a společností UNIPETROL RPA, s.r.o., se sídlem Litvínov - Záluží 1, PSČ 436 70,  

IČO 27597075, zastoupenou prostřednictvím UNIPETROL RPA, s.r.o. - BENZINA, odštěpný závod,  

se sídlem Na Pankráci 1683/127, Nusle, PSČ 140 00 Praha 4, zastoupenou Ing. Markem Zouvalou, 

vedoucím odštěpného závodu (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši  

519.635 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedené 

nemovité věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento prodej projednat, 

nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského 

kraje do vlastnictví společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemku  

p.p.č. 2299/35 o výměře 392 m2 a části pozemku p.p.č. 2299/1, která byla oddělena geometrickým plánem 

č. 5815-127/2017 z původního pozemku p.p.č. 2299/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

p.p.č. 2299/42 o výměře 338 m2 v k.ú. a obci Cheb konkrétnímu zájemci, a to formou kupní smlouvy mezi 

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

příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a společností UNIPETROL RPA, s.r.o.,  

se sídlem Litvínov - Záluží 1, PSČ 436 70, IČO 27597075, zastoupenou prostřednictvím UNIPETROL 

RPA, s.r.o. - BENZINA, odštěpný závod, se sídlem Na Pankráci 1683/127, Nusle, PSČ 140 00 Praha 4, 

zastoupenou Ing. Markem Zouvalou, vedoucím odštěpného závodu (jako kupující na straně druhé),  

za dohodnutou kupní cenu ve výši 519.635 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru 

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

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

věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. 

 

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

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

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné kupní smlouvy 

 

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

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

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

povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně uložit povinnost zaslat Karlovarskému kraji 
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potvrzení o uveřejnění smlouvy 

 

Termín kontroly: 22.10.2018 
 

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

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

příspěvková organizace 

 

 
41. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouva o zřízení práva stavby k pozemkům 

p.p.č.705/1 a 707 v k.ú. Františkovy Lázně ve prospěch Karlovarského kraje, Krajské správy  

a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 381/04/18 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení práva stavby  

v rámci stavby "Modernizace silnice III/21330, etapa I Františkovy Lázně - odvodnění", jejímž předmětem 

je závazek k provedení přípojky dešťové kanalizace pro odvodnění silnice č. III/21330, v délce 67 m  

na budoucích služebných pozemcích p.p.č. 705/1 a 707 v k.ú. Františkovy Lázně a závazek k uzavření 

smlouvy o zřízení služebnosti, formou smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouvy  

o zřízení práva stavby mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic 

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí oprávněný na straně jedné) a městem 

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

zastoupeným panem Janem Kuchařem, starostou města (jako vlastník pozemků na straně druhé) 

 

- schvaluje znění smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení práva stavby  

dle návrhu 

 

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

k uzavření předmětné smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení práva stavby 

 

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

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení práva stavby 

 

- 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: 24.09.2018 
 

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

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

příspěvková organizace 

 

 
42. Prodej nepotřebného vozidla ve vlastnictví Karlovarského kraje svěřeného do správy Gymnázia 

Cheb, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 382/04/18 
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- schvaluje dle přílohy č. 2 zřizovací listiny "Pravidla pro správu majetku kraje" prodej nepotřebného 

osobního vozidla Volkswagen Transporter 1,9 TD, RZ 1K0 1255, rok výroby 1995, formou kupní 

smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Gymnáziem Cheb, příspěvkovou organizací  

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

nabídnutou cenu, dle návrhu 

 

- souhlasí s tím, že finanční prostředky získané prodejem nepotřebného vozidla specifikovaného v návrhu 

zůstanou příspěvkové organizaci 

 

- ukládá řediteli Gymnázia Cheb, příspěvková organizace, RNDr. Ing. Jaroslavu Kočvarovi, uzavřít kupní 

smlouvu 

 

Termín kontroly: 18.06.2018 
 

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

RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel příspěvkové organizace Gymnázia Cheb 

 

 
43. Zřízení Přírodní památky Toto-Karo 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 383/04/18 
 

- vydává nařízení Karlovarského kraje č. ... o zřízení Přírodní památky Toto-Karo a stanovení jejích 

bližších ochranných podmínek 

 

- ukládá odboru legislativnímu a právnímu a krajskému živnostenskému úřadu zveřejnit nařízení 

Karlovarského kraje č. ... ve Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 04.06.2018 
 

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

 

 
44. Poskytnutí individuálních dotací na pořádání chovatelských přehlídek trofejí zvěře v roce 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 384/04/18 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Českomoravské myslivecké 

jednotě, z.s., okresnímu mysliveckému spolku Cheb, IČO 67777171, na pořádání chovatelské přehlídky 

trofejí zvěře v roce 2018 ve výši 5.000 Kč 

 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Českomoravské myslivecké 

jednotě, z.s., okresnímu mysliveckému spolku Karlovy Vary, IČO 67777244, na pořádání chovatelské 

přehlídky trofejí zvěře v roce 2018 ve výši 5.000 Kč 

 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Českomoravské myslivecké 

jednotě, z.s., okresnímu mysliveckému spolku Sokolov, IČO 67777686, na pořádání chovatelské 

přehlídky trofejí zvěře v roce 2018 ve výši 5.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 5.000 Kč z rozpočtu 

Karlovarského kraje s Českomoravskou mysliveckou jednotou, z.s., okresním mysliveckým spolkem 

Cheb, IČO 67777171, dle návrhu 
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- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 5.000 Kč z rozpočtu 

Karlovarského kraje s Českomoravskou mysliveckou jednotou, z.s., okresním mysliveckým spolkem 

Karlovy Vary, IČO 67777244, dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 5.000 Kč z rozpočtu 

Karlovarského kraje s Českomoravskou mysliveckou jednotou, z.s., okresním mysliveckým spolkem 

Sokolov, IČO 67777686, dle návrhu 

 

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

zemědělství a energetiku, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15 ze dne 25.05.2015, podpisem 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuálních dotací na pořádání chovatelských přehlídek trofejí 

zvěře v roce 2018 pro pobočné spolky Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., v Chebu, Karlových 

Varech a Sokolově 

 

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit přehled schválených individuálních dotací  

na internetových stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 24.09.2018 
 

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

 

 
45. Poskytnutí individuální dotace Kozodoji, zapsanému spolku, na pořádání 11. ročníku 

Karlovarských bioslavností na Kozodoji 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 385/04/18 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Kozodoji, zapsanému spolku, 

IČO 22687858, na pořádání 11. ročníku Karlovarských bioslavností na Kozodoji ve výši 90.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Kozodojem, zapsaným 

spolkem, IČO 22687858, na pořádání 11. ročníku Karlovarských bioslavností na Kozodoji ve výši  

90.000 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: 18.06.2018 
 

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

 

 
46. Poskytnutí individuální dotace Asociaci Záchranný kruh, zapsanému spolku, na vybudování 

vodní cesty - potůčku v areálu Světa záchranářů v Karlových Varech 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 386/04/18 
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- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Asociaci Záchranný kruh, 

zapsanému spolku, IČO 27002896, na vybudování vodní cesty - potůčku v areálu Světa záchranářů  

v Karlových Varech ve výši 150.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Asociací Záchranný kruh, 

zapsaným spolkem, IČO 27002896, na vybudování vodní cesty - potůčku v areálu Světa záchranářů  

v Karlových Varech ve výši 150.000 Kč dle návrhu 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 126/2018 

- změna charakteru finančních prostředků z neinvestičních na investiční ve výši ± 150.000 Kč  

v rámci rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly 

příspěvky cizím subjektům, z důvodu poskytnutí investiční dotace subjektu Asociace Záchranný kruh, z.s., 

na vybudování vodní cesty – potůčku v areálu Světa záchranářů – centra zdraví a bezpečí v Karlových 

Varech 

 

- 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: 18.06.2018 
 

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

 

 
47. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí vysokoškolského stipendia ze Stipendijního programu 

Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 387/04/18 
 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí vysokoškolského stipendia ze Stipendijního 

programu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a příjemcem stipendia Mgr. Kateřinou 

Kodajkovou, dle návrhu 

 

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

a tělovýchovy, podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě 

 

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

 

Termín kontroly: 18.06.2018 
 

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

 

 
48. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Nadační fond Magdaleny Kožené 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 388/04/18 
 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Nadačnímu fondu 

Magdaleny Kožené (IČO 4845293) ve výši 200.000 Kč na podporu akce „ZUŠ Open 2018“ 
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- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

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

 

 
49. Jmenování člena školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává Střední průmyslová škola 

Ostrov, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 389/04/18 
 

- bere na vědomí rezignaci Bc. Pavla Čekana na funkci člena školské rady při střední škole, jejíž činnost 

vykonává Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace 

 

- jmenuje Mgr. Jitku Štatskou, zaměstnankyni WITTE Nejdek, spol. s r.o., členkou školské rady  

při střední škole, jejíž činnost vykonává Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, a to  

s účinností ode dne jmenování 

 

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

a tělovýchovy, podpisem jmenovacího dekretu člena školské rady 

 

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

usnesení 

 

Termín kontroly: 07.05.2018 
 

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

 

 
50. Partnerství Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace,  

v projektu „Future Forest“   

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 390/04/18 
 

- bere na vědomí projektový záměr "Future Forest" jehož nositelem je Cirkevna zakladna skola sv. Jana 

Krstitela, Sabinov, Slovensko, v rámci výzvy programu Erasmus+ a konstatuje, že záměr je v souladu  

s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

 

- bere na vědomí předpokládané výdaje projektu „Future Forest" ve výši 153.560 EUR, kdy financování 

projektu je řešeno ze 100 % z prostředků programu Erasmus+ 

 

- souhlasí s finančním partnerstvím Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková 

organizace, v projektu „Future Forest“, přičemž finanční příspěvek bude činit 27.135 EUR 

 

- souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Cirkevnou zakladnou skolou 

sv. Jana Krstitela, Sabinov, Slovensko a Střední uměleckoprůmyslovou školou Karlovy Vary, příspěvková 

organizace 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

partnera projektu „Future Forest“ ve výši 686.515 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 %  

z prostředků programu Erasmus+ 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční 

výpomoci na předfinancování projektu ve výši 137.303 Kč (20 % z celkových výdajů partnera projektu)  

a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle návrhu za podmínky, že projektová žádost bude schválena 

 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) na základě 

připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury programu Erasmus+ prostřednictvím 

nositele projektu 

 

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

 

Termín kontroly: 09.07.2018 
 

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

 

 
51. Poskytnutí odměny k životnímu výročí ředitelce Základní školy Ostrov, příspěvková organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 391/04/18 
 

- schvaluje poskytnutí odměny u příležitosti životního výročí Mgr. Pavlíně Zapletalové, ředitelce 

Základní  školy Ostrov, příspěvková organizace, jako ocenění jejích pracovních zásluh v rámci dlouholeté 

kvalitní práce ve školství, ve výši dle návrhu 

 

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

 

Termín kontroly: 18.06.2018 
 

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

 

 
52. Projekt „Diversity of Ceramics“ Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková 

organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 392/04/18 
 

- bere na vědomí projektový záměr „Diversity of Ceramics“ Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy 

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

s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

 

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

Vary, příspěvková organizace, vedoucí projektu „Diversity of Ceramics“ 

 

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

na projekt „Diversity of Ceramics“ Střední uměleckoprůmyslovou školu Karlovy Vary, příspěvková 

organizace 

 

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

na projekt „Diversity of Ceramics“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu „Diversity of Ceramics“ ve výši 922.490 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 %  

z prostředků programu Erasmus+ 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční 

výpomoci na předfinancování projektu ve výši 184.498 Kč (20 % z celkových výdajů projektu) a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle návrhu za podmínky, že projektová žádost bude schválena 

 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) na základě 

připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury programu Erasmus+ prostřednictvím 

Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

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

 

Termín kontroly: 09.07.2018 
 

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

 

 
53. Projekt „Geo-Explorers“ Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková 

organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 393/04/18 
 

- bere na vědomí projektový záměr „Geo-Explorers“ Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, 

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

s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

 

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

Vary, příspěvková organizace, vedoucí projektu „Geo-Explorers“ 

 

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

na projekt „Geo-Explorers“ Střední uměleckoprůmyslovou školu Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

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

na projekt „Geo-Explorers“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu „Geo-Explorers“ ve výši 797.254 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků 

programu Erasmus+ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční 

výpomoci na předfinancování projektu ve výši 159.451 Kč (20 % z celkových výdajů projektu) a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle návrhu za podmínky, že projektová žádost bude schválena 

 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) na základě 

připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury programu Erasmus+ prostřednictvím 

Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

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

 

Termín kontroly: 09.07.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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54. Projekt „Snížení energetické náročnosti provozu školních budov ISŠTE Sokolov v Lokti“ 

Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace  

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
55. Projekt Karlovarského kraje „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2018/2019“  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 394/04/18 
 

- souhlasí se zařazením projektu Karlovarského kraje „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2018/2019“ 

do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- jmenuje Mgr. Moniku Havlovou, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, vedoucí projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2018/2019“ 

 

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

na projekt „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2018/2019“ Karlovarský kraj 

 

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

na projekt „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2018/2019“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2018/2019“ ve výši 4.638.949,35 Kč, kdy financování 

projektu je řešeno ze 100 % z prostředků Operačního programu potravinové a materiální pomoci  

a státního rozpočtu 

 

- souhlasí se zapojením Základní školy Ostrov, příspěvková organizace, do projektu Karlovarského kraje 

"Obědy do škol v Karlovarském kraji 2018/2019" a uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním 

příspěvkem 

 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) na základě 

připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu potravinové  

a materiální pomoci prostřednictvím Karlovarského kraje 

 

- schvaluje uzavření Smluv o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu "Obědy do škol  

v Karlovarském kraji 2018/2019" mezi Karlovarským krajem a příspěvkovými organizacemi 

vykonávajícími činnost mateřských a základních škol uvedenými v návrhu č. 1 dle vzoru v návrhu č. 2 

 

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje udělením plné moci Mgr. Monice Havlové, vedoucí odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy, pro jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí ve věci přípravy  

a realizace projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2018/2019“ 

 

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

a tělovýchovy, podpisem Smluv o partnerství s finančním příspěvkem a podpisem souhlasu zřizovatele 

pro Základní školu Ostrov, příspěvková organizace 

 

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

 

Termín kontroly: 23.07.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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56. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho 

příspěvkovými organizacemi na výběr zhotovitele akce "Nákup třínápravového traktorového 

návěsu" Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 395/04/18 
 

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

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na realizaci veřejné zakázky "Nákup 

třínápravového traktorového návěsu" Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, 

příspěvková organizace, formou veřejné zakázky malého rozsahu uzavřené s výzvou na profilu zadavatele 

 

- schvaluje použití fondu investic Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, 

příspěvková organizace, na „Nákup třínápravového traktorového návěsu“ ve výši maximálně  

1.100.000 Kč bez DPH (1.331.000 Kč včetně DPH) 

 

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

 

Termín kontroly: 04.06.2018 
 

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

 

 
57. Zrušení organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary, příspěvková 

organizace a uzavření Smlouvy o převodu činností, práv, povinností a závazků, darování movitých 

věcí a poskytnutí finančního daru v souvislosti s jejím zrušením 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 396/04/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zrušení organizace Základní 

umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary, příspěvková organizace, uplynutím dne 30. června 2018 

včetně vydání rozhodnutí o zrušení dle návrhu s tím, že s účinností od 1. července 2018 bude činnost 

základní umělecké školy vykonávat Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Karlovy Vary, 

Šmeralova 32, příspěvková organizace, zřizovaná statutárním městem Karlovy Vary 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření Smlouvy o převodu 

činností, práv, povinností a závazků, darování movitých věcí a poskytnutí finančního daru  

mezi Karlovarským krajem, statutárním městem Karlovy Vary, Základní uměleckou školou Antonína 

Dvořáka Karlovy Vary, příspěvková organizace, zřizovanou Karlovarským krajem a Základní uměleckou 

školou Antonína Dvořáka, Karlovy Vary, Šmeralova 32, příspěvková organizace, zřizovanou statutárním 

městem Karlovy Vary, s účinností od 1. července 2018, dle návrhu 

 

- odvolává Mgr. Bc. Ingrid Ahneovou z vedoucího pracovního místa ředitelky Základní umělecké školy 

Antonína Dvořáka Karlovy Vary, příspěvková organizace, dnem 30. června 2018 za podmínky, že 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválí zrušení této příspěvkové organizace uplynutím dne 30. června 

2018 

 

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy k podpisu žádosti zřizovatele o zápis změny 

v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení v případě, že Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

schválí zrušení příspěvkové organizace 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 
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Termín kontroly: 07.05.2018 
 

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

 

 
58. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Českým drahám, a.s.,  

na podporu cyklodopravy v Karlovarském kraji 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 397/04/18 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Českým drahám, a.s.,  

IČO 70994226, na podporu cyklodopravy v Karlovarském kraji ve výši 150.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Českými drahami, a.s., 

IČO 70994226, na podporu cyklodopravy v Karlovarském kraji ve výši 150.000 Kč z rozpočtu 

Karlovarského kraje odboru regionálního rozvoje dle návrhu 

 

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

a informatiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru regionálního rozvoje zveřejnit schválenou individuální dotaci na internetových stránkách 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 07.05.2018 
 

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

 

 
59. Informace o stavu přípravy akce „Obnova hřbitova zajateckého tábora z 1. světové války  

v Jindřichovicích č. parc. 2644/1, k.ú. Jindřichovice“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 398/04/18 
 

- bere na vědomí informaci o stavu přípravy akce „Obnova hřbitova zajateckého tábora z 1. světové války 

v Jindřichovicích č. parc. 2644/1, k.ú. Jindřichovice“ 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na výkon autorského dozoru a projektovou spolupráci při provedení stavby 

„Obnova hřbitova zajateckého tábora z 1. světové války v Jindřichovicích č. parc. 2644/1,  

k.ú. Jindřichovice“ s cenou 9.898 Kč měsíčně a předpokládanou dobou plnění cca 6 měsíců 

 

- pověřuje Ing. arch. Jaromíra Musila, vedoucího odboru regionálního rozvoje, podpisem smlouvy  

na výkon autorského dozoru a projektovou spolupráci při provedení stavby „Obnova hřbitova zajateckého 

tábora z 1. světové války v Jindřichovicích č. parc. 2644/1, k.ú. Jindřichovice“ 

 

Termín kontroly: 04.06.2018 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 
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60. Příprava podmínek pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - Inovační 

vouchery pro rok 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 399/04/18 
 

- schvaluje Vyhlášení programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – „Program 

rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – Inovační vouchery“ 

 

- vyhlašuje Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – „Program rozvoje 

konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – Inovační vouchery“ 

 

- ukládá odboru regionálního rozvoje zveřejnit na úřední desce a portálu Karlovarského kraje vyhlášení 

programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – „Program rozvoje 

konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – Inovační vouchery“ 

 

- ukládá administrátorovi dotace Karlovarské agentuře rozvoje podnikání, p.o., zveřejnit na webových 

stránkách agentury odkaz na vyhlášení programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – 

„Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – Inovační vouchery“ 

 

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

 

 
61. Alokace finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
62. Výpůjčka zasedací místnosti 218 A v budově A za účelem projednání studie "Převedení vody  

z VD Horka do povodí Svatavy" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 400/04/18 
 

- schvaluje výpůjčku, bezúplatné poskytnutí zasedací místnosti 218 A v budově A na den 19.04.2018  

za účelem projednání studie "Převedení vody z VD Horka do povodí Svatavy" 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
63. Zpracování ekonomického posouzení hospodaření Karlovarské krajské nemocnice a.s.  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 401/04/18 
 

- bere na vědomí informaci o poptávkovém řízení na Zpracování zprávy o posouzení ekonomické situace 

Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

 

- schvaluje Smlouvu o poskytování služeb – zpracování zprávy o posouzení ekonomické situace 

Karlovarské krajské nemocnice a.s., mezi Karlovarským krajem a společností Deloitte Advisory s.r.o.,  

dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem Smlouvy o poskytování služeb – 

zpracování zprávy o posouzení ekonomické situace Karlovarské krajské nemocnice a.s. 
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- schvaluje  

 

Rozpočtovou změnu č. 122/2018 

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

v celkové výši 302.500 Kč do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje  

na financování Zpracování ekonomického posouzení hospodaření Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

 

Termín kontroly: 03.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
64. Projekt ,,Nestůj a pojď II". Žádost o změnu. Registrační číslo projektu: 

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

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 402/04/18 
 

- schvaluje projekt ,,Nestůj a pojď II", žádost o změnu: registrační číslo projektu 

CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769, s připomínkou uvedenou v zápise 

 

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje, Ing. Josefa Janů, podpisem žádosti o změnu /finanční plán/ 

 

Termín kontroly: 08.10.2018 
 

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

 

 
65. Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" – Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace evidenční číslo KK002855/2017 spojené s obsazením dotovaného pracovního 

místa účastníkem projektu ISS Facility Services s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 403/04/18 
 

- schvaluje uzavření dohody o ukončení veřejnoprávní smluvy o poskytnutí dotace evidenční číslo 

KK002855/2017 z rozpočtu Karlovarského kraje pro ISS Facility Services s.r.o., na mzdové náklady 

spojené s obsazením dotovaných pracovních míst účastníky projektu "Nestůj a pojď II" financovaného  

v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

 

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

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

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

Zaměstnanost 

 

Termín kontroly: 09.07.2018 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 
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66. Dohoda o narovnání k objednávce č. 01955 00097/17/RR v rámci projektu Karlovarského kraje 

,,Nestůj a pojď II" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 404/04/18 
 

- schvaluje uzavření dohody o narovnání mezi Karlovarským krajem a firmou ACTIVE AGA, s.r.o. 

 

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje, Ing. Josefa Janů, podpisem dohody o narovnání k objednávce 

č. 01955 00097/17/RR v rámci projektu Karlovarského kraje ,,Nestůj a pojď II" 

 

Termín kontroly: 10.09.2018 
 

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

 

 
67. Jmenování ředitelky příspěvkové organizace Muzeum Cheb, příspěvková organizace 

Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 405/04/18 
 

- jmenuje na základě výsledků výběrového řízení Ing. Martinu Kulovou s účinností od 04.04.2018  

na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Muzeum Cheb, příspěvková organizace 

Karlovarského kraje, s připomínkou uvedenou v zápise 

 

- stanovuje v souladu s platnou právní legislativou plat ředitelce příspěvkové organizace Muzeum Cheb, 

příspěvková organizace Karlovarského kraje, Ing. Martině Kulové, ve výši dle návrhu 

 

- pověřuje hejtmanku k podpisu jmenovacího dekretu a platového výměru výše jmenované ředitelky 

 

- ukládá odboru kancelář ředitelky úřadu realizovat úkoly spojené s výše uvedenými skutečnostmi 

 

Termín kontroly: 21.05.2018 
 

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

 

 
68. Navýšení základního kapitálu společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
69. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Finanční plán na rok 2018 a způsob úhrady odložených splátek 

nájemného za rok 2016 a 2017 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
70. Změna usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 329/03/18 ze dne 19.03.2018 - Dotace  

na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2018 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 
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71. Náborové příspěvky v oblasti zdravotnictví 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 406/04/18 
 

- souhlasí s poskytováním náborových příspěvků Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví s účinností 

od 01.05.2018 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podmínky pro poskytování 

náborových příspěvků v oblasti zdravotnictví dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vzorovou smlouvu  

pro poskytování náborových příspěvků v oblasti zdravotnictví 

 

- schvaluje  

 

Rozpočtovou změnu č. 151/2018 

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

v celkové výši 1.850.000 Kč do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje  

na poskytnutí náborových příspěvků v oblasti zdravotnictví 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
72. Odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem v oblasti 

kultury za 2. pololetí roku 2017 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 407/04/18 
 

- schvaluje výši odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem v oblasti 

kultury za 2. pololetí roku 2017 ve výši dle návrhu č. 1 

 

Termín kontroly: 21.05.2018 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
73. Navýšení základního kapitálu společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 


