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

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

USNESENÍ
z 89. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 23. dubna 2018 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje
v době od 8:32 do 15:04 hodin

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

Mgr. Vildumetzová, p. Hurajčík, Mgr. Kubis, Mgr. Blažek, Ing. Jakobec,
Ing. Bureš, Ing. Bradáč, Ing. Janů (od 8:40 hod.), (celkem 8 radních)
Mgr. Vildumetzová
Mgr. Seifertová
Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Ing. Brtek, Ing. arch. Franta, Ing. Jánská, MUDr. Mašek, Mgr. Novotný,
Mgr. Pavlíková, PhDr. Mgr. Smoleja, Mgr. Saxová
Monika Nová

Usnesení č.

A. Volba ověřovatelů zápisu
B. Schválení programu jednání
1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 23.04.2018
2. Rozpočtové změny
3. Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů
spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem,
příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou
nemocnicí a.s.
4. Postup ve věci škodního případu spočívajícího v nevymáhání pohledávky vzniklé
neplacením úhrad klienta Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková
organizace
5. Postup ve věci doručených platebních výměrů k projektu reg. č.
CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 "Nestůj a pojď II."
6. Postup ve věci doručeného rozhodnutí o odvolání proti platebnímu výměru
k neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2014 v rámci Rozvojového
programu MŠMT "Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty
se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním
na rok 2014 - modul B (ÚZ 33 457)"
7. Postup ve věci doručeného rozhodnutí o odvolání proti platebnímu výměru
k neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2014 v rámci Rozvojového
programu MŠMT na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání žáků
se znevýhodněním v roce 2014 (ÚZ 33 018)

RK 432/04/18
RK 433/04/18
RK 434/04/18

RK 435/04/18

RK 436/04/18
RK 437/04/18

RK 438/04/18

Usnesení z 89. jednání RKK dne 23.04.2018

8. Snížení odvodu z fondu investic organizaci Agentura projektového a dotačního
managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace
9. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic organizaci
Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace, na nákup
přístrojového vybavení na magnetoterapii
10. Dotační titul "Rekonstrukce objektu Domova pro seniory SKALKA v Chebu, p.o.
- I. etapa" - informace o výsledku realizace
11. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Operativní leasing
automobilů Karlovarského kraje – 6 vozidel“
12. Smlouva o nájmu dopravního prostředku
13. Schválení vymáhání pohledávky za společností Veřejné zakázky s.r.o., ve výši
300.000 Kč, vzniklé z titulu náhrady škody
14. Novela Nařízení Karlovarského kraje č. 1/2006, kterým se stanoví podmínky
k zabezpečení plošného pokrytí území Karlovarského kraje jednotkami požární
ochrany a novela Nařízení Karlovarského kraje č. 2/2006, kterým se stanoví
Požární poplachový plán Karlovarského kraje
15. Smlouva č. 35S/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury
16. Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje
pro rok 2018
17. Zajištění dopravní obslužnosti Karlovarského kraje veřejnou linkovou dopravou
od 01.01.2019
18. Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek mezi Karlovarským krajem
a společností Autobusy Karlovy Vary, a.s. - Dopravní terminál Cheb
19. Senior Pas 2018
20. Zařazení sociální služby do kategorie B sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji
21. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Mateřské centrum Karlovy
Vary, z.s.
22. Schválení zástupkyně ředitele Domova pro osoby se zdravotním postižením
v Mariánské, příspěvková organizace
23. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Přestavba sociálního
zařízení a úprava pokojů imobilních klientů 18 jednotek - VI. etapa"
24. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zabezpečení škol
a školských zařízení v Karlovarském kraji - kamerové systémy“
25. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje z odboru kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního ruchu - nealokované v rozpočtu Karlovarského kraje
26. Schválení dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Statutárního
města Karlovy Vary - Císařské lázně Karlovy Vary
27. Projekt "Karlovarský kraj slaví 100 let Československé republiky" – podání
žádosti o dotaci na Ministerstvo kultury ČR
28. Záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje do majetku
fyzické osoby – část pozemku p.č. 2552/1 v k.ú. Dolní Chodov
29. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví
Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 19/10 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní
30. Schválení úplatného nabytí pozemku p.č. 363/3 v k.ú. Olšová Vrata, obec
Karlovy Vary, v zájmovém území Letiště Karlovy Vary
31. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 2422/23, 2422/24 a 2422/25
v k.ú. Cheb a pozemky p.p.č. 211/8, 211/9, 291/31, 291/25, 291/26 a 291/168
v k.ú. Háje u Chebu z majetku Karlovarského kraje do majetku města Cheb
a bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 199/20 v k.ú. Hradiště u Chebu z majetku
města Cheb do majetku Karlovarského kraje a zřízení služebnosti ke služebným
pozemkům p.p.č. 291/25, 291/26, 291/31 a 291/168 v k.ú. Háje u Chebu
ve prospěch Karlovarského kraje, Krajské správy a údržby silnic Karlovarského
kraje, příspěvkové organizace
23.04.2018
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32. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
33. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky k pozemkům parc.
č. 1531/5, 1531/6, 1531/8 v k.ú. Kynšperk nad Ohří, pozemkům parc. č. 436/1,
436/2, 436/5, 437/2, 438/1 v k.ú. Citice, pozemkům parc. č. 192/3, 192/4
v k.ú. Tisová u Sokolova a pozemkům parc. č. 4126/2, 4126/8, 4126/10, 4126/11
v k.ú. Sokolov, ve prospěch Karlovarského kraje, mezi Karlovarským krajem
a Povodím Ohře, státní podnik
34. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
a smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě - dešťové kanalizace
včetně jejího ochranného pásma na pozemku parc. č. 532 v k.ú. Dalovice,
mezi Karlovarským krajem zastoupeným Integrovanou střední školou Cheb
a společností HILLSIDE, a.s.
35. Souhlas s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na pozemku p.č. 1715
v k.ú. Karlovy Vary
36. Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.č. 394/3 v k.ú. Rybáře
37. Darování povodňových plánů vč. příslušenství ve vlastnictví Karlovarského kraje
do vlastnictví obcí s rozšířenou působností po ukončení udržitelnosti projektu
s názvem „Aktualizace digitálních povodňových plánů Karlovarského kraje
s podrobností do území ORP Aš, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov a Ostrov“
38. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy
příspěvkových organizací
39. Schválení výjimky z přílohy č. 2 zřizovací listiny „Pravidla pro správu majetku
kraje“ a darování nepotřebných vitrín ve vlastnictví Karlovarského kraje svěřených
do správy Muzea Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje,
do vlastnictví města Horní Blatná
40. Projekt "Kotlíkové dotace II" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové
investiční dotace s evidenčním číslem KK 00167/2018
41. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu včelařství
42. Dohoda o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek mezi 1. Karlovarským
krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., a 2. Karlovarským krajem
a společností NEMOS SOKOLOV s.r.o., v souladu se smlouvou o správě a údržbě
nemovitého majetku a nájemní smlouvou, ve znění pozdějších dodatků
43. Lékařská pohotovostní služba v nemocnici v Ostrově - ukončení smlouvy
44. Projekt "KKN - nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilonu" - informace
o výsledku realizace
45. Projekt „Nemocnice Sokolov – rekonstrukce 3. n.p. pavilonu E“ - informace
o výsledku realizace
46. Schválení realizace zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky „Dodávka
pacientských simulátorů“ Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace
47. Veřejná zakázka malého rozsahu „Dodávka trenažérů a vybavení pro výcvik“
financovaného v rámci projektu Modernizace a rozšíření vzdělávacích
a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje,
CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0001708,
spolufinancovaná
z
Integrovaného
regionálního operačního programu, prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné
a bezpečné regiony, investiční priorita 5b: Podpora investic zaměřených na řešení
konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů
krizového řízení, specifický cíl 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik
a katastrof
48. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - P. F. art, spol. s r.o.
49. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - spolek DPSA - Dětské
pěvecké sbory ašské
23.04.2018
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50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.

59.

60.
61.

62.

63.

64.
65.
66.
67.
68.

Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Mgr. Richard Mazanec
Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - SERENDIPITY z.s.
Projekt "Věda před radnicí 2018" Gymnázia Cheb, příspěvková organizace
Změna usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 252/03/18 ze dne 05.03.2018
- Poskytnutí daru medailistům Her VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018
Jmenování členů konkursních komisí na obsazení vedoucích pracovních míst
ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských
zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
Řešení závazku ze Stipendijního programu Karlovarského kraje - Jan Kříž
Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce
koridoru Gymnázium Ostrov - část č. 1 Přestavba koridoru"
Program obnovy venkova - návrh rozdělení dotací
Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" – schválení uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného
pracovního místa účastníkem projektu LIPEX INVEST s.r.o.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Nejdek
"O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální
mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice,
a.s. – jmenování člena představenstva
Plná moc v rámci příkazní smlouvy k projektu: „Zodolnění výjezdové základny
Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“ financovaného
v rámci 36. Výzvy integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa
1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.3 – Zvýšení
připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
Schválení výsledku zadávacího řízení – výběr dodavatelů veřejné zakázky
„Dodávka vnitřního vybavení pokojů, společných prostor a zázemí zaměstnanců
- Rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková
organizace – II. etapa“ realizovaného v rámci projektu Rekonstrukce objektu
Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace – II. etapa
– identifikační číslo EDS 113D313003102
Postup ve věci Příkazu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže u projektu
"Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí",
reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01273
Schválení veřejné sbírky
Pověření k jednáním v rámci přípravné fáze pořadatelství Her zimní olympiády
dětí a mládeže 2020 v Karlovarském kraji
Změna pravidel Zastupitelstva Karlovarského kraje Zásady pro poskytování
cestovních náhrad členům Zastupitelstva Karlovarského kraje
Objekt Císařských lázní Karlovy Vary - havarijní stav
Žádost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad zastupitelům
Karlovarského kraje ve věci dořešení záležitostí Regionálního operačního
programu NUTS II Severozápad

Mgr. Jana Vildumetzová v. r.
hejtmanka
Karlovarského kraje

23.04.2018
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A. Volba ověřovatelů zápisu
Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:
- p. Martina Hurajčíka
- Ing. Jaroslava Bradáče

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

bod č. 60

Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice, a.s.
– jmenování člena představenstva

bod č. 61

Plná moc v rámci příkazní smlouvy k projektu: „Zodolnění výjezdové základny
Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“ financovaného
v rámci 36. Výzvy integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 1.
Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.3 – Zvýšení
připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

bod č. 62

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

bod č. 63

Postup ve věci Příkazu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže u projektu "Lineární
urychlovač
pro
nemocnici
v
Chebu
přístavba
zázemí",
reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01273

bod č. 64

Schválení veřejné sbírky

bod č. 65

Pověření k jednáním v rámci přípravné fáze pořadatelství Her zimní olympiády dětí
a mládeže 2020 v Karlovarském kraji

bod č. 66

Změna pravidel Zastupitelstva Karlovarského kraje Zásady pro poskytování
cestovních náhrad členům Zastupitelstva Karlovarského kraje

bod č. 67

Objekt Císařských lázní Karlovy Vary - havarijní stav

bod č. 68

Žádost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad zastupitelům Karlovarského
kraje ve věci dořešení záležitostí Regionálního operačního programu NUTS II
Severozápad

23.04.2018
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Staženo z programu:

bod č. 18

Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek mezi Karlovarským
a společností Autobusy Karlovy Vary, a.s. - Dopravní terminál Cheb

bod č. 24

Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zabezpečení škol
a školských zařízení v Karlovarském kraji - kamerové systémy“

bod č. 26

Schválení dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Statutárního města
Karlovy Vary - Císařské lázně Karlovy Vary

bod č. 64

Schválení veřejné sbírky

krajem

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 23.04.2018
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 432/04/18
- bere na vědomí informaci o splnění nebo průběžném plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu
23.04.2018 dle návrhu č. 1 a č. 2, s připomínkou uvedenou v zápise
Zodpovídá:

Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

2. Rozpočtové změny
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 433/04/18
- schvaluje
Rozpočtovou změnu č. 162/2018
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 19.200 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové
dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny
do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na financování
programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů
vyšších odborných škol na období leden – červen 2018, č. j. MSMT-29313/2017-1, pro příspěvkovou
organizaci Karlovarského kraje Střední škola živnostenská Sokolov.
Rozpočtovou změnu č. 163/2018
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 78.544 Kč z titulu vrácení finančních prostředků
z předchozích let s účelovým znakem 33 353 (přímé výdaje na vzdělávání) došlých
na účet Karlovarského kraje od příspěvkových organizací zřizovaných obcemi v oblasti školství. Finanční
prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
Rozpočtovou změnu č. 164/2018
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 26.150.000 Kč z titulu přidělení neinvestiční
účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou
určeny do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje
k zajištění prostředků na financování přímých výdajů na II. čtvrtletí roku 2018 ve školách a školských
zařízeních zřizovaných soukromými subjekty v Karlovarském kraji (rozpis na jednotlivé školy a školská
zařízení je přílohou důvodové zprávy).

23.04.2018
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Rozpočtovou změnu č. 165/2018
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 809.864 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové
dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování programu
Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 - Excelence základních a středních
škol 2017; MSMT-35807/2016-2 – Modul SŠ. Finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu Odboru
školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje a jsou určeny pro soukromou školu
Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o., Cheb, v částce 69.816 Kč a pro příspěvkové
organizace Karlovarského kraje v celkové částce 740.048 Kč (seznam příjemců je uveden v příloze
důvodové zprávy).
Rozpočtovou změnu č. 166/2018
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017
do rozpočtu Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2018
ve výši 400.000 Kč. Jedná se o prostředky určené na financování Koncepce bezdomovectví.
Rozpočtovou změnu č. 167/2018
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017
do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2018
ve výši 1.000.000 Kč a zároveň přesun těchto finančních prostředků do Odboru řízení projektů Krajského
úřadu Karlovarského kraje na nákup televizních přijímačů v rámci veřejné zakázky „Dodávka vnitřního
vybavení pokojů, společných prostor a zázemí zaměstnanců - Rekonstrukce objektu Domova pro seniory
„SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace – II. Etapa.“
Rozpočtovou změnu č. 168/2018
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 30.800 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové
dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu provozních
výdajů za dobu výkonu správy obce Ministerstvem vnitra České republiky v obci Prameny.
Rozpočtovou změnu č. 169/2018
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 15.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové
dotace z Ministerstva financí České republiky určené na úhradu výdajů v souvislosti s novými volbami
do zastupitelstva obce Zádub - Závišín. Finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu Odboru
legislativního a právního a krajského živnostenského úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Rozpočtovou změnu č. 170/2018
- navýšení příjmů a výdajů Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku
1.200.000 Kč z titulu přijetí dotace z Plzeňského kraje. Finanční prostředky jsou určeny pro město
Mariánské Lázně na zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie a všeobecné praktické
lékařství v Mariánských Lázních.
Rozpočtovou změnu č. 171/2018
- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje
ve výši 722.539,85 Kč (82,389 % EU a 17,611 % SR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace
z Ministerstva práce a sociálních věcí České Republiky určené na realizaci projektu Karlovarského kraje
Predikce trhu práce (Kompas) financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje
do Odboru kanceláře ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 1.200.000 Kč na mzdové
výdaje projektu Predikce trhu práce (Kompas) financovaného v rámci Operačního programu
Zaměstnanost
Rozpočtovou změnu č. 172/2018
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 5.334.207,37 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
23.04.2018
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za realizaci projektu III/220 6 Modernizace silnice Fojtov - Děpoltovice realizovaného v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné
a bezpečné regiony, SC 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí
regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 13.551.206,64 Kč (podíl SR a EU)
z titulu přijetí investiční účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Finanční
prostředky jsou určeny do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu
Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského
kraje
za
realizaci
projektu
III/220
6
Modernizace
silnice
– průtah Fojtov 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. 173/2018
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 177.876,40 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové
dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování projektu v oblasti
prioritní osy 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání,
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů.
Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední lesnická škola
Žlutice.
Rozpočtovou změnu č. 174/2018
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 225.952 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové
dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování projektu v oblasti
prioritní
osy
3
Rovný
přístup
ke
kvalitnímu
předškolnímu,
primárnímu
a sekundárnímu vzdělávání, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající
zjednodušené vykazování nákladů. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci
Karlovarského kraje Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary.
Rozpočtovou změnu č. 175/2018
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017
ve výši 4.287.424,25 Kč do rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Karlovarského kraje. Jedná se o příjem z pokut ve výši 130.500 Kč dle § 38 odst. (3) zákona č. 76/2002
Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně
některých zákonů (zákon o integrované prevenci) a o výnos z poplatků ve výši 4.156.924,25 Kč
dle § 15 odst. 14 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.
Rozpočtovou změnu č. 176/2018
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017
ve výši 205.458 Kč do rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Karlovarského kraje na zajištění zpracování Územní energetické koncepce Karlovarského kraje
– Aktualizace 2017 – 2042
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení
Rozpočtovou změnu č. 177/2018
- změna charakteru finančních prostředků z investičních na neinvestiční ve výši ± 50.000.000 Kč v rámci
rozpočtu Odboru investic a správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu financování
vybavení jednotlivých pavilonů mobiliářem v rámci výdajů na akci Karlovarská krajská nemocnice, a.s.
- nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu
Termín kontroly: 18.06.2018
Zodpovídá:

23.04.2018

Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu
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3. Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných
z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi
Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 434/04/18
- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 01.04.2018 u projektů spolufinancovaných
z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského
kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., který je přílohou tohoto usnesení
Zodpovídá:

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

4. Postup ve věci škodního případu spočívajícího v nevymáhání pohledávky vzniklé neplacením
úhrad klienta Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 435/04/18
- bere na vědomí informaci o projednání škodního případu škodní komisí a o závěrech škodní komise,
které jsou uvedené v protokolu o jednání škodní komise ze dne 08.02.2018
- rozhoduje o likvidaci škody k tíži Domova pro seniory "SKALKA", příspěvková organizace,
tedy, že vzniklá škoda ve výši 85.330 Kč nebude vymáhána, škodní případ tím bude uzavřen
- ukládá současné ředitelce Domova pro seniory "SKALKA", příspěvková organizace, zajistit nezbytné
kroky k likvidaci škody
Termín kontroly: 23.07.2018
Zodpovídá:

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

5.
Postup
ve
věci
doručených
platebních
reg. č. CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 "Nestůj a pojď II."

výměrů

k

projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 436/04/18
- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci
o zahájení vyměřovacího řízení dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
u projektu "Nestůj a pojď II." reg. č. CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769
Finanční úřad pro Karlovarský kraj ve Sdělení o zahájení vyměřovacího řízení
č. j. 273067/18/2400-31471-403322 ze dne 23.03.2018 uvádí zjištění:
- chybně nárokovaná částka ve výši 10.000 Kč namísto 8.000 Kč vč. 20 % nepřímých nákladů, která byla
proplacena, vznikl tak nezpůsobilý výdaj v celkové výši 2.400 Kč, tj. 2.000 Kč + 400 Kč
informaci o doručených platebních výměrech na odvod za porušení rozpočtové kázně
č.
j.
392649/18/2400-31471-403322
ze
dne
11.04.2018
ve
výši
2.322
Kč
a č. j. 392619/18/2400-31471-403322 ze dne 11.04.2018 ve výši 79 Kč

23.04.2018
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- schvaluje nepodání odvolání proti platebním výměrům na odvod za porušení rozpočtové kázně
- schvaluje úhradu platebních výměrů č. j. 392649/18/2400-31471-403322 ze dne 11.04.2018 ve výši
2.322 Kč a č. j. 392619/18/2400-31471-403322 ze dne 11.04.2018 ve výši 79 Kč
- schvaluje nepodání žádostí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a dosud nevyměřeného
penále
- ukládá řešit porušení rozpočtové kázně jako škodní případ v souladu s platnou právní úpravou poté,
kdy bude známa konečná výše škody
Zodpovídá:

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

6. Postup ve věci doručeného rozhodnutí o odvolání proti platebnímu výměru k neinvestiční dotaci
ze státního rozpočtu ČR na rok 2014 v rámci Rozvojového programu MŠMT "Financování
asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty
se sociálním znevýhodněním na rok 2014 - modul B (ÚZ 33 457)"
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 437/04/18
- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci
o doručeném rozhodnutí o odvolání Odvolacího finančního ředitelství v Brně ze dne 06.04.2018
proti platebnímu výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně č. j. 413546/17/2400-31471-402240
ze dne 04.04.2017 ve výši 109.471 Kč k neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2014 v rámci
Rozvojového programu MŠMT "Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním
postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2014 - modul B" za zjištění:
Karlovarský kraj v roli příjemce dotace porušil podmínku uvedenou v rozhodnutí, neboť ve lhůtě
do 30 dnů nevrátil na účet MŠMT finanční prostředky, které příslušná právnická osoba vrátila
do rozpočtu Karlovarského kraje, tzn. neodvedl ve stanovené lhůtě neoprávněně použité finanční
prostředky převedené některými školami na zvláštní účet daňového subjektu na základě kontrolního
zjištění uvedeného v protokolu MŠMT.
Odvolací finanční ředitelství v Brně změnilo výši odvodu do státního rozpočtu za porušení rozpočtové
kázně na částku ve výši 1.386 Kč.
- schvaluje nepodání správní žaloby proti rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství
- schvaluje podání Žádosti o vrácení vratitelného přeplatku evidovaného u Finančního úřadu
pro Karlovarský kraj ve výši 108.085 Kč
- schvaluje nepodání žádostí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a dosud nevyměřeného
penále
- ukládá odboru finančnímu po vyčerpání obranných prostředků nebo v případě jejich nepodání řešit
porušení rozpočtové kázně jako škodní případ v souladu s platnou právní úpravou poté, kdy bude známa
konečná výše škody
Termín kontroly: 24.09.2018
Zodpovídá:

23.04.2018

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního
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7. Postup ve věci doručeného rozhodnutí o odvolání proti platebnímu výměru k neinvestiční dotaci
ze státního rozpočtu ČR na rok 2014 v rámci Rozvojového programu MŠMT na podporu škol,
které realizují inkluzivní vzdělávání žáků se znevýhodněním v roce 2014 (ÚZ 33 018)
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 438/04/18
- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci
o
doručeném
rozhodnutí
o
odvolání
Odvolacího
finančního
ředitelství
v
Brně
ze dne 06.04.2018 proti platebnímu výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně
č. j. 413353/17/2400-31471-402240 ze dne 04.04.2017 ve výši 129.560 Kč k neinvestiční dotaci
ze státního rozpočtu ČR na rok 2014 v rámci Rozvojového programu MŠMT na podporu škol,
které realizují inkluzivní vzdělávání žáků se znevýhodněním v roce 2014 (ÚZ 33 018):
Karlovarský kraj v roli příjemce dotace porušil podmínku uvedenou v rozhodnutí, neboť ve lhůtě
do 30 dnů nevrátil na účet MŠMT finanční prostředky, které příslušná právnická osoba vrátila
do rozpočtu Karlovarského kraje, tzn. neodvedl ve stanovené lhůtě neoprávněně použité finanční
prostředky převedené některými školami na zvláštní účet daňového subjektu na základě kontrolního
zjištění uvedeného v protokolu MŠMT.
Odvolací finanční ředitelství v Brně změnilo výši odvodu do státního rozpočtu za porušení rozpočtové
kázně na částku ve výši 1.388 Kč.
- schvaluje nepodání správní žaloby proti rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství
- schvaluje podání Žádosti o vrácení vratitelného přeplatku evidovaného u Finančního úřadu
pro Karlovarský kraj ve výši 128.172 Kč
- schvaluje nepodání žádostí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a dosud nevyměřeného
penále
- ukládá odboru finančnímu po vyčerpání obranných prostředků nebo v případě jejich nepodání řešit
porušení rozpočtové kázně jako škodní případ v souladu s platnou právní úpravou poté, kdy bude známa
konečná výše škody
Termín kontroly: 24.09.2018
Zodpovídá:

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

8. Snížení odvodu z fondu investic organizaci Agentura projektového a dotačního managementu
Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 439/04/18
- schvaluje snížení odvodu z fondu investic organizaci Agentura projektového a dotačního managementu
Karlovarského kraje, příspěvková organizace, za rok 2017 z původní výše 154.000 Kč na novou výši
115.500 Kč
Termín kontroly: 21.05.2018
Zodpovídá:

23.04.2018

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního
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9. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic organizaci Krajský dětský
domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace, na nákup přístrojového vybavení
na magnetoterapii
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 440/04/18
- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic organizaci Krajský dětský
domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace, ve výši 50.699 Kč na nákup přístrojového vybavení
na magnetoterapii
Termín kontroly: 21.05.2018
Zodpovídá:

Ing. Erika Pavlová , ředitelka Krajského dětského domova pro děti do 3 let, příspěvková
organizace
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

10. Dotační titul "Rekonstrukce objektu Domova pro seniory SKALKA v Chebu, p.o. - I. etapa"
- informace o výsledku realizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 441/04/18
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Informaci o výsledku
realizace dotačního titulu "Rekonstrukce objektu Domova pro seniory SKALKA v Chebu, p.o. - I. etapa"
Termín kontroly: 24.09.2018
Zodpovídá:

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů

11. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Operativní leasing automobilů
Karlovarského kraje – 6 vozidel“
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 442/04/18
- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky "Operativní leasing automobilů
Karlovarského kraje – 6 vozidel". Jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka účastníka
AUTO Červený s. r. o., Hlavní 384/142, Mariánské Lázně, IČO 29122830, s nabídkovou cenou
3.565.612,80 Kč bez DPH (tj. 4.314.391,49 Kč včetně DPH)
- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vybraným dodavatelem
AUTO Červený s. r. o., Hlavní 384/142, Mariánské Lázně, IČO 29122830, s nabídkovou cenou
3.565.612,80 Kč bez DPH (tj. 4.314.391,49 Kč včetně DPH)
- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vybraným dodavatelem
AUTO Červený s. r. o., Hlavní 384/142, Mariánské Lázně, IČO 29122830, s nabídkovou cenou
3.565.612,80 Kč bez DPH (tj. 4.314.391,49 Kč včetně DPH) po marném uplynutí lhůt k podání námitek
k průběhu zadávacího řízení
- ukládá vedoucí odboru vnitřních záležitostí činit úkony spojené s uzavřením smlouvy s vybraným
dodavatelem AUTO Červený s. r. o., Hlavní 384/142, Mariánské Lázně, IČO 29122830

23.04.2018
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- pověřuje Mgr. Marcelu Saxovou podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem AUTO Červený s. r. o.,
Hlavní 384/142, Mariánské Lázně, IČO 29122830
Termín kontroly: 04.06.2018
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

12. Smlouva o nájmu dopravního prostředku
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 443/04/18
- souhlasí s výjimkou z pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 01/2017 "Pravidla pro zadávání
veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" pro uzavření smlouvy
o nájmu dopravního prostředku mezi Údržbou silnic Karlovarského kraje, a.s., a Karlovarským krajem
- schvaluje smlouvu o nájmu dopravního prostředku mezi Údržbou silnic Karlovarského kraje, a.s.,
a Karlovarským krajem na období od 01.05.2018 do 30.04.2021 dle předloženého znění
- pověřuje vedoucí odboru vnitřních záležitostí, Mgr. Marcelu Saxovou, podpisem smlouvy o nájmu
dopravního prostředku
Termín kontroly: 04.06.2018
Zodpovídá:

Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

13. Schválení vymáhání pohledávky za společností Veřejné zakázky s.r.o., ve výši 300.000 Kč,
vzniklé z titulu náhrady škody
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 444/04/18
- schvaluje soudní vymáhání pohledávky Karlovarského kraje a solidárního věřitele Střední průmyslová
škola Ostrov, příspěvková organizace, IČO 70845425, Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, za společností
Veřejné zakázky s.r.o., sídlo Revoluční 724/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo
organizace 26726050, ve výši 300.000 Kč se zákonným příslušenstvím, která vznikla z titulu
odpovědnosti uvedené společnosti jako mandatáře za škodu, kterou mandatář způsobil Karlovarskému
kraji tím, že jej neupozornil na nevhodnost pokynu zadat příslušnou veřejnou zakázku s hodnotícími
kritérii "výše celkové nabídkové ceny" – váha 60 % a "plán plnění veřejné zakázky" – váha 40 %
- pověřuje odbor legislativní a právní a krajský živnostenský úřad, společně se Střední průmyslovou
školou Ostrov, příspěvkovou organizací, vymáháním výše uvedené pohledávky
Zodpovídá:

23.04.2018

PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního
a právního
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14. Novela Nařízení Karlovarského kraje č. 1/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení
plošného pokrytí území Karlovarského kraje jednotkami požární ochrany a novela Nařízení
Karlovarského kraje č. 2/2006, kterým se stanoví Požární poplachový plán Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 445/04/18
- vydává novelu Nařízení Karlovarského kraje č. 1/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení
plošného pokrytí území Karlovarského kraje jednotkami požární ochrany, ve znění nařízení kraje
č. 1/2008, 2/2010, 1/2012 , 1/2015 a 6/2016
- vydává novelu Nařízení Karlovarského kraje č. 2/2006, kterým se stanoví Požární poplachový plán
Karlovarského kraje, ve znění nařízení kraje č. 2/2008, 3/2010, 2/2012, 2/2015 a 7/2016
- ukládá odboru legislativnímu a právnímu a krajskému živnostenskému úřadu zveřejnit novely Nařízení
Karlovarského kraje č. 1/2006 a č. 2/2006 ve Věstníku právních nařízení Karlovarského kraje
Zodpovídá:

JUDr. Manfred Kraus, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení

15. Smlouva č. 35S/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 446/04/18
- souhlasí s návrhem Smlouvy č. 35S/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2018 dle předloženého návrhu
- schvaluje uzavření Smlouvy č. 35S/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2018 dle předloženého návrhu a schvaluje nabytí finančních prostředků
podle této Smlouvy
- souhlasí s výběrem jmenovité akce na silnici v Karlovarském kraji určené k financování z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2018 a souhlasí s odůvodněním dodržení zásad 3E,
tj. hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, ve vztahu k potřebám kraje a ve vztahu k velikosti a rozsahu
této akce dle předloženého návrhu
- schvaluje rozpis jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených
k financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2018 dle předloženého návrhu
- pověřuje náměstka hejtmanky, pana Martina Hurajčíka, podpisem rozpisu jmenovitých akcí na silnicích
II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k financování z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury v roce 2018 dle předloženého návrhu
- schvaluje prohlášení kraje o koordinaci akcí financovaných z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury s ostatními akcemi na pozemních komunikacích v Karlovarském kraji dle předloženého
návrhu
- schvaluje prohlášení k reklamním zařízením v silničním ochranném pásmu dálnice nebo silnice I. třídy
dle předloženého návrhu
- souhlasí s přijetím ručitelského závazku Karlovarského kraje ve výši max. 5.428.529 Kč dle ustanovení
čl. 4 odst. 10 Smlouvy č. 35S/2018 a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje přijetí
tohoto ručitelského závazku schválit
23.04.2018
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- pověřuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, přijetím
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury určených na realizaci
jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji v roce 2018
- pověřuje náměstka hejtmanky, pana Martina Hurajčíka, podpisem Pověření Krajské správy a údržby
silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, k uzavření smlouvy se Státním fondem dopravní
infrastruktury na poskytnutí finančních prostředků dle předloženého návrhu a podpisem Prohlášení kraje
o koordinaci akcí financovaných z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury s ostatními akcemi
na pozemních komunikacích v Karlovarském kraji dle předloženého návrhu
- pověřuje náměstka hejtmanky, pana Martina Hurajčíka, podpisem Smlouvy č. 35S/2018 o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 dle předloženého
návrhu
- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, učinit
veškeré kroky směřující k uzavření Smlouvy č. 35S/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018
Termín kontroly: 08.10.2018
Zodpovídá:

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

16. Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění
základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje pro rok 2018
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 447/04/18
- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravci: Autobusy
Karlovy Vary, a.s., BUS LIGNETA a.s., VV autobusy s.r.o., Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.,
Cvinger bus s.r.o., PECHOČIAKOVÁ - ZEPRA, s.r.o., a DPÚK a.s., dle návrhu
- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné městské linkové osobní
dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravci:
Autobusy Karlovy Vary, a.s. a Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., dle návrhu
Termín kontroly: 18.06.2018
Zodpovídá:

23.04.2018

Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
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17. Zajištění dopravní obslužnosti Karlovarského kraje veřejnou linkovou dopravou od 01.01.2019
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 448/04/18
- souhlasí s navrženým postupem řešení, kdy současně s úkony přípravy a následné realizace zadávacího
řízení k uzavření smluv o veřejných službách ve veřejné linkové dopravě a přímého zadání smluv malým
a středním dopravcům, vše na období deseti let, budou paralelně realizovány úkony k zajištění veřejných
služeb ve veřejné linkové dopravě pro období roku 2019 podle vybraných ustanovení § 22 zákona
č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
- ukládá PhDr. Ing. Zdeňku Kusému, řediteli Koordinátora integrovaného dopravního systému
Karlovarského kraje, předložit pro jednání Rady Karlovarského kraje dne 07.05.2018 návrh seznamu linek
a spojů zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro období roku 2019
- ukládá Mgr. Vladimíru Malému, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství, připravit
pro jednání Rady Karlovarského kraje dne 18.06.2018 projednané a jednotlivými dopravci odsouhlasené
návrhy k uzavření smluv o veřejných službách dle ustanovení § 22 odst. 1 písmene a) zákona
č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
Termín kontroly: 18.06.2018
Zodpovídá:

PhDr. Ing. Zdeněk Kusý, ředitel Koordinátor integrovaného dopravního systému
Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

18. Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek mezi Karlovarským krajem a společností Autobusy
Karlovy Vary, a.s. - Dopravní terminál Cheb
Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.

19. Senior Pas 2018
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 449/04/18
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení realizaci projektu Senior Pas
2018 - rozšířená verze projektu, založená na využití finančních prostředků Karlovarského kraje
a finančních prostředků z MPSV ve výši přidělené dotace MPSV. Na základě přidělené dotace odbor
sociálních věcí předloží Radě Karlovarského kraje aktualizaci tohoto rozpočtu.
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského
Ing. S. Správkovou vedoucí projektu Senior Pas 2018

kraje

ke

schválení

jmenovat

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit odboru sociálních věcí podat
po vyhlášení výzvy MPSV na podporu samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2018 v souladu s danou
výzvou žádost o předmětnou dotaci na projekt Senior Pas 2018

23.04.2018
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit hejtmanku,
Mgr. J. Vildumetzovou, podpisem žádosti Karlovarského kraje o dotaci MPSV na podporu samosprávy
v oblasti stárnutí na rok 2018
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit odboru sociálních věcí vyhlásit
výběrové řízení na realizaci projektu Senior Pas pro rok 2018
- ukládá odboru sociálních věcí předložit materiál k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva
Karlovarského kraje
Termín kontroly: 13.08.2018
Zodpovídá:

Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

20. Zařazení sociální služby do kategorie B sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 450/04/18
- schvaluje zařazení sociální služby do kategorie B sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji dle návrhu,
za podmínky schválení projektu, jehož předmětem je podpora sociální služby, která má být zařazena
do kategorie B sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji
- schvaluje vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle návrhu,
za podmínky schválení projektu, jehož předmětem je podpora sociální služby, která má být zařazena
do kategorie B sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji
- pověřuje náměstka hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí a bezpečnosti podpisem
pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
Termín kontroly: 04.06.2018
Zodpovídá:

Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

21. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Mateřské centrum Karlovy Vary, z.s.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 451/04/18
- schvaluje poskytnutí dotace organizaci Mateřské centrum Karlovy Vary, z.s. se sídlem Kollárova 17,
360 09 Karlovy Vary, ve výši 20.000 Kč
- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Mateřské centrum Karlovy Vary, z.s.,
se sídlem Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary
- pověřuje Mgr. Petra Kubise podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje s Mateřským centrem Karlovy Vary, z.s., se sídlem Kollárova 17, Karlovy
Vary 360 09
Termín kontroly: 04.06.2018
Zodpovídá:

23.04.2018

Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí
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22. Schválení zástupkyně ředitele Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské,
příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 452/04/18
- schvaluje s účinností od 01.05.2018 zástupkyni ředitele Domova pro osoby se zdravotním postižením
v Mariánské, příspěvkové organizace, paní Ditu Kadlecovou
Termín kontroly: 23.07.2018
Zodpovídá:

Ing. Pavel Novák, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské,
příspěvková organizace

23. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Přestavba sociálního zařízení
a úprava pokojů imobilních klientů 18 jednotek - VI. etapa"
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 453/04/18
- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky "Přestavba sociálního zařízení a úprava
pokojů imobilních klientů 18 jednotek - VI. etapa". Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka
účastníka LAJKA spol. s r.o., s nabídkovou cenou 4.300.767,71 Kč včetně DPH.
- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Domovem pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková
organizace a vybraným dodavatelem LAJKA spol. s r.o., s nabídkovou cenou 4.300.767,71 včetně DPH
- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Domovem pro seniory v Lázních Kynžvart,
příspěvková organizace a vybraným dodavatelem LAJKA spol. s r.o., s nabídkovou cenou
4.300.767,71 Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení
- ukládá ředitelce Domova pro seniory v Lázních Kynžvart činit úkony spojené s uzavřením smlouvy
s vybraným dodavatelem LAJKA spol. s r.o.
- pověřuje Ing. Lenku Wohlrabovou podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem LAJKA spol. s r.o.
Termín kontroly: 18.06.2018
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Ing. Lenka Wohlrabová, ředitelka Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková
organizace

24. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zabezpečení škol a školských
zařízení v Karlovarském kraji - kamerové systémy“
Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.
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25. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje z odboru kultury, památkové péče,
lázeňství a cestovního ruchu - nealokované v rozpočtu Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 454/04/18
- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro Regionální stavební
sdružení Karlovy Vary na podporu projektu Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2018
ve výši 150.000 Kč
- pověřuje Mgr. Danielu Seifertovou podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje Regionálnímu stavebnímu sdružení Karlovy Vary
- 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. 124/2018 přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 100.000 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 Infocentrum města Karlovy Vary, o.p.s., na podporu projektu Karlovy Vary region card
Termín kontroly: 21.05.2018
Zodpovídá:

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

26. Schválení dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Statutárního města Karlovy
Vary - Císařské lázně Karlovy Vary
Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.

27. Projekt "Karlovarský kraj slaví 100 let Československé republiky" – podání žádosti o dotaci
na Ministerstvo kultury ČR
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 455/04/18
- schvaluje
a) zařazení projektu "Karlovarský kraj slaví 100 let Československé republiky" do Akčního plánu
Programu rozvoje Karlovarského kraje
b) podání projektu "Karlovarský kraj slaví 100 let Československé republiky" odborem kultury,
památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu do vyhlášené výzvy z Podpory regionálních kulturních
tradic - Připomínka a oslava významných výročí roku 2018 spjatých s naší státností (1918, 1968, 1993)
vyhlašovaný Ministerstvem kultury České republiky
c) celkové náklady projektu "Karlovarský kraj slaví 100 let Československé republiky" ve výši max.
999.460 Kč včetně DPH (70 % financovaných z Ministerstva kultury České republiky,
30 % financovaných z rozpočtu odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
pro rok 2018)
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- pověřuje Mgr. Danielu Seifertovou, náměstkyni hejtmanky pro oblast kultury a památkovou péči,
podpisem žádosti o dotaci v programu podpora regionálních kulturních tradice - Připomínka a oslava
významných výročí roku 2018 spjatých s naší státnosti (1918, 1968, 1993), a dalších dokumentů
souvisejících s podáním žádosti a s administrací dotace
- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování) na základě
připomínek poskytovatele dotace v rámci dotačního programu Ministerstva kultury České republiky
prostřednictvím odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Termín kontroly: 04.06.2018
Zodpovídá:

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

28. Záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby
– část pozemku p.č. 2552/1 v k.ú. Dolní Chodov
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 456/04/18
- souhlasí s upuštěním od vymáhání bezdůvodného obohacení vzniklého užíváním části pozemku
p.č. 2552/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2520-67/2017 ze dne 18.01.2018 z původního
pozemku p.č. 2552/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 2552/4 v k.ú. Dolní Chodov
a obci Chodov
- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.č. 2552/1, která byla oddělena
geometrickým plánem č. 2520-67/2017 z původního pozemku p.č. 2552/1 a označena novým parcelním
číslem jako pozemek p.č. 2552/4 o výměře 57 m2 v k.ú. Dolní Chodov a obci Chodov 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
Petrem Bromem, bytem xxxxx xxx, PSČ xxx xx xxxxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou
kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 323/1/2/2018 ze dne 15.02.2018, ve výši
12.540 Kč + DPH, tj. celkem 15.173,40 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 Petra Broma
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku
p.č. 2552/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2520-67/2017 z původního pozemku p.č. 2552/1
a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 2552/4 o výměře 57 m2 v k.ú. Dolní Chodov
a obci Chodov 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 Petrem Bromem, bytem xxxxxx xxx, PSČ xxx xx xxxxxx
(jako kupující na straně druhé) za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem
č. 323/1/2/2018 ze dne 15.02.2018, ve výši 12.540 Kč + DPH, tj. celkem 15.173,40 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 Petra Broma
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic
Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy
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- 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 ukládá povinnost zaslat Karlovarskému kraji
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

29. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje
– část pozemku p.p.č. 19/10 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 457/04/18
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části
pozemku p.p.č. 19/10, která byla oddělena geometrickým plánem č. 602-3/2018 z původního pozemku
p.p.č. 19/10 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 19/20 o výměře 158 m2 v k.ú. Valy
u Mariánských Lázní a obci Valy formou kupní smlouvy mezi panem Jakubem Kožíškem, bytem xxxxxx
xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, PSČ xxx xx xxxxxxxx xxxxx (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským
krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací
(jako kupující na straně druhé) za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem
č. 289-20/2017 ze dne 11.03.2018 ve výši 22.120 Kč, a tím převést předmětnou nemovitou věc
z vlastnictví pana Jakuba Kožíška do vlastnictví Karlovarského kraje
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic
Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu silnic
Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné kupní smlouvy
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic
Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to za podmínky, podléhá-li smlouva
povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně ukládá povinnost zaslat Karlovarskému kraji
potvrzení o uveřejnění smlouvy
Termín kontroly: 24.09.2018
Zodpovídá:
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příspěvková organizace
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30. Schválení úplatného nabytí pozemku p.č. 363/3 v k.ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary,
v zájmovém území Letiště Karlovy Vary
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 458/04/18
- souhlasí s navrženým postupem ve věci nabytí pozemku p.č. 363/3 v k.ú. Olšová Vrata, obec Karlovy
Vary, v zájmovém území Letiště Karlovy Vary
- schvaluje návrh kupní smlouvy k úplatnému nabytí pozemku p.č. 363/3 v k.ú. Olšová Vrata, obec
Karlovy Vary, v předloženém znění
Termín kontroly: 24.09.2018
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku

31. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 2422/23, 2422/24 a 2422/25 v k.ú. Cheb
a pozemky p.p.č. 211/8, 211/9, 291/31, 291/25, 291/26 a 291/168 v k.ú. Háje u Chebu z majetku
Karlovarského kraje do majetku města Cheb a bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 199/20
v k.ú. Hradiště u Chebu z majetku města Cheb do majetku Karlovarského kraje a zřízení
služebnosti ke služebným pozemkům p.p.č. 291/25, 291/26, 291/31 a 291/168 v k.ú. Háje u Chebu
ve prospěch Karlovarského kraje, Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové
organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 459/04/18
- schvaluje zřízení bezúplatné služebnosti k částem služebných pozemků p.p.č. 291/25, 291/26, 291/31
a 291/168 v k.ú. Háje u Chebu, vymezeným geometrickým plánem č. 1298-3/2017 ze dne 06.12.2017
spočívající v právu umístění, provozování, údržby a oprav stavby tělesa komunikace vybudované
nad částmi výše uvedených pozemků, na náklady oprávněného ze služebnosti ve prospěch Karlovarského
kraje, formou darovací smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti mezi Karlovarským krajem, zastoupeným
Krajskou správnou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce
a oprávněný ze služebnosti na straně jedné) a městem Cheb, se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14,
Cheb, PSČ 350 20, IČO 00253979, zastoupeným Mgr. Zdeňkem Hrkalem, starostou města
(jako obdarovaný a povinný ze služebnosti na straně druhé)
- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 2422/23 o výměře 26 m2,
2422/24 o výměře 42 m2 a 2422/25 o výměře 95 m2 v k.ú. a obci Cheb a pozemky p.p.č. 211/8 o výměře
435 m2, 211/9 o výměře 634 m2, 291/31 o výměře 707 m2, 291/25 o výměře 5809 m2, 291/26 o výměře
401 m2 a 291/168 o výměře 667 m2 v k.ú. Háje u Chebu a obci Cheb konkrétnímu zájemci, a to formou
darovací smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou
správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce a oprávněný
ze služebnosti na straně jedné) a městem Cheb, se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, Cheb,
PSČ 350 20, IČO 00253979, zastoupeným Mgr. Zdeňkem Hrkalem, starostou města (jako obdarovaný
a povinný ze služebnosti na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru
Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce před jednáním
zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést
předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Cheb
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků
p.p.č. 2422/23 o výměře 26 m2, 2422/24 o výměře 42 m2 a 2422/25 o výměře 95 m2 v k.ú. a obci Cheb
a pozemky p.p.č. 211/8 o výměře 435 m2, 211/9 o výměře 634 m2, 291/31 o výměře 707 m2, 291/25
o výměře 5809 m2, 291/26 o výměře 401 m2 a 291/168 o výměře 667 m2 v k.ú. Háje u Chebu a obci Cheb
23.04.2018
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konkrétnímu zájemci, a to formou darovací smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti mezi Karlovarským
krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací
(jako dárce a oprávněný ze služebnosti na straně jedné) a městem Cheb, se sídlem náměstí Krále Jiřího
z Poděbrad 14, Cheb, PSČ 350 20, IČO 00253979, zastoupeným Mgr. Zdeňkem Hrkalem, starostou města
(jako obdarovaný a povinný ze služebnosti na straně druhé) za předpokladu, že do skončení uveřejnění
záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce před jednáním
zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést
předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Cheb
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části
pozemku p.p.č. 199/20, která byla oddělena geometrickým plánem č. 696-51/2017 z původního pozemku
p.p.č. 199/20 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 199/53 o výměře 640 m2
v k.ú. Hradiště u Chebu a obci Cheb formou darovací smlouvy mezi městem Cheb, se sídlem náměstí
Krále Jiřího z Poděbrad 14, Cheb, PSČ 350 20, IČO 00253979, zastoupeným Mgr. Zdeňkem Hrkalem,
starostou města (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé),
a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví města Cheb do majetku Karlovarského kraje
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic
Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu silnic
Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětných darovacích smluv
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic
Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně uveřejnit smlouvy v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a to za podmínky, podléhají-li smlouvy
povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně uložit povinnost zaslat Karlovarskému kraji
potvrzení o uveřejnění smluv
Termín kontroly: 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

32. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí
do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 460/04/18
- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21026, pozemek p.č. 3633/1 v k.ú. Sokolov
ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., zastoupené na základě plné moci společností Gridservices, s.r.o.,
dle geometrického plánu č. 3517-353/2017 ze dne 20.11.2017 (umístění inženýrských sítí
– STL plynovod), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady
na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva
Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč
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- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/181, pozemek p.č. 4111/1 v k.ú. Sokolov
ve prospěch společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., dle geometrického plánu
č. 3541-2355/2017 ze dne 20.12.2017 (umístění inženýrských sítí – součásti distribuční soustavy
- napájecí kabel VN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady
na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva
Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč
- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnicím č. III/22125 a č. III/22126, pozemky p.p.č. 1004,
1005 a 1006 v k.ú. Vojkovice nad Ohří a pozemek p.p.č. 1695/1 v k.ú. Jakubov ve prospěch
Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech dle geometrických plánů č. 340-566/2017
ze dne 20.11.2017, 262-566/2017 ze dne 20.11.2017 a 261-37a/2017 ze dne 28.12.2017 (umístění
inženýrských sítí – vodovod), a to za celkovou jednorázovou úhradu 2.000 Kč + DPH, tj. celkem
2.420 Kč dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014
- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2162, pozemek p.p.č. 1690/1 v k.ú. Krásná
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností MARTIA, a.s.,
dle geometrického plánu č. 738-5674/2016 ze dne 07.06.2016 (umístění inženýrských sítí – vedení NN
a kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení
smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje
č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč
- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky
k uzavření předmětných smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě
- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu
předmětných smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě
- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně
uveřejnit smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů,
a to za podmínky, podléhají-li smlouvy povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně ukládá
povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smluv
Termín kontroly: 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

33. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky k pozemkům parc. č. 1531/5,
1531/6, 1531/8 v k.ú. Kynšperk nad Ohří, pozemkům parc. č. 436/1, 436/2, 436/5, 437/2, 438/1
v k.ú. Citice, pozemkům parc. č. 192/3, 192/4 v k.ú. Tisová u Sokolova a pozemkům parc. č. 4126/2,
4126/8, 4126/10, 4126/11 v k.ú. Sokolov, ve prospěch Karlovarského kraje, mezi Karlovarským
krajem a Povodím Ohře, státní podnik
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 461/04/18
- schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky k pozemkům parc. č. 1531/5, 1531/6,
1531/8 v k.ú. Kynšperk nad Ohří, pozemkům parc. č. 436/1, 436/2, 436/5, 437/2, 438/1 v k.ú. Citice,
pozemkům parc. č. 192/3, 192/4 v k.ú. Tisová u Sokolova a pozemkům parc. č. 4126/2, 4126/8, 4126/10,
4126/11 v k.ú. Sokolov, spočívající v právu umístit a dále provozovat stavbu označenou jako "Páteřní
cyklostezka podél řeky Ohře ze Sokolova do Chebu" (dále jen „stavba“), na dobu určitou – po dobu
životnosti stavby, mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary,
IČO 70891168 (jako stranou oprávněnou) a Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4129,
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430 03 Chomutov, IČO 70889988 (jako stranou povinnou), a to za jednorázovou úhradu 127.078 Kč
+ 21 % DPH, tj. celkem 153.764,38 Kč
- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky k pozemkům
parc. č. 1531/5, 1531/6, 1531/8 v k.ú. Kynšperk nad Ohří, pozemkům parc. č. 436/1, 436/2, 436/5, 437/2,
438/1 v k.ú. Citice, pozemkům parc. č. 192/3, 192/4 v k.ú. Tisová u Sokolova a pozemkům parc. č.
4126/2, 4126/8, 4126/10, 4126/11 v k.ú. Sokolov, spočívající v právu umístit a dále provozovat stavbu
označenou jako "Páteřní cyklostezka podél řeky Ohře ze Sokolova do Chebu" (dále jen „stavba“), na dobu
určitou – po dobu životnosti stavby, mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88,
360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako stranou oprávněnou) a Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem
Bezručova 4129, 430 03 Chomutov, IČO 70889988 (jako stranou povinnou), a to za jednorázovou úhradu
127.078 Kč + 21 % DPH, tj. celkem 153.764,38 Kč
- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmanky, v souladu s ustanovením č. RK 534/05/15 ze dne
25.05.2015, podpisem předmětné smlouvy
Termín kontroly: 10.09.2018
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku

34. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu
provést stavbu inženýrské sítě - dešťové kanalizace včetně jejího ochranného pásma na pozemku
parc. č. 532 v k.ú. Dalovice, mezi Karlovarským krajem zastoupeným Integrovanou střední školou
Cheb a společností HILLSIDE, a.s.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 462/04/18
- schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě - dešťové kanalizace včetně jejího ochranného pásma
na pozemku parc. č. 532 v k.ú. Dalovice, mezi Karlovarským krajem zastoupeným Integrovanou střední
školou Cheb, příspěvkovou organizací, se sídlem Obrněné brigády 2258/6, 350 02 Cheb, IČO 00077461
(jako stranou budoucí povinnou) a společností HILLSIDE, a.s., se sídlem Dalovická 201/11,
Bohatice, 360 04 Karlovy Vary, IČO 26388235 (jako stranou budoucí oprávněnou)
- ukládá Integrované střední škole Cheb, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné
smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést
stavbu
- zmocňuje Integrovanou střední školu Cheb, příspěvkovou organizaci, realizovat kroky k podpisu
předmětné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy
o právu provést stavbu
Termín kontroly: 18.06.2018
Zodpovídá:

23.04.2018

Mgr. Bc. Tomáš Mašek, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy Cheb
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
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35. Souhlas s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na pozemku p.č. 1715 v k.ú. Karlovy Vary
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 463/04/18
- souhlasí s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na pozemku p.č. 1715 v k.ú. Karlovy Vary, ve vlastnictví
Karlovarského kraje, z důvodu zajištění bezpečnosti osob pohybujících se v okolí dřevin a zamezení škod
na přilehlé budově příspěvkové organizace
- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty Galerii umění Karlovy Vary, příspěvkové organizaci,
jako protihodnoty za vynaložené náklady na kácení a případnou uloženou náhradní výsadbu
- ukládá Odboru investic a správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Magistrát města
Karlovy Vary o povolení kácení
Termín kontroly: 22.10.2018
Zodpovídá:

Mgr. Jan Samec, ředitel Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace

36. Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.č. 394/3 v k.ú. Rybáře
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 464/04/18
- souhlasí s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.č. 394/3 v k.ú. Rybáře, ve vlastnictví
Karlovarského kraje, z důvodu zajištění bezpečnosti osob pohybujících se v okolí dřeviny a zamezení
škod na přilehlé budově příspěvkové organizace
- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty Střední uměleckoprůmyslové škole Karlovy Vary, příspěvkové
organizaci, jako protihodnoty za vynaložené náklady na kácení a případnou uloženou náhradní výsadbu
- bere na vědomí podanou žádost Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvkové
organizace, o povolení kácení 1 ks dřeviny rostoucí na na pozemku p.č. 394/3 v k.ú. Rybáře, adresované
Magistrátu města Karlovy Vary dne 26.02.2018
Termín kontroly: 05.11.2018
Zodpovídá:

Ing. Bc.
Markéta Šlechtová,
ředitelka
uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary

příspěvkové

organizace

Střední

37. Darování povodňových plánů vč. příslušenství ve vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví
obcí s rozšířenou působností po ukončení udržitelnosti projektu s názvem „Aktualizace digitálních
povodňových plánů Karlovarského kraje s podrobností do území ORP Aš, Cheb, Karlovy Vary,
Sokolov a Ostrov“
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 465/04/18
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení darování digitálních
povodňových plánů vč. příslušenství ve vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obcí s rozšířenou
působností v celkové hodnotě 2.020.422,00 Kč:
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- město Aš, pořizovací cena 205.200,00 Kč
- město Cheb, pořizovací cena 271.134,00 Kč
- statutární město Karlovy Vary pořizovací cena 205.200,00 Kč
- město Sokolov, pořizovací cena 1.133.688,00 Kč
- město Ostrov, pořizovací cena 205.200,00 Kč,
formou darovacích smluv mezi Karlovarským krajem (jako dárce na straně jedné) a jednotlivými obcemi
s rozšířenou působností (jako obdarovanými na straně druhé), a tím převést vlastnická práva dle návrhu
- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmanky, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15 ze dne
25.05.2015 podpisem předmětných darovacích smluv
Termín kontroly: 10.09.2018
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku

38. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy příspěvkových
organizací
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 466/04/18
- souhlasí s úplnou fyzickou likvidací movitého majetku v pořizovacích hodnotách ve správě
příspěvkových organizací:
- Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace, se sídlem Nádražní 268, 362 36 Pernink
- 149.940 Kč
- Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace, se sídlem Perninská 975,
362 21 Nejdek - 1.429.945 Kč dle návrhu
- ukládá ředitelům příspěvkových organizací - Bc. Alfrédovi Hluškovi, řediteli Domova pro seniory
v Perninku, příspěvková organizace, Olze Pištějové, DiS., ředitelce Zařízení následné rehabilitační
a hospicové péče, příspěvková organizace, zajistit provedení úplné fyzické ekologické likvidace
dle návrhu
Termín kontroly: 10.09.2018
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Bc. Alfréd Hlušek, ředitel Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace
Pištejová Olga , DiS., ředitelka příspěvkové organizace Zařízení následné rehabilitační
a hospicové péče

39. Schválení výjimky z přílohy č. 2 zřizovací listiny „Pravidla pro správu majetku kraje“
a darování nepotřebných vitrín ve vlastnictví Karlovarského kraje svěřených do správy Muzea
Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, do vlastnictví města Horní Blatná
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 467/04/18
- schvaluje výjimku z přílohy č. 2 zřizovací listiny "Pravidla pro správu majetku kraje" v případě
rozhodování o naložení s nepotřebnými vitrínami v celkové pořizovací hodnotě 60.737 Kč ve vlastnictví
Karlovarského kraje svěřených do správy Muzea Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského
kraje, s tím, že předmětný movitý majetek nebude nabízen příspěvkovým organizacím zřizovaným
Karlovarským krajem, ani složkám kraje
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- schvaluje darování nepotřebných vitrín v celkové pořizovací hodnotě 60.737 Kč ve vlastnictví
Karlovarského kraje svěřených do správy Muzea Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského
kraje formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Muzeem Karlovy Vary,
příspěvkovou organizací Karlovarského kraje (jako dárce na straně jedné) a městem Horní Blatná,
IČO 0480002, zastoupené panem Robertem Petrou, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé),
dle návrhu
- ukládá ředitelce Muzea Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, Ing. Lence
Zubačové, uzavřít předmětnou darovací smlouvu a pověřit ji podpisem smlouvy
Termín kontroly: 09.07.2018
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Ing. Lenka Zubačová, ředitelka Muzea Karlovy Vary, příspěvková organizace

40. Projekt "Kotlíkové dotace II" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace s
evidenčním číslem KK 00167/2018
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 468/04/18
- schvaluje uzavření dodatku č. 1, kterým se upravuje smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace
s evidenčním číslem KK 00167/2018 dle návrhu
- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje podpisem dodatku č. 1, kterým se upravuje smlouva
o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK 00167/2018
Termín kontroly: 04.06.2018
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku

41. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu včelařství
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 469/04/18
- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci programu pro poskytování dotací
z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu včelařství v celkové výši 1.398.000 Kč dle návrhu uvedeného
v tabulce č. 1
- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci
programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu včelařství dle návrhu
uvedeného v tabulce č. 1
- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí,
zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského
kraje v rámci programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu včelařství
- schvaluje neposkytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci programu pro poskytování dotací
z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu včelařství v celkové výši 322.000 Kč dle návrhu uvedeného
v tabulce č. 2, a to z důvodu vyčerpání finančního limitu
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- schvaluje neposkytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci programu pro poskytování dotací
z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu včelařství v celkové výši 234.000 Kč dle návrhu uvedeného
v tabulce č. 3, a to z důvodu nedodržení podmínek stanovených pravidly
Zodpovídá:

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

42. Dohoda o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek mezi 1. Karlovarským krajem
a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., a 2. Karlovarským krajem a společností NEMOS
SOKOLOV s.r.o., v souladu se smlouvou o správě a údržbě nemovitého majetku a nájemní
smlouvou, ve znění pozdějších dodatků
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 470/04/18
- bere na vědomí informaci o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek mezi 1. Karlovarským krajem
a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., a 2. Karlovarským krajem a společností NEMOS
SOKOLOV s.r.o., v souladu se smlouvou o správě a údržbě nemovitého majetku a nájemní smlouvou,
ve znění pozdějších dodatků
- schvaluje Dohodu o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek mezi 1. Karlovarským krajem
a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., a 2. Karlovarským krajem a společností NEMOS
SOKOLOV s.r.o., v souladu se smlouvou o správě a údržbě nemovitého majetku a nájemní smlouvou,
ve znění pozdějších dodatků
- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem Dohoda o vzájemném zápočtu
závazků a pohledávek mezi 1. Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.,
a 2. Karlovarským krajem a společností NEMOS SOKOLOV s.r.o., v souladu se smlouvou o správě
a údržbě nemovitého majetku a nájemní smlouvou, ve znění pozdějších dodatků
Zodpovídá:

Ing. Jan Bureš, člen rady

43. Lékařská pohotovostní služba v nemocnici v Ostrově - ukončení smlouvy
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 471/04/18
- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci
o lékařské pohotovostní službě pro děti v Nemocnici Ostrov
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dodatek č. 1 smlouvy
o poskytování, zabezpečení a úhradě činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění - dohoda
o ukončení smlouvy mezi Karlovarským krajem a společností NEMOS PLUS s.r.o., dle návrhu
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Jana Bureše, člena Rady
Karlovarského kraje, podpisem dodatku č. 1 smlouvy o poskytování, zabezpečení a úhradě činností
nehrazených z veřejného zdravotního pojištění - dohody o ukončení smlouvy
Zodpovídá:

23.04.2018

Ing. Jan Bureš, člen rady
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44. Projekt "KKN - nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilonu" - informace o výsledku
realizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 472/04/18
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Informaci o výsledku
realizace projektu "KKN - nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilonu"
Zodpovídá:

Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví

45. Projekt „Nemocnice Sokolov – rekonstrukce 3. n.p. pavilonu E“ - informace o výsledku realizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 473/04/18
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Informaci o výsledku
realizace projektu „Nemocnice Sokolov – rekonstrukce 3. n.p. pavilonu E“
Zodpovídá:

Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví

46. Schválení realizace zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky „Dodávka pacientských
simulátorů“ Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 474/04/18
- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení v podlimitním režimu dle § 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na veřejnou zakázku „Dodávka pacientských simulátorů“
- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Dodávka pacientských simulátorů“
- schvaluje nejnižší nabídkovou cenu vč. DPH jako hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek
na veřejnou zakázku „Dodávka pacientských simulátorů“
- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
Ing. Marcela Skalová, Mgr. Miloš Kukačka, DiS, Hana Šperlová
a náhradníky za členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
Bc. Antonín Zaschke, PhDr. Nikola Brizgalová, Petra Bakurová
- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
Ing. Jan Bureš, MUDr. Věra Procházková, Bohuslava Hajská, Ing. Šárka Ištvánová, Mgr. Miloš
Kukačka, DiS.
a náhradníky za členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek:
Ing. Karel Jakobec, Mgr. Petr Kubis, Ing. Eva Valjentová, Ing. Jitka Hloušková, PhDr. Nikola Brizgalová
Termín kontroly: 13.08.2018
Zodpovídá:

23.04.2018

MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje
příspěvková organizace
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47. Veřejná zakázka malého rozsahu „Dodávka trenažérů a vybavení pro výcvik“ financovaného
v rámci projektu Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické
záchranné služby Karlovarského kraje, CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0001708, spolufinancovaná
z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné
a bezpečné regiony, investiční priorita 5b: Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik,
zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení, specifický cíl 1.3:
Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 475/04/18
- schvaluje realizaci zadávacího řízení – veřejné zakázky malého rozsahu formou otevřeného řízení
s názvem „Dodávka trenažérů a vybavení pro výcvik“ financovaného v rámci projektu Modernizace
a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje,
CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0001708, spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního
programu, prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, investiční priorita 5b:
Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem
systémů krizového řízení, specifický cíl 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof,
v předpokládané výši 1.393.411,35 Kč vč. DPH rozdělenou na části:

část A. Výcvikové pracoviště ZOS v předpokládané výši 1.006.411,35 Kč vč. DPH

část B. Multimediální ICT pro VVS v předpokládané výši 195.000 Kč vč. DPH

část C. Technické vybavení VVS v předpokládané výši 192.000 Kč vč. DPH
- schvaluje nejnižší nabídkovou cenu vč. DPH jako hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek
na veřejnou zakázku „Dodávka trenažérů a vybavení pro výcvik“
- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Dodávka trenažérů a vybavení pro výcvik“
- schvaluje navržený seznam dodavatelů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku
„Dodávka trenažérů a vybavení pro výcvik“
- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
Ing. Marcela Skalová, MUDr. Jiří Smetana, Mgr. Miloš Kukačka, DiS.
a náhradníky za členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
Bc. Antonín Zaschke, Ing. Petr Královec, Hana Šperlová
- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
MUDr. Věra Procházková, Bohuslava Hajská, Ing. Šárka Ištvánová, Bc. Antonín Zaschke
a náhradníky za členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
Ing. Jan Bureš, Ing. Karel Jakobec, Ing. Petr Třešňák, Ing. Eva Valjentová, Olga Haláková, Hana
Hozmanová, Ing. Jitka Hloušková, Ing. Marcela Skalová
- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem zadávací dokumentace
na veřejnou zakázku „Dodávka trenažérů a vybavení pro výcvik“
Termín kontroly: únor 2019
Zodpovídá:

23.04.2018

MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje
příspěvková organizace
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48. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - P. F. art, spol. s r.o.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 476/04/18
- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu P. F. art, spol. s r.o.
(IČO 46905375), na zajištění výroby publikace "Atlas školství 2018/2019 pro Karlovarský kraj" ve výši
20.000 Kč
- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
s P. F. art, spol. s r.o. (IČO 46905375), ve výši 20.000 Kč na zajištění výroby publikace "Atlas školství
2018/2019 pro Karlovarský kraj" dle návrhu
- schvaluje
Rozpočtovou změnu č. 160/2018
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 20.000 Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství,
mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do příspěvků cizím subjektům téhož odboru
k poskytnutí individuální dotace subjektu P.F. art, spol. s r.o. (IČO 46905375), na pokrytí nákladů
spojených se zajištěním výroby publikace Atlas školství Karlovarského kraje pro školní rok 2019/2020
- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže
a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: 18.06.2018
Zodpovídá:

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

49. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - spolek DPSA - Dětské pěvecké sbory ašské
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 477/04/18
- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje spolku Dětské pěvecké sbory
ašské (IČO 27008011) ve výši 18.000 Kč na zajištění dopravy dětského pěveckého sboru SAšáci
na festival "Světlo za Lidice"
- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
na zajištění dopravy dětského pěveckého sboru SAšáci na festival "Světlo za Lidice" se spolkem Dětské
pěvecké sbory ašské (IČO 27008011) ve výši 18.000 Kč dle návrhu
- schvaluje
Rozpočtovou změnu č. 161/2018
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 18.000 Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství,
mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do příspěvků cizím subjektům téhož odboru
k poskytnutí individuální dotace subjektu Dětské pěvecké sbory ašské (IČO 27008011) na pokrytí nákladů
spojených se zajištěním dopravy dětského pěveckého sboru na festival Světlo za Lidice
- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže
a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení

23.04.2018
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Termín kontroly: 18.06.2018
Zodpovídá:

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

50. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Mgr. Richard Mazanec
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 478/04/18
- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Mgr. Richardu Mazancovi
(IČO 61181889) ve výši 60.000 Kč na zajištění prezentační výstavní akce Škola a trh práce 2019
- 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

51. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - SERENDIPITY z.s.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 479/04/18
- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje SERENDIPITY z.s.
(IČO 01927051), ve výši 35.000 Kč na úhradu pronájmu výstavních prostor v rámci veletrhu Věda,
výzkum, inovace
- 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 "Věda před radnicí 2018" Gymnázia Cheb, příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 480/04/18
- bere na vědomí projektový záměr „Věda před radnicí 2018“ Gymnázia Cheb, příspěvková organizace,
v rámci dotačního programu města Cheb a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje
Karlovarského kraje
- jmenuje RNDr. Ing. Jaroslava Kočvaru, ředitele Gymnázia Cheb, příspěvková organizace, vedoucím
projektu „Věda před radnicí 2018“
- schvaluje podání žádosti Gymnázia Cheb, příspěvková organizace, o dotaci z rozpočtu města Cheb
na realizaci projektu "Věda před radnicí 2018"
- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Věda před radnicí 2018“ Gymnázium Cheb, příspěvková
organizace

23.04.2018
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- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Věda před radnicí 2018“
- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Věda před radnicí 2018“ ve výši 150.000 Kč, kdy financování
projektu je řešeno z 50 % z dotačního programu města Cheb a z 50 % z vlastních prostředků příspěvkové
organizace
- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování) na základě
připomínek poskytovatele dotace prostřednictvím Gymnázia Cheb, příspěvková organizace
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitele příspěvkové organizace
o tomto usnesení
Termín kontroly: 09.07.2018
Zodpovídá:

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

53. Změna usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 252/03/18 ze dne 05.03.2018 - Poskytnutí daru
medailistům Her VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 481/04/18
- mění část svého usnesení č. RK 252/03/18 ze dne 05.03.2018, kterým schválila poskytnutí finančních
darů trenérům medailistů Her VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018 dle návrhu č. 2 v celkové
výši 45.000 Kč v tom smyslu, že návrh č. 2 se nahrazuje návrhem v novém znění s tím, že zároveň
se mění celková výše poskytnutých darů z 45.000 Kč na 39.000 Kč
Zodpovídá:

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

54. Jmenování členů konkursních komisí na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů
příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných
Karlovarským krajem
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 482/04/18
- jmenuje předsedu a další členy konkursních komisí pro konkursní řízení na obsazení vedoucích
pracovních míst ředitelů následujících příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských
zařízení zřizovaných Karlovarským krajem dle návrhu, s připomínkou uvedenou v zápise
 Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková
organizace
 Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně Kynžvart, příspěvková organizace
 Základní škola Ostrov, příspěvková organizace
 Gymnázium Cheb, příspěvková organizace
 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace
 První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace
 Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace
 Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace
 Hotelová škola Mariánské Lázně, příspěvková organizace
 Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace
 Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně, příspěvková organizace
23.04.2018
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Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, příspěvková organizace
Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, příspěvková organizace

- 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

55. Řešení závazku ze Stipendijního programu Karlovarského kraje - Jan Kříž
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 483/04/18
- schvaluje uzavření Smlouvy o uznání dluhu a plnění závazku mezi Karlovarským krajem a Janem
Křížem dle návrhu
- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže
a tělovýchovy, podpisem smlouvy
- 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

56. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce koridoru
Gymnázium Ostrov - část č. 1 Přestavba koridoru"
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 484/04/18
- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky "Rekonstrukce koridoru Gymnázium
Ostrov - část č. 1 Přestavba koridoru". Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka účastníka
Mudicon s. r. o., Stará Kysibelská 600/35, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary, IČO 04741111, s nabídkovou
cenou 19.249.164,27 Kč bez DPH (23.291.488,77 Kč včetně DPH).
- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Gymnáziem Ostrov, příspěvková organizace a vybraným
dodavatelem Mudicon s. r. o., Stará Kysibelská 600/35, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary, IČO 04741111,
s nabídkovou cenou 19.249.164,27 Kč bez DPH (23.291.488,77 Kč včetně DPH)
- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Gymnáziem Ostrov, příspěvková organizace
a vybraným dodavatelem Mudicon s. r. o., Stará Kysibelská 600/35, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary,
IČO 04741111, s nabídkovou cenou 19.249.164,27 Kč bez DPH (23.291.488,77 Kč včetně DPH)
po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení
- ukládá řediteli Gymnázia Ostrov, příspěvková organizace, činit úkony spojené s uzavřením smlouvy
s vybraným dodavatelem Mudicon s. r. o., Stará Kysibelská 600/35, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary,
IČO 04741111
- pověřuje Mgr. Jaroslava Šafránka podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem Mudicon s. r. o., Stará
Kysibelská 600/35, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary, IČO 04741111
23.04.2018
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Termín kontroly: 18.06.2018
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Mgr. Jaroslav Šafránek, ředitel příspěvkové organizace Gymnázia Ostrov

57. Program obnovy venkova - návrh rozdělení dotací
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 485/04/18
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení
- neposkytnutí dotace nezpůsobilým žadatelům HASIČI ČESKÁ REPUBLIKA, z.s., Sbor dobrovolných
hasičů Háje a Životna Dyleň
- návrh rozdělení dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu obnovy venkova
v celkové výši 19.896.000 Kč dle návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv
- pověřit Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, projektového
řízení a informatiky, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
v rámci Programu obnovy venkova
Termín kontroly: 09.07.2018
Zodpovídá:

Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje

58. Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" – schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného pracovního místa
účastníkem projektu LIPEX INVEST s.r.o.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 486/04/18
- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
s LIPEX INVEST s.r.o., na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného pracovního místa
účastníkem projektu "Nestůj a pojď II" financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost
- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje, Ing. Josefa Janů, podpisem Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného
pracovního místa účastníkem projektu "Nestůj a pojď II" financovaného v rámci Operačního programu
Zaměstnanost
Termín kontroly: 24.09.2018
Zodpovídá:

Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje

59. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Nejdek "O spolupráci při
tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského
kraje"
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 487/04/18
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- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předložený návrh smlouvy
mezi Karlovarským krajem a městem Nejdek "Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě
Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským
krajem a městem Nejdek "Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy
Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
Zodpovídá:

Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru informatiky

60. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice, a.s.
– jmenování člena představenstva
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 488/04/18
vykonávající působnost valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČO 26365804,
se sídlem Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205, jediného akcionáře - Karlovarského kraje
dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích) (dále jen „valná hromada“):
- volí v souladu s článkem 9. odst. 3 písm. o) stanov Karlovarské krajské nemocnice, a.s., MUDr. Josefa
Maška, jako nového člena představenstva Karlovarské krajské nemocnice, a.s., ke dni 15.05.2018
- pověřuje představenstvo Karlovarské krajské nemocnice, a.s., přípravou smlouvy o výkonu funkce člena
představenstva pro nově jmenovaného člena představenstva a jejím předložením valné hromadě
ke schválení, a to v termínu před nástupem nového člena představenstva do funkce
- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice, a.s., zabezpečit zápis změny člena
představenstva do obchodního rejstříku
- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje, Mgr. Janu Vildumetzovou, podpisem zápisu o rozhodnutí
jediného akcionáře
Zodpovídá:

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

61. Plná moc v rámci příkazní smlouvy k projektu: „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické
záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“ financovaného v rámci 36. Výzvy integrovaného
regionálního operačního programu, prioritní osa 1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné
regiony, specifický cíl 1.3 – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 489/04/18
- odvolává plnou moc, kterou byl zmocněn MUDr. Roman Sýkora, Ph.D., ze dne 06.10.2016 ve věci
zajištění činností spojených s přípravou, realizací a udržitelností projektu financovaného v rámci
36. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické
záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“ financovaného v rámci 36. Výzvy integrovaného
regionálního operačního programu, prioritní osa 1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony,
specifický cíl 1.3 – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, na základě příkazní smlouvy
č. KK 02885/2016 uzavřené dne 06.10.2016
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- uděluje souhlas s plnou mocí MUDr. Jiřímu Smetanovi, řediteli Zdravotnické záchranné služby
Karlovarského kraje, p.o., ve věci zajištění činností spojených s přípravou, realizací a udržitelností
projektu financovaného v rámci 36. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Zodolnění
výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“ financovaného
v rámci 36. Výzvy integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 1. Konkurenceschopné,
dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.3 – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof,
na základě příkazní smlouvy č. KK 02885/2016 uzavřené dne 06.10.2016
- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem plné moci udělené
MUDr. Jiřímu Smetanovi, ve věci zajištění činností spojených s přípravou, realizací a udržitelností
projektu financovaného v rámci 36. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Zodolnění
výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“
Termín kontroly: 27.08.2018
Zodpovídá:

Ing. Jan Bureš, člen rady

62. Schválení výsledku zadávacího řízení – výběr dodavatelů veřejné zakázky „Dodávka vnitřního
vybavení pokojů, společných prostor a zázemí zaměstnanců - Rekonstrukce objektu Domova
pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace – II. etapa“ realizovaného v rámci
projektu Rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace
– II. etapa – identifikační číslo EDS 113D313003102
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 490/04/18
- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Dodávka vnitřního vybavení
pokojů, společných prostor a zázemí zaměstnanců - Rekonstrukce objektu Domova pro seniory
„SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace – II. etapa“ realizovaného v rámci projektu Rekonstrukce
objektu Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace – II. etapa – identifikační číslo
EDS 113D313003102". Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka účastníka copy&media s. r. o.,
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO 0610213, s nabídkovou cenou 914.872,00 Kč bez DPH
(tj. 1.106.995,12 Kč s DPH).
- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a copy&media s. r. o.,
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO 0610213 na veřejnou zakázku „Dodávka vnitřního vybavení pokojů,
společných prostor a zázemí zaměstnanců - Rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKA“
v Chebu, příspěvková organizace – II. etapa“ realizovaného v rámci projektu Rekonstrukce objektu
Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace – II. etapa – identifikační číslo
EDS 113D313003102“ s nabídkovou cenou 914.872,00 Kč bez DPH (tj. 1.106.995,12 Kč s DPH)
- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a copy&media s. r. o.,
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO 0610213 s nabídkovou cenou 914.872,00 Kč bez DPH
(tj. 1.106.995,12 Kč s DPH) po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení
- ukládá vedoucí odboru řízení projektu učinit úkony spojené s uzavřením smlouvy s vybraným
dodavatelem copy&media s. r. o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO 0610213 na nabídkovou cenu
914.872,00 Kč bez DPH (tj. 1.106.995,12 Kč s DPH)
- pověřuje Mgr. Petra Kubise, náměstka hejtmanky, podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem
copy&media s. r. o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO 0610213
Termín kontroly: 09.07.2018
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Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku

63. Postup ve věci Příkazu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže u projektu "Lineární
urychlovač pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí", reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01273
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 491/04/18
- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci
o
doručeném
Příkazu
Úřadu
pro
ochranu
hospodářeské
soutěže
č.
j.
ÚOHS-S0131/2018/VZ-10511/2018/523/HVo
ze
dne
10.4.2018
k
projektu
reg. CZ.1.09/1.3.00/78.01273 "Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí",
kterým ukládá pokutu ve výši 75.000,00 Kč
- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí nepodání odporu
proti
Příkazu
Úřadu
pro
ochranu
hospodářské
soutěže
č. j. ÚOHS-S0131/2018/VZ-10511/2018/523/HVo ze dne 10.04.2018
- schvaluje úhradu pokuty ve výši 75.000,00 Kč do jednoho měsíce od nabytí právní moci Příkazu,
tj. do 18.05.2018, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stanovil pokutu za zjištění:
při zadávání veřejné zakázky „Realizace stavby Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – přístavba
zázemí“ se Karlovarský kraj dopustil přestupku dle § 120 odst. 1 písm. a) zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že postupoval
v rozporu s § 82 odst. 7 písm. b) cit. zákona a zásadou zákazu diskriminace zakotvenou
v § 6 odst. 1 téhož zákona, když s vybraným uchazečem – společností Metrostav a.s., uzavřel dodatek
č. 1 ke smlouvě o dílo na plnění shora uvedené veřejné zakázky, kterým posunul konečný termín plnění
této zakázky ze dne 31.07.2015 na den 31.08.2015, čímž umožnil podstatnou změnu práv a povinností
vyplývajících ze smlouvy o dílo, když změna konečného termínu plnění mohla za použití v původním
zadávacím řízení umožnit účast jiných dodavatelů, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr
nejvhodnější nabídky
- ukládá odboru finančnímu řešit sankci za veřejnou zakázku jako škodní případ v souladu s platnou
právní úpravou
Zodpovídá:

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

64. Schválení veřejné sbírky
Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.

65. Pověření k jednáním v rámci přípravné fáze pořadatelství Her zimní olympiády dětí a mládeže
2020 v Karlovarském kraji
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 492/04/18
- pověřuje do doby uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem, Českým olympijským výborem
a Českou olympijskou, a.s., o pořadatelství Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR v roce 2020
v Karlovarském kraji, Martina Müllera, k nezbytným předběžným jednáním v rámci přípravné fáze
pořadatelství, z nichž pro Karlovarský kraj nevyplynou žádné závazky
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- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: 21.05.2018
Zodpovídá:

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

66. Změna pravidel Zastupitelstva Karlovarského kraje Zásady pro poskytování cestovních náhrad
členům Zastupitelstva Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 493/04/18
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dodatek č. 1 předpisu
zastupitelstva kraje č. PZ 01/2017 Zásady pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům
Zastupitelstva Karlovarského kraje
Zodpovídá:

Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu

67. Objekt Císařských lázní Karlovy Vary - havarijní stav
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 494/04/18
- schvaluje zahájení úkonů k zajištění havarijní opravy v 1. PP objektu Císařských lázní Karlovy Vary,
konkrétně na zajištění zatékání, zabezpečení anglických dvorků, obnovení funkce provětrávání
a odstranění degradovaných omítek
- schvaluje převod finančních prostředků ve výši 600 tis. Kč z rezervního do investičního fondu
příspěvkové organizace Císařské lázně Karlovy Vary
- schvaluje
Rozpočtovou změnu č. 180/2018
- přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního
ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 1.000.000 Kč. Jedná se o změnu
charakteru finančních prostředků z neinvestičních na investiční. Finanční prostředky jsou určeny do fondu
investic příspěvkové organizace Karlovarského kraje Císařské lázně Karlovy Vary na zajištění havarijního
stavu, konkrétně na zajištění zatékání, zabezpečení anglických dvorů, obnovení funkce provětrávání
a odstranění degradovaných omítek.
- schvaluje použití fondu investic do výše 1.600 tis. Kč na zajištění havarijních oprav v 1. PP Císařských
lázní Karlovy Vary, konkrétně na zajištění zatékání, zabezpečení anglických dvorků, obnovení funkce
provětrávání a odstranění degradovaných omítek
- schvaluje dotaci do fondu investic příspěvkové organizace Karlovarského kraje Císařské lázně
Karlovy Vary ve výši 1 mil. Kč na zajištění zatékání, zabezpečení anglických dvorků, obnovení funkce
provětrávání a odstranění degradovaných omítek
- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zahájit veškeré úkony související
se zajištěním havarijních oprav v 1. PP objektu Císařských lázní Karlovy Vary, a koordinovat činnosti
s ředitelem Císařských lázní Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje a odborem řízení
projektů (v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem
a jeho příspěvkovými organizacemi)
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- ukládá odboru finančnímu zajistit vyposlání finančních prostředků
Termín kontroly: 18.06.2018
Zodpovídá:

Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství
a cestovního ruchu
Drahoslav Stráský, ředitel Císařských Lázní, příspěvková organizace

68. Žádost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad zastupitelům Karlovarského kraje
ve věci dořešení záležitostí Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 495/04/18
- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci
o žádosti Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ze dne 28.03.2018 o schválení poskytnutí
dotace na dofinancování projektů, v jejichž případě mohou příjemcům dotací vzniknout oprávněné nároky
na vyplacení dříve krácené části dotace v maximální částce spolufinancovaného podílu Karlovarského
kraje, která činí 4.301.578,74 Kč
- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí aktuální
informace o součinnosti s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad ve věci problematiky
projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu v období 2007 - 2013 včetně přehledu
projektů dosud nevypořádaných s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad
- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí
- souhrn informací k dosud nevypořádaným žádostem o vratku vratitelných přeplatků u projektu
realizovaného Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvkovou organizací a
- souhrn informací k dosud nevypořádaným žádostem o vratku vratitelných přeplatků u projektů
realizovaných Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací
Termín kontroly: 23.07.2018
Zodpovídá:
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