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

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

„xxxxxxxxx“). 

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

Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 

 

 

USNESENÍ 
 

z 92. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 21. května 2018 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 7:55 do 15:10 hodin  

 
 

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

(do 13:52 hod.), Mgr. Blažek (do 13:02 hod.), Ing. Jakobec, Ing. Bureš,  

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

Jednání řídil:         Mgr. Vildumetzová 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje  

(do 13:58 hod.), PhDr. Mgr. Smoleja, zástupce ředitelky Krajského úřadu 

Karlovarského kraje (od 13:58 hod.) 

Další zúčastnění: Ing. arch. Franta, Ing. Hryszová, Ing. Jánská, Bc. Jelenová,  

Ing. Leichter, MBA, Ing. Martincová, Ing. arch. Musil, Mgr. Novotný,  

Mgr. Pavlíková, Ing. Raška, Mgr. Saxová, PhDr. Smoleja, Ing. Stráská,  

Mgr. Vodičková 

Zapisovatelka:       Monika Nová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, 

a.s. – Rozhodnutí o vyplacení pohyblivé odměny členům představenstva  

za rok 2017 

RK 579/05/18 

2. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, 

a.s. – Návrhy kritérií a podmínek pro stanovení pohyblivé odměny v roce 2018  

pro členy představenstva 

RK 580/05/18 

3. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, 

a. s. – Řádná roční účetní závěrka za rok 2017, návrh na způsob úhrady ztráty  

a Výroční zpráva za rok 2017 

RK 581/05/18 

4. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 21.05.2018 RK 582/05/18 

5. Rozpočtové změny RK 583/05/18 

6. Návrh rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na období 2019-2021 RK 584/05/18 

7. Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2017 RK 585/05/18 

8. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského 

kraje k 31.03.2018 

RK 586/05/18 

9. Změna názvu schválené dotace do fondu investic organizace Domov pro seniory  

v Perninku, příspěvková organizace 

RK 587/05/18 
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10. Schválení použití fondu investic příspěvkové organizaci Gymnázium a obchodní 

akademie Mariánské Lázně, p.o., na akci "Stavební úpravy v objektu školy  

č. p. 355/7 Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvkové 

organizace" 

RK 588/05/18 

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

spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, 

příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí a.s. 

RK 589/05/18 

12. Postup ve věci doručené Žádosti o opravu vydaných platebních výměrů v rámci 

projektu reg. č. CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 "Nestůj a pojď II." 

RK 590/05/18 

13. Projekt "Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově" 

registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284 – informace  

o projektu a úprava finančního krytí dle aktuálního Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

RK 591/05/18 

14. Projekt "Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné" 

registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283 – informace  

o projektu a úprava finančního krytí dle aktuálního Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

RK 592/05/18 

15. Schválení výjimky z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským 

krajem a jeho příspěvkovými organizacemi č. PR 03/2018 a schválení přímého 

zadání Upgradu řídící a vizualizační centrály Honeywell (topení, vzduchotechnika, 

klimatizace) společnosti IDEA BUILDING s.r.o., IČO 25615181,  

U Drůbežárny 347, 149 00 Praha 4 

RK 593/05/18 

16. Poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

na pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města 

Teplá v roce 2018 

RK 594/05/18 

17. Poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

na pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města 

Rotava v roce 2018   

RK 595/05/18 

18. Poskytnutí finančního daru České společnosti tělovýchovného lékařství, z.s. RK 596/05/18 

19. Odměňování členů výborů a členů komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 

staženo 

20. Ostraha objektů Krajského úřadu Karlovarského kraje – návrh zvýšení úrovně 

zabezpečení 

RK 597/05/18 

21. Pravidelná informace z kontrolního dne k Závazku veřejné služby na Údržbě silnic 

Karlovarského kraje, a. s. 

RK 598/05/18 

22. Žádost města Kraslice o snížení jednorázové finanční náhrady za omezení 

vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Kraslice, k.ú. Krásná u Kraslic  

a k.ú. Kraslice - veřejné osvětlení“ v silničních pozemcích v majetku 

Karlovarského kraje 

RK 599/05/18 

23. Smlouva o zajištění veřejných služeb v přepravě veřejnou drážní dopravou  

na tratích 170 a 140 v územním obvodu Karlovarského kraje pro období  

od prosince 2020 do prosince 2023 s Českými dráhami, a.s.  

RK 600/05/18 

24. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové 

péče, lázeňství a cestovního ruchu - alokované v rozpočtu, podléhající schválení 

Radou Karlovarského kraje 

RK 601/05/18 

25. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové 

péče, lázeňství a cestovního ruchu, podléhající schválení Zastupitelstvem 

Karlovarského kraje 

RK 602/05/18 

26. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek, 

památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2018 

RK 603/05/18 

27. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti 

cestovního ruchu v roce 2018 

RK 604/05/18 

28. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit  

v roce 2018 

 

staženo 
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29. Projekt "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů 

Krajské knihovny Karlovy Vary" - informace o projektu a úprava finančního krytí 

dle žádosti o podporu a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR 

RK 605/05/18 

30. Projekt Muzea Cheb, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, „Dílna písaře“ 

- schválení projektu 

RK 606/05/18 

31. Schválení prodeje nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku 

fyzické osoby - části pozemku p.č. 2941 v k.ú. Sokolov, obec Sokolov 

RK 607/05/18 

32. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemku parc. č. 335/3  

v k.ú. Žlutice, v majetku Karlovarského kraje, ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a.s., mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední lesnickou 

školou Žlutice, příspěvkovou organizací a společností ČEZ Distribuce, a.s., 

zastoupenou společností Stav - elektro s.r.o. 

RK 608/05/18 

33. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům parc. č. 1083/19, 

1090/2, 1083/3, 1086 v k.ú. Drahovice, v majetku Karlovarského kraje,  

ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Střední odbornou školou stavební Karlovy Vary, příspěvkovou 

organizací a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností 

Elektromontáže Touš s.r.o. 

RK 609/05/18 

34. Zrušení předkupního práva k pozemku p.č. 72/1 v k.ú. Dobroše RK 610/05/18 

35. Schválení prodeje nepotřebného osobního automobilu Škoda Fabia hatchback 

svěřeného do správy Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

RK 611/05/18 

36. Příkazní smlouva na zajištění realizace veřejné zakázky "KKN – stavební úpravy 

porodnického oddělení", realizace stavby 

RK 612/05/18 

37. Schválení zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení 

lékařské technologie a interiérového vybavení - II.“ pro části veřejné zakázky 

Část 3 VZ - TP-4010 - digestoř laboratorní stolní, odtahová 

Část 6 VZ - TP-6701 - panel sprchový s dezinfekcí a 

Schválení realizace nového zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky 

„Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – II., část 6“ pro část 

veřejné zakázky 

Část 6 VZ - TP-6701 - panel sprchový s dezinfekcí 

- schválení formy zadávacího řízení  

- schválení hodnotících kritérií a jejich vah 

- jmenování členů komise pro otevírání nabídek  

- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek 

Schválení zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení 

lékařské technologie a interiérového vybavení - III.“ pro části veřejné zakázky 

Část 19 VZ - Nábytek nerezový a ostatní kovový 

Část 21 VZ - Nábytek - stoly, skříně, psací stoly - DTD 

Část 22 VZ - Laboratorní nábytek a 

Schválení realizace nového zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky 

„Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - III.“ pro části veřejné 

zakázky 

Část 19 VZ - Nábytek nerezový a ostatní kovový 

Část 21 VZ - Nábytek - stoly, skříně, psací stoly - DTD 

Část 22 VZ - Laboratorní nábytek 

- schválení formy zadávacího řízení  

- schválení hodnotících kritérií a jejich vah 

- jmenování členů komise pro otevírání nabídek 

- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek 

 

 

RK 613/05/18 
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38. Schválení zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení 

lékařské technologie a interiérového vybavení - III.“ pro části veřejné zakázky 

Část 20 veřejné zakázky – Sedací nábytek 

Část 23 veřejné zakázky – Zařízení interiéru a 

Schválení realizace nového zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky 

„Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – III., část 20 a 23“  

pro části veřejné zakázky 

Část 20 veřejné zakázky – Sedací nábytek 

Část 23 veřejné zakázky – Zařízení interiéru 

- schválení formy zadávacího řízení  

- schválení hodnotících kritérií a jejich vah 

- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami  

- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek 

RK 614/05/18 

39. Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku  

na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - III.“ pro část 

veřejné zakázky 

Část 24 veřejné zakázky – Domácí spotřebiče 

RK 615/05/18 

40. Dobrota Karlovarského kraje 2018 RK 616/05/18 

41. Poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži "Liga odpadů" v rámci 

společného projektu Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s. 

RK 617/05/18 

42. Poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži „EZ – Liga“ v rámci 

společného projektu Karlovarského kraje a společnosti ASEKOL, a.s. 

RK 618/05/18 

43. Poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži obcí v rámci společného 

projektu Karlovarského kraje a společnosti ELEKTROWIN a.s. 

RK 619/05/18 

44. Poskytnutí individuální dotace Českému rybářskému svazu, z.s., Západočeskému 

územnímu svazu na vysazení reofilních a lososovitých druhů ryb a lipana do revírů 

v Karlovarském kraji na rok 2018 

RK 620/05/18 

45. Poskytnutí individuální dotace Českému svazu včelařů, z.s., okresní organizaci 

Sokolov na zajištění 4. Medového dne - propagačně-vzdělávací akce pro děti škol 

okresu Sokolov a širokou veřejnost 

RK 621/05/18 

46. Poskytnutí individuální dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., 

okresnímu mysliveckému spolku Cheb na Krajské setkání myslivců na Kladské  

a nákup věcných cen pro okresní kolo soutěže o Zlatou srnčí trofej 

RK 622/05/18 

47. Poskytnutí individuální dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., 

okresnímu mysliveckému spolku Sokolov na činnost dvou kroužků mládeže 

myslivosti na rok 2018 

RK 623/05/18 

48. Poskytnutí individuální dotace spolku DROSERA z.s., na vybudování 

ekologického centra EKOLEON při záchranné stanici handicapovaných živočichů 

– III. etapa, na rok 2018 

RK 624/05/18 

49. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu ochrany 

životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty na rok 2018 

RK 625/05/18 

50. Poskytnutí individuální dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., 

okresnímu mysliveckému spolku Sokolov na částečné pokrytí nákladů spojených  

s vydáváním Mysliveckého zpravodaje s celokrajskou působností na rok 2018 

RK 626/05/18 

51. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na likvidaci 

invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji na rok 2018 

RK 627/05/18 

52. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu realizace 

drobných vodohospodářských ekologických akcí na rok 2018 

RK 628/05/18 

53. Poskytnutí individuální dotace městu Hroznětín pro rok 2018 na eliminaci sinic  

ve vodní nádrži Velký rybník v obci Velký Rybník 

RK 629/05/18 

54. Územní energetická koncepce Karlovarského kraje, Aktualizace 2017 – 2042 RK 630/05/18 

55. Program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními 

technologiemi v souvislosti s eReceptem – poskytnutí dotací 

 

RK 631/05/18 
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56. Informace o finančním ukončení projektu „Technika pro Zdravotnickou 

záchrannou službu Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci“ 

RK 632/05/18 

57. Projekt „Modernizace infrastruktury SŠ logistické“ Střední školy logistické 

Dalovice, příspěvková organizace  

RK 633/05/18 

58. Místní akční plán (MAP) Rozvoje vzdělávání na Mariánskolázeňsku, území 

správního obvodu ORP Mariánské Lázně na období 2018 – 2023  

RK 634/05/18 

59. Novelizace předpisu rady kraje č. PR 02/2010 Stanovení povinností ředitelů 

příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem vyplývajících z jejich 

funkce ve vztahu ke zřizovateli  

RK 635/05/18 

60. Návrh na vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje  RK 636/05/18 

61. Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové 

organizace, za 1. čtvrtletí 2018 

RK 637/05/18 

62. Schválení uzavření Smlouvy na dodávku služby WOLFNET.CZ FREE WIFI RK 638/05/18 

63. Úprava organizace školního roku 2017/2018 v Gymnáziu Ostrov, příspěvková 

organizace  

RK 639/05/18 

64. Změna platu ředitelky příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním 

postižením "SOKOLÍK", příspěvková organizace 

RK 640/05/18 

65. Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" – schválení uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace pro Klubíčko Cheb, z.s., na mzdové náklady spojené 

s obsazením dotovaného pracovního místa účastníkem projektu ,,Nestůj a pojď II" 

RK 641/05/18 

66. Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" – schválení uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace pro Antonína Slepičku a Léčebné lázně Mariánské 

Lázně a.s., na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného pracovního místa 

účastníkem projektu ,,Nestůj a pojď II" 

Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace evidenční číslo 

KK03111/2017 - Slepička Antonín 

Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace evidenční číslo 

KK03185/2017 - Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. 

RK 642/05/18 

67. Smlouva o spolupráci Karlovarský kraj - Národní památkový ústav, státní 

příspěvková organizace 

RK 643/05/18 

68. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice 

a.s. - poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál obchodní 

společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 

RK 644/05/18 

69. Petice za zřízení senior taxi služby RK 645/05/18 

70. Smlouva o nájmu dopravního prostředku  RK 646/05/18 

71. Výpůjčka zastupitelského sálu na budově A, pro SUPŠ Karlovy Vary, předávání 

maturitních vysvědčení 

RK 647/05/18 

72. Výpůjčka zasedací místnosti 220 B v budově B za účelem pořádání semináře 

Dotace EU a veřejné zakázky 

RK 648/05/18 

73. Výpůjčka zasedací místnosti 218 A v budově A za účelem vyhodnocení soutěže 

"Stavby Karlovarského kraje". 

RK 649/05/18 

74. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivní činnosti 

seniorů 

RK 650/05/18 

75. Informace o provedeném auditním šetření č. AZ 1 2018 "Prověření distribuce 

Krajských listů“ 

RK 651/05/18 

76. Schválení udělení plné moci zástupci ředitelky Krajského úřadu Karlovarského 

kraje, ke všem úkonům souvisejícím s realizací auditu operace č. OPZ/2018/O/020 

s názvem "Nestůj a pojď II", Ministerstvem financí. 

RK 652/05/18 

77. Plán veřejnosprávních kontrol na období od 01.01.2018 do 31.12.2018  

- aktualizace č. 2  

 

 

 

 

 

RK 653/05/18 
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78. Oznámení účastníka Marles s.r.o., o odstoupení od své nabídky na 9. část veřejné 

zakázky a schválení nabídky účastníka, který se umístil druhý v pořadí,  

jako nejvýhodnější nabídky v 9. části veřejné zakázky „Realizace opatření  

k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“ v rámci udržitelnost 

projektu „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“ 

RK 654/05/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Vildumetzová v. r. 

hejtmanka  

Karlovarského kraje 

 Mgr. Petr Kubis v. r. 

 náměstek hejtmanky 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Mgr. Petra Kubise 

- Mgr. Danielu Seifertovou 
 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 
bod č. 63 Úprava organizace školního roku 2017/2018 v Gymnáziu Ostrov, příspěvková 

organizace 

 

bod č. 64 Změna platu ředitelky příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním 

postižením "SOKOLÍK", příspěvková organizace 

 

bod č. 65 Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" – schválení uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace pro Klubíčko Cheb, z.s, na mzdové náklady spojené  

s obsazením dotovaného pracovního místa účastníkem projektu ,,Nestůj a pojď II" 

 

bod č. 66 Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" – schválení uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace pro Antonína Slepičku a Léčebné lázně Mariánské Lázně 

a.s., na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného pracovního místa 

účastníkem projektu ,,Nestůj a pojď II" 

Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace evidenční číslo 

KK03111/2017 - Slepička Antonín 

Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace evidenční číslo 

KK03185/2017 - Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. 

 

bod č. 67 Smlouva o spolupráci Karlovarský kraj - Národní památkový ústav, státní příspěvková 

organizace 

 

bod č. 68 Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 

- poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál obchodní 

společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 

 

bod č. 69 Petice za zřízení senior taxi služby 

 

bod č. 70 Smlouva o nájmu dopravního prostředku 

 

bod č. 71 Výpůjčka zastupitelského sálu na budově A, pro SUPŠ Karlovy Vary, předávání 

maturitních vysvědčení 

 

bod č. 72 Výpůjčka zasedací místnosti 220 B v budově B za účelem pořádání semináře Dotace 

EU a veřejné zakázky 

 

bod č. 73 Výpůjčka zasedací místnosti 218 A v budově A za účelem vyhodnocení soutěže 

"Stavby Karlovarského kraje" 
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bod č. 74 Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivní činnosti seniorů 

 

bod č. 75 Informace o provedeném auditním šetření č. AZ 1 2018 "Prověření distribuce 

Krajských listů“ 

 

bod č. 76  Schválení udělení plné moci zástupci ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje, 

ke všem úkonům souvisejícím s realizací auditu operace č. OPZ/2018/O/020 s názvem 

"Nestůj a pojď II", Ministerstvem financí 

 

bod č. 77 Plán veřejnosprávních kontrol na období od 01.01.2018 do 31.12.2018  

- aktualizace č. 2 

 

bod č. 78 Oznámení účastníka Marles s.r.o., o odstoupení od své nabídky na 9. část veřejné 

zakázky a schválení nabídky účastníka, který se umístil druhý v pořadí,  

jako nejvýhodnější nabídky v 9. části veřejné zakázky „Realizace opatření k omezení 

výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“ v rámci udržitelnost projektu 

„Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“ 

 
Staženo z programu: 

 
bod č. 19 Odměňování členů výborů a členů komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 

 
bod č. 28 Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit  

v roce 2018 

 

 
1. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.  

– Rozhodnutí o vyplacení pohyblivé odměny členům představenstva za rok 2017 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 579/05/18 
 

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

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

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

ve věcech kraje jako jediný společník obchodní společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.,  

IČO 26402068, se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice (dále jen ÚSKK, a.s.), zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197  

 

- rozhoduje o vyplacení pohyblivé odměny za rok 2017 pro předsedu představenstva společnosti Údržba 

silnic Karlovarského kraje, a.s., Ing. Martina Leichtera, MBA, ve výši dle předloženého návrhu 

 

- rozhoduje o vyplacení pohyblivé odměny za rok 2017 pro místopředsedu představenstva společnosti 

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Ing. Zdeňka Brázdu, výši dle předloženého návrhu 

 

- rozhoduje o vyplacení pohyblivé odměny za rok 2017 pro člena představenstva společnosti Údržba 

silnic Karlovarského kraje, a.s., Ing. Pavla Rašku, ve výši dle předloženého návrhu 

 

- rozhoduje o vyplacení pohyblivé odměny za rok 2017 pro bývalého místopředsedu představenstva 

společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Ing. Jana Lichtnegera, ve výši dle předloženého 

návrhu 
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- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje podpisem vyhotovení písemného zápisu o výše uvedených 

rozhodnutích za jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského 

kraje, a.s. 

 

Zodpovídá: Ing. Martin Leichter, MBA, předseda představenstva 

Ing. Zdeněk Brázda, místopředseda představenstva 

Ing. Pavel Raška, člen představenstva 

 

 
2. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. – Návrhy 

kritérií a podmínek pro stanovení pohyblivé odměny v roce 2018 pro členy představenstva 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 580/05/18 
 

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

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

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

ve věcech kraje jako jediný společník obchodní společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.,  

IČO 26402068, se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice (dále jen ÚSKK, a.s.), zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197  

 

- rozhoduje o stanovení Kritérií a podmínek stanovení pohyblivé odměny v roce 2018 dle předložených 

návrhů pro: 
a) Ing. Martina Leichtera, MBA, předsedu představenstva 

b) Ing. Zdeňka Brázdu, místopředsedu představenstva 

c) Ing. Pavla Rašku, člena představenstva 
 

- bere na vědomí předloženou Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku 

společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., za období 1-3/2018 

 

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje podpisem vyhotovení písemného zápisu o výše uvedených 

rozhodnutí za jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského 

kraje, a.s. 

 

Zodpovídá: Ing. Martin Leichter, MBA, předseda představenstva 

Ing. Zdeněk Brázda, místopředseda představenstva 

Ing. Pavel Raška, člen představenstva 

 

 
3. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s. – Řádná 

roční účetní závěrka za rok 2017, návrh na způsob úhrady ztráty a Výroční zpráva za rok 2017 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 581/05/18 
 

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

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

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

ve věcech kraje jako jediný společník obchodní společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.,  

IČO 26402068, se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice (dále jen ÚSKK, a.s.), zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197 
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- bere na vědomí předloženou Výroční zprávu společnosti ÚSKK, a.s., za rok 2017 

 

- bere na vědomí předloženou Zprávu nezávislého auditora k účetní závěrce za období od 01.01.2017  

– 31.12.2017 ze dne 19.04.2018, vyhotovenou auditorskou společností Q-Audit, s.r.o., oprávnění č. 120, 

Mariánské Lázně, Mírové náměstí č. p. 136, auditorem Ing. Miloslavem Kučerou, oprávnění číslo 754 

 

- bere na vědomí vyjádření dozorčí rady společnosti k přezkoumání Řádné roční účetní závěrky  

ÚSKK, a.s., za rok 2017 a k návrhu na způsob úhrady ztráty 

 

- bere na vědomí předloženou Zprávu o vztazích za rok 2017 

 

- schvaluje Řádnou roční účetní závěrku ÚSKK, a.s., za rok 2017 

 

- rozhoduje, že vykázaná ztráta společnosti ve výši 12.222.332,88 Kč bude uhrazena z nerozděleného 

zisku minulých let 

 

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje podpisem vyhotovení písemného zápisu o výše uvedených 

rozhodnutích za jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského 

kraje, a.s. 

 

Zodpovídá: Ing. Martin Leichter, MBA, předseda představenstva 

Ing. Zdeněk Brázda, místopředseda představenstva 

Ing. Pavel Raška, člen představenstva 

 

 
4. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 21.05.2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 582/05/18 
 

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

k datu 21.05.2018 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
5. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 583/05/18 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 197/2018 

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského 

kraje, kapitoly Příspěvky cizím subjektům, v celkové částce ± 4.163.577 Kč z investičních na neinvestiční 

prostředky. Jedná se o prostředky určené na poskytnutí neinvestičních dotací obcím v rámci Programu 

obnovy venkova. 

 

Rozpočtovou změnu č. 198/2018 

- zapojení volných finančních prostředků z rozdělení přebytku výsledku hospodaření Karlovarského kraje 

za rok 2017 ve výši 1.000.000 Kč do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu 

Karlovarského kraje na poskytnutí dotací v II. kole příjmu žádostí v rámci Programu obnovy venkova  

na obnovu válečných hrobů 
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Rozpočtovou změnu č. 199/2018 

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

ve výši 10.000.000 Kč do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje  

na přípravu a zpracování studie Generelu nemocnice Karlovy Vary. Tato alokace finančních prostředků  

z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 byla schválena usnesením č. ZK 78/04/18  

dne 26.04.2018. 

 

Rozpočtovou změnu č. 200/2018  

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 850.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové 

dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje, Galerii 

výtvarného umění v Chebu, na realizaci Celoročního výstavního programu GAVU Cheb na rok 2018 

 

Rozpočtovou změnu č. 201/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 200.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové 

dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerii 4 

– galerie fotografie na realizaci projektu Celoroční činnost ART CENTRA GALERIE 4 

 

Rozpočtovou změnu č. 202/2018 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 28.938 Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže  

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční 

příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovaná střední škola Cheb k zajištění 

výuky a výcviku žáků včetně získání řidičského oprávnění v autoškole. 

 

Rozpočtovou změnu č. 203/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského 

úřadu Karlovarského kraje o částku 35.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva 

kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje, Krajskou knihovnu Karlovy 

Vary, na realizaci projektu: Lekotéka - speciální fond pro děti se specifickými potřebami ve výši  

10.000 Kč, na realizaci projektu: Knihovnické služby pro handicapované občany 2018 ve výši 15.000 Kč 

a dále na realizaci projektu: Dobrovolníci pomáhají svým srdcem ve výši 10.000 Kč, jde o finanční 

prostředky z dotačního řízení Knihovna 21. století na rok 2018 

 

Rozpočtovou změnu č. 204/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje (neinvestiční rezervy 

na nepředvídatelné výdaje) ve výši 254.116,80 Kč z titulu přijetí finanční náhrady od společnosti Léčebné 

lázně Mariánské lázně, a.s. Jedná se o náhradu nákladů vynaložených krajem v souvislosti se zásahem 

složek integrovaného záchranného systému při mimořádné události zřícení části objektu bývalého hotelu 

Kavkaz v Mariánských lázních. 

 

Rozpočtovou změnu č. 205/2018  

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 265.434,78  Kč (10.437,86 EUR) z titulu přijetí 

evropského podílu ze Saské rozvojové banky za realizaci projektu CLARA III: Rozvoj společné 

partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu financovaného v rámci operačního 

programu Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014–2020. Finanční prostředky 

jsou v plné výši určeny pro projektového partnera město Cheb. 

 

Rozpočtovou změnu č. 206/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 455.496,37 Kč (podíl SR 68.324,46 a podíl EU 

387.171,91) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. 

Finanční prostředky jsou určeny do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Karlovarská agentura rozvoje 

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

2015 – 2017, realizovaného v rámci Operačního programu Technická pomoc. 
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Rozpočtovou změnu č. 207/2018 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 141.793.431 Kč z titulu úpravy rozpisu rozpočtu 

přímých výdajů na základě materiálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky  

č. j. MSMT-129/2018-1 ze dne 16. ledna 2018 Rozpis neinvestičních výdajů na rok 2018 z rozpočtové 

kapitoly 333 MŠMT pro RgŠ ve správě územních samosprávných celků a dále na základě 1. – 3. úpravy 

rozpočtu v roce 2018 pro RgŠ ve správě územních samosprávných celků. Finanční prostředky jsou učeny 

pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje v oblasti školství ve výši 54.435.647 Kč a pro školy  

a školská zařízení zřizované obcemi a dobrovolnými svazky obcí Karlovarského kraje ve výši  

87.357.784 Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je v přílohách č. 1 a č. 2 důvodové zprávy). 

 

Termín kontroly: 23.07.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
6. Návrh rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na období 2019-2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 584/05/18 
 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit rozpočtový výhled Karlovarského kraje  

na období 2019-2021 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
7. Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2017 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 585/05/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení účetní závěrku 

Karlovarského kraje za rok 2017 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závěrečný účet 

Karlovarského kraje za rok 2017, a to v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 písm. a) zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bez výhrad 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení výsledek rozpočtového 

hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 takto: 

 Příjmy po konsolidaci (tab. č. 1, řádek 5, sl. 5) 6.372.720.195,04 Kč 

 Výdaje po konsolidaci (tab. č. 1, řádek 8, sl. 5) 5.952.692.420,04 Kč 

 Saldo příjmů a výdajů (tab. č. 1, řádek 9, sl. 5)        + 420.027.775,00 Kč 

 Finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 10)              1.431.425.838,82 Kč 

 Z toho:  

 Vázané finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 11)     928.956.727,63 Kč 

 Volné finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 48)     502.469.111,19 Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení alokaci volných finančních 

prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 (2. část) ve výši 144.102.381,19 Kč  

dle tabulky č. 3b (samostatná příloha) 
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Termín kontroly: 22.10.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
8. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje  

k 31.03.2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 586/05/18 
 

- bere na vědomí informace o plnění a čerpání rozpočtu a o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje 

k 31.03.2018 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informace o plnění a čerpání 

rozpočtu a o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje k 31.03.2018 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
9. Změna názvu schválené dotace do fondu investic organizace Domov pro seniory v Perninku, 

příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 587/05/18 
 

- schvaluje změnu názvu schválené dotace do fondu investic organizace Domov pro seniory v Perninku, 

příspěvková organizace, z původního názvu "Vypracování celkové PD na Stavební úpravy - Vestavba  

v podstřešním prostoru pavilonu B" na nový název "Vypracování projektové dokumentace pro stavební 

povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby k realizaci akce "Vestavba v podstřešním 

prostoru pavilónu B, stavební úpravy vybraných pokojů a zázemí kuchyně Domova pro seniory  

v Perninku, p.o." 

 

Termín kontroly: 18.06.2018 
 

Zodpovídá: Bc. Alfréd Hlušek, ředitel Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
10. Schválení použití fondu investic příspěvkové organizaci Gymnázium a obchodní akademie 

Mariánské Lázně, p. o., na akci „Stavební úpravy v objektu školy č. p. 355/7 Gymnázia a obchodní 

akademie Mariánské Lázně, příspěvkové organizace" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 588/05/18 
 

- schvaluje použití fondu investic ve výši 500 tis. Kč příspěvkové organizaci Gymnázium a obchodní 

akademie Mariánské Lázně, p.o., na akci "Stavební úpravy v objektu školy č. p. 355/7 Gymnázia  

a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvkové organizace" 

 

- ukládá odboru finančnímu informovat příspěvkovou organizaci o tomto usnesení 
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Termín kontroly: 18.06.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
11. 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 589/05/18 
 

- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 01.05.2018 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 

 

 
12. Postup ve věci doručené Žádosti o opravu vydaných platebních výměrů v rámci projektu  

reg. č. CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 "Nestůj a pojď II." 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 590/05/18 
 

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

Ministerstva práce a sociálních věcí jako poskytovatele dotace o opravu vydaných platebních výměrů  

u projektu "Nestůj a pojď II." reg. č. CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí v Žádosti o opravu vydaných platebních výměrů  

č. j. 392649/18/2400-31471-403322 ze dne 03.05.2018 mimo jiné uvádí, že: 

 

u platebních výměrů na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 2.322,00 Kč a 79,00 Kč vystavených 

Finančním úřadem pro Karlovarský kraj žádá o opravu těchto platebních výměrů  

z důvodu nezohlednění 5 % vlastních zdrojů financování příjemce dotace, kdy by měl odvod  

za porušení rozpočtové kázně do státního rozpočtu činit 74,64 Kč (tj. 3,11 % z 2.400,00 Kč)  

a do Národního fondu 2.205,36 Kč (tj. 91,89 % z 2.400,00 Kč) 

 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí podání odvolání 

proti doručeným platebním výměrům na odvod za porušení rozpočtové kázně  

ve výši 2.322,00 Kč a 79,00 Kč z důvodu nesprávného vyčíslení výše odvodu za porušení rozpočtové 

kázně 

 

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

platebního výměru na penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně  

č. j. 591190/18/2400-31471-403322 ze dne 03.05.2018 ve výši 1.140,00 Kč a nepodání odvolání  

proti tomuto platebnímu výměru, a to jednak z důvodu nepodání odvolání proti platebním výměrům  

na odvod za porušení rozpočtové kázně z věcného hlediska a rovněž změny výše penále za prodlení  

s odvodem za porušení rozpočtové kázně ze strany Finančního úřadu pro Karlovarský kraj s ohledem  

na jeho chybné vyčíslení vycházející z nesprávně stanoveného odvodu za porušení rozpočtové kázně 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 
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13. Projekt "Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově" registrační číslo 

projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284 – informace o projektu a úprava finančního krytí  

dle aktuálního Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 591/05/18 
 

- bere na vědomí informaci o projektu "Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově" 

registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284, uvedenou v důvodové zprávě 

 

- revokuje usnesení č. RK 1426/11/17 v části 7, kterým souhlasila s úpravou finančního krytí a navrhuje 

úpravu finančního krytí při zachování schválené výše výdajů u projektu z důvodů uvedených v důvodové 

zprávě: 

 

Evropská unie 85 %                                                                                 22.464.711,37 Kč 

Státní rozpočet 5 %                                                                                    1.321.453,61 Kč  

Karlovarský kraj  10%                                                                              2.642.907,22 Kč 

Výdaje na plánované výběrové řízení (způsobilý výdaj)                              915.117,80 Kč 

Předpokládané výdaje nad rámec dotace                                                      880.300,00 Kč    

Celkové výdaje                                                                                        28.224.490,00 Kč, 

 

za předpokladu schválení jednotlivých neuznatelných výdajových položek Radou Karlovarského kraje 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úpravu finančního krytí při zachování 

schválené výše výdajů u projektu z důvodů uvedených v důvodové zprávě: 

 

Evropská unie 85 %                                                                                 22.464.711,37 Kč 

Státní rozpočet 5 %                                                                                    1.321.453,61 Kč  

Karlovarský kraj  10%                                                                              2.642.907,22 Kč 

Výdaje na plánované výběrové řízení (způsobilý výdaj)                              915.117,80 Kč 

Předpokládané výdaje nad rámec dotace                                                      880.300,00 Kč    

Celkové výdaje                                                                                        28.224.490,00 Kč, 

 

za předpokladu schválení jednotlivých neuznatelných výdajových položek Radou Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 18.06.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
14. Projekt "Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné" registrační číslo 

projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283 – informace o projektu a úprava finančního krytí  

dle aktuálního Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 592/05/18 
 

- bere na vědomí informaci o projektu "Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné" 

registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283, uvedenou v důvodové zprávě 

 

- revokuje usnesení č. RK 1425/11/17 v části 7, kterým souhlasila s úpravou finančního krytí a navrhuje 

úpravu finančního krytí při zachování schválené výše výdajů u projektu z důvodů uvedených v důvodové 

zprávě: 
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Evropská unie 85%                                                                                       12.392.786,65 Kč    

Státní rozpočet 5 %                                                                                                  728.987,45 Kč 

Karlovarský kraj 10 %                                                                                         1.457.974,90 Kč 

Výdaje na plánované výběrové řízení (způsobilý výdaj)                                      1.524.420,00 Kč 

Předpokládané výdaje nad rámec dotace                                                                 715.300,00 Kč  

Celkové výdaje                                                                                                    16.819.469,00 Kč, 

 

za předpokladu schválení jednotlivých neuznatelných výdajových položek Radou Karlovarského kraje 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úpravu finančního krytí při zachování 

schválené výše výdajů u projektu z důvodů uvedených v důvodové zprávě: 

 

Evropská unie 85%                                                                                       12.392.786,65 Kč    

Státní rozpočet 5 %                                                                                                  728.987,45 Kč 

Karlovarský kraj 10 %                                                                                         1.457.974,90 Kč 

Výdaje na plánované výběrové řízení (způsobilý výdaj)                                      1.524.420,00 Kč 

Předpokládané výdaje nad rámec dotace                                                                 715.300,00 Kč  

Celkové výdaje                                                                                                    16.819.469,00 Kč, 

 

za předpokladu schválení jednotlivých neuznatelných výdajových položek Radou Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 18.06.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
15. Schválení výjimky z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem  

a jeho příspěvkovými organizacemi č. PR 03/2018 a schválení přímého zadání Upgradu řídící  

a vizualizační centrály Honeywell (topení, vzduchotechnika, klimatizace) společnosti  

IDEA BUILDING s.r.o., IČO 25615181, U Drůbežárny 347, 149 00 Praha 4 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 593/05/18 
 

- schvaluje výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem  

a jeho příspěvkovými organizacemi č. PR 03/2018 z důvodů uvedených v důvodové zprávě 

 

- schvaluje přímé zadání Upgradu řídící a vizualizační centrály Honeywell, společnosti  

IDEA BUILDING s.r.o., IČO 25615181, U Drůbežárny 347, 149 00 Praha 4 

 

- pověřuje Mgr. Marcelu Saxovou, vedoucí odboru vnitřních záležitostí, zajištěním Upgradu řídící  

a vizualizační centrály Honeywell, přímým zadáním společnosti IDEA BUILDING s.r.o., IČO 25615181, 

U Drůbežárny 347, 149 00 Praha 4 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
16. Poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na pořízení 

dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města Teplá v roce 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 594/05/18 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální investiční 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru 

dobrovolných hasičů města Teplá v roce 2018 ve výši až 50 % nákladů v běžném roce, maximálně  

však 450.000 Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na pořízení dopravního 

automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města Teplá v roce 2018 ve výši až 50 % nákladů  

v běžném roce, maximálně však 450.000 Kč 

 

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

 

 
17. Poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na pořízení 

dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města Rotava v roce 2018   

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 595/05/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální investiční 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru 

dobrovolných hasičů města Rotava v roce 2018 ve výši až 50 % nákladů v běžném roce, maximálně  

však 450.000 Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na pořízení dopravního 

automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města Rotava v roce 2018 ve výši až 50 % nákladů  

v běžném roce, maximálně však 450.000 Kč 

 

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

 

 
18. Poskytnutí finančního daru České společnosti tělovýchovného lékařství, z.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 596/05/18 
 

- schvaluje poskytnutí finančního daru České společnosti tělovýchovného lékařství, z.s., ve výši  

30.000 Kč na konání konference Tělovýchovné lékařství 2018 

 

Termín kontroly: 23.07.2018 
 

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

 

 
19. Odměňování členů výborů a členů komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
20. Ostraha objektů Krajského úřadu Karlovarského kraje – návrh zvýšení úrovně zabezpečení 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 597/05/18 
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- bere na vědomí předloženou analýzu s návrhem zvýšení úrovně zabezpečení objektů Krajského úřadu 

Karlovarského kraje 

 

- souhlasí s návrhem zvýšení úrovně zabezpečení prostřednictvím fyzické ostrahy recepcí budov "A", "B" 

a "C" a prostřednictvím technického zabezpečení hlavních vstupů do budov "A", "B" a "C" (turnikety)  

v kombinaci s inteligentním kartovým systémem ACS (systém řízení vstupu) a dveřních zámků 

 

- ukládá odboru kancelář ředitelky úřadu zajistit zpracování projektové dokumentace k navrhovanému 

technickému řešení v předpokládané hodnotě max. 250 tis. Kč 

 

- ukládá odboru kancelář ředitelky úřadu zajistit obsazení recepcí budov "A", "B" a "C" fyzickou ostrahou 

 

- ukládá prověřit možnosti získání dotačních prostředků na realizaci zvýšení úrovně bezpečnosti  

v budovách "A", "B" a "C" dle zpracovaného projektu a navrhovaných opatření z auditu GDPR - kartové 

dveřní zámky 

 

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

 

 
21. Pravidelná informace z kontrolního dne k Závazku veřejné služby na Údržbě silnic 

Karlovarského kraje, a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 598/05/18 
 

- bere na vědomí zápis z kontrolního dne na Údržbě silnic Karlovarského kraje k Závazku veřejné služby 

ze dne 18.04.2018 a měsíční vyúčtování za měsíc březen - skutečné náklady na výkon údržbových prací 

na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje dle Dodatku č. 8 ev. č. 02650/2016/8  

a následujících ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby  

ev. č. 01883/2014 – 00 

 

Termín kontroly: 18.06.2018 
 

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

 

 
22. Žádost města Kraslice o snížení jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv  

v souvislosti se stavbou „Kraslice, k.ú. Krásná u Kraslic a k.ú. Kraslice - veřejné osvětlení“  

v silničních pozemcích v majetku Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 599/05/18 
 

- souhlasí se snížením městu Kraslice, v zastoupení příspěvkovou organizací Technické služby města 

Kraslice,  jednorázové náhrady za užívání části pozemku p. č. 6623/1 v k. ú. Kraslice a části pozemku  

p. č. 2676/1 v k. ú. Krásná u Kraslic, na jednu polovinu, tj. 33.766 Kč + DPH z důvodu veřejné 

prospěšnosti stavby 

 

Termín kontroly: 24.09.2018 
 

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

příspěvková organizace 
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23. Smlouva o zajištění veřejných služeb v přepravě veřejnou drážní dopravou na tratích 170 a 140 

v územním obvodu Karlovarského kraje pro období od prosince 2020 do prosince 2023 s Českými 

dráhami, a.s.  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 600/05/18 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o zajištění veřejných služeb v přepravě veřejnou drážní dopravou na tratích 

170 a 140 v územním obvodu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Českými dráhami, a.s., 

dle návrhu 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky Karlovarského kraje podpisem smlouvy o zajištění veřejných služeb  

v přepravě veřejnou drážní dopravou na tratích 170 a 140 v územním obvodu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 13.08.2018 
 

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

 

 
24. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství 

a cestovního ruchu - alokované v rozpočtu, podléhající schválení Radou Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 601/05/18 
 

- schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje Mgr. Danielu Seifertovou, náměstkyni hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče, 

podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

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

a památkové péče a zajistit veškeré úkony ze smluv vyplývající 

 

Termín kontroly: 05.11.2018 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
25. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství 

a cestovního ruchu, podléhající schválení Zastupitelstvem Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 602/05/18 
 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuálních dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1, s připomínkou uvedenou v zápise 
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- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

Rozpočtovou změnu č. 214/2018 

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

ve výši ± 300.000 Kč  do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje na neinvestiční individuální dotaci pro Národní památkový ústav, p.o., na akci 

Kynžvartská daguerrotypie – zpracování projektu expozice 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Mgr. Danielu Seifertovou, náměstkyni 

hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zpracovat materiál  

do Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

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

a cestovního ruchu 

 

 
26. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek, památkově 

hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 603/05/18 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2018 v rámci dotačního Programu 

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých 

věcí na území Karlovarského kraje v celkové výši 2.807.000 Kč dle tabulky, která je přílohou č. 1 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

pro rok 2018 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru 

kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na obnovu kulturních památek, památkově 

hodnotných objektů a movitých věcí na území Karlovarského kraje dle tabulky, která je přílohou č. 1 

 

- pověřuje Mgr. Danielu Seifertovou, náměstkyni hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast kultury  

a památkové péče, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

pro rok 2018 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru 

kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na obnovu kulturních památek, památkově 

hodnotných objektů a movitých věcí na území Karlovarského kraje schválených Radou Karlovarského 

kraje 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje pro rok 2018 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje - odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na obnovu kulturních 

památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí na území Karlovarského kraje v celkové výši 

7.193.000 Kč dle tabulky, která je přílohou č. 2 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Mgr. Danielu Seifertovou, 

náměstkyni hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast kultury a památkové péče, podpisem 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2018 v rámci 

dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru kultury, památkové 

péče, lázeňství a cestovního ruchu na obnovu kulturních památek, památkově hodnotných objektů  

a movitých věcí na území Karlovarského kraje schválených Zastupitelstvem Karlovarského kraje  

dle tabulky, která je přílohou č. 2 
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- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu zajistit provedení 

všech administrativních úkonů spojených s poskytnutím dotací, zejména připravit materiál pro jednání 

Zastupitelstva Karlovarského kraje, předložit smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

k podpisu náměstkyni hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast kultury a památkové péče a zveřejnit  

na webových stránkách Karlovarského kraje seznam poskytnutých dotací 

 

Termín kontroly: 24.09.2018 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
27. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu 

v roce 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 604/05/18 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2018 v rámci dotačního Programu 

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji v celkové výši   

1.416.750 Kč dle přílohy č. 1 s připomínkou uvedenou v zápise 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

pro oblast lázeňství a cestovní ruch pro rok 2018 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu  

na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji dle přílohy č. 1. 

 

- pověřuje Ing. arch Vojtěcha Frantu, uvolněného člena Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast 

lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje pro rok 2018 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje - odboru kultury památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na podporu aktivit  

v cestovním ruchu v Karlovarském kraji schválených Radou Karlovarského kraje 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje pro rok 2018 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje - odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na podporu aktivit  

v cestovním ruchu na území Karlovarského kraje v celkové výši 507.250 Kč dle přílohy č. 2 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. arch. Vojtěcha Frantu, uvolněného člena 

Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast lázeňství, cestovní ruch a UNESCO, podpisem 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru kultury, památkové 

péče, lázeňství a cestovního ruchu na podporu aktivit v cestovním ruchu na území Karlovarského kraje 

schválených Zastupitelstvem Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu připravit materiál 

pro jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, předložit smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje k podpisu uvolněnému členu Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast lázeňství, 

cestovního ruchu a UNESCO a zveřejnit na webových stránkách Karlovarského kraje seznam 

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

a cestovního ruchu 

 

 
28. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit v roce 2018 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
29. Projekt "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské 

knihovny Karlovy Vary" - informace o projektu a úprava finančního krytí dle žádosti o podporu  

a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 605/05/18 
 

- bere na vědomí informaci o projektu "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání 

knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary", registrační číslo projektu 

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993, uvedenou v důvodové zprávě 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úpravu finanční zátěže 

Karlovarského kraje  při zachování schválené výše výdajů projektu z důvodu uvedených v důvodové 

zprávě 

 

Termín kontroly: 13.08.2018 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
30. Projekt Muzea Cheb, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, „Dílna písaře“ - schválení 

projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 606/05/18 
 

- schvaluje zařazení projektu „Dílna písaře“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- schvaluje podání žádosti na projekt „Dílna písaře“ Muzeem Cheb, příspěvkovou organizací 

Karlovarského kraje, u Ministerstva kultury České republiky 

 

- schvaluje celkové náklady projektu „Dílna písaře“ v maximální výši 148.600 Kč 

 

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

a cestovního ruchu 

 

 
31. Schválení prodeje nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby - části 

pozemku p.č. 2941 v k.ú. Sokolov, obec Sokolov 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 607/05/18 
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- souhlasí s upuštěním od vymáhání bezdůvodného obohacení vzniklého užíváním části pozemku  

p.č. 2941/3, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3443-120/2016 z původního pozemku p.č. 2941 

a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 2941/3 o výměře 141 m2 v k.ú. a obci Sokolov 

 

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

p.č. 2941/3, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3443-120/2016 z původního pozemku p.č. 2941 

a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 2941/3 o výměře 141 m2 v k.ú. Sokolov, obci 

Sokolov, konkrétnímu zájemci, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, IČO 70891168,  

se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary (jako prodávající na straně jedné) a panem Františkem 

Černým, bytem xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx (jako kupující na straně druhé) za dohodnutou kupní 

cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 18-6067 ze dne 06.03.2018 zpracovaný soudní 

znalkyní Helenou Přibilovou, ve výši 69.200 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 věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Františka Černého 

 

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

Mgr. Ilona Medunová, ředitelka Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková 

organizace  

 

 
32. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemku parc. č. 335/3 v k.ú. Žlutice,  

v majetku Karlovarského kraje, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., mezi Karlovarským 

krajem, zastoupeným Střední lesnickou školou Žlutice, příspěvkovou organizací a společností  

ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností Stav - elektro s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 608/05/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení věcného břemene  

- služebnosti k pozemku parc. č. 335/3 v k.ú. Žlutice, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat  

a udržovat zařízení distribuční soustavy – kabel NN, přípojková skříň v pilíři, která se nachází na pozemku 

parc. č. 335/3 v k.ú. Žlutice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., formou smlouvy o zřízení 

věcného břemene - služebnosti mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední lesnickou školou 

Žlutice, příspěvkovou organizací, se sídlem Žižkov 345, 364 52 Žlutice, IČO 49754050 (jako strana 

"povinná" na straně jedné) a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou na základě plné moci 

společností Stav - elektro s.r.o., se sídlem Vintířovská 1149, 357 35 Chodov, IČO 26355639 (jako strana 

"oprávněná" na straně druhé), za jednorázovou úplatu ve výši 1.045,44 Kč včetně DPH 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene - služebnosti k pozemku parc. č. 335/3 v k.ú. Žlutice, spočívající v právu umístit, 

provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy – kabel NN, přípojková skříň v pilíři,  

která se nachází na pozemku parc. č. 335/3 v k.ú. Žlutice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 

mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední lesnickou školou Žlutice, příspěvkovou organizací,  

se sídlem Žižkov 345, 364 52 Žlutice, IČO 49754050 (jako strana "povinná" na straně jedné)  

a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou na základě plné moci společností Stav - elektro s.r.o.,  

se sídlem Vintířovská 1149, 357 35 Chodov, IČO 26355639 (jako strana "oprávněná" na straně druhé),  

za jednorázovou úplatu ve výši 1.045,44 Kč včetně DPH 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Střední lesnické škole Žlutice, 

příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene  

- služebnosti 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Střední lesnickou školu Žlutice, 

příspěvkovou organizaci, k uzavření předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 
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Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

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

organizace 

 

 
33. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům parc. č. 1083/19, 1090/2, 1083/3, 

1086 v k.ú. Drahovice, v majetku Karlovarského kraje, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 

a.s., mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední odbornou školou stavební Karlovy Vary, 

příspěvkovou organizací a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou společností 

Elektromontáže Touš s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 609/05/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení věcného břemene  

- služebnosti k pozemkům parc. č. 1083/19, č. 1090/2, jehož součástí stavba č.p. 643, č. 1083/3,  

jehož součástí je stavba č.p. 644, č. 1086, jehož součástí je stavba technického vybavení bez čp/če,  

vše v k.ú. Drahovice, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční 

soustavy – rozpojovací skříně v uvedených budovách, podzemní kabelové vedení NN, VN,  

které se nachází na výše uvedených pozemcích v k.ú. Drahovice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 

a.s., formou smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

Střední odbornou školou stavební Karlovy Vary, příspěvkovou organizací, se sídlem nám. K. Sabiny 

159/16, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary, IČO 00669725 (jako strana "povinná" na straně jedné)  

a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou na základě plné moci společností Elektromontáže  

Touš s.r.o., se sídlem Úherce, Topolová 68, PSČ 330 23, IČO 29089247 (jako strana "oprávněná"  

na straně druhé), za jednorázovou úplatu ve výši 10.648 Kč včetně DPH 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene - služebnosti k pozemkům parc. č. 1083/19, č. 1090/2, jehož součástí stavba č.p. 643,  

č. 1083/3, jehož součástí je stavba č.p. 644, č. 1086, jehož součástí je stavba technického vybavení  

bez čp/če, vše v k.ú. Drahovice, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení 

distribuční soustavy – rozpojovací skříně v uvedených budovách, podzemní kabelové vedení NN,  

VN, které se nachází na výše uvedených pozemcích v k.ú. Drahovice, ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a.s., mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední odbornou školou stavební Karlovy 

Vary, příspěvkovou organizací, se sídlem nám. K. Sabiny 159/16, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary,  

IČO 00669725 (jako strana "povinná" na straně jedné) a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou  

na základě plné moci společností Elektromontáže Touš s.r.o., se sídlem Úherce, Topolová 68,  

PSČ 330 23, IČO 29089247 (jako strana "oprávněná" na straně druhé), za jednorázovou úplatu ve výši 

10.648 Kč včetně DPH 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Střední odborné škole stavební 

Karlovy Vary, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Střední odbornou školu stavební 

Karlovy Vary, příspěvkovou organizaci, k uzavření předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene  

- služebnosti 

 

Termín kontroly: 27.08.2018 
 

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

Mgr. Michal Vachovec, ředitel příspěvkové organizace Střední odborné školy stavební 

Karlovy Vary 
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34. Zrušení předkupního práva k pozemku p.č. 72/1 v k.ú. Dobroše 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 610/05/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zrušení předkupního práva 

pro Karlovarský kraj u pozemku parcelní č. 72/1 v katastrálním území Dobroše, které bylo zapsáno  

do katastru nemovitostí pro stavbu cyklostezky Ohře na základě schválené územně plánovací 

dokumentace dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Termín kontroly: 24.09.2018 
 

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

 

 
35. Schválení prodeje nepotřebného osobního automobilu Škoda Fabia hatchback svěřeného  

do správy Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 611/05/18 
 

- schvaluje prodej nepotřebného osobního automobilu Škoda Fabia hatchback, RZ 1K7 7175, pořizovací 

cena 252.610,00 Kč, rok výroby 2005, za cenu 19.239,00 Kč vč. DPH mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

(jako prodávajícím na jedné straně) a jediným zájemcem Ing. Vjačeslavem Kandybou, fyzickou osobou 

podnikající dle živnostenského zákona, IČO 61789887, se sídlem xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx 

(jako kupujícím na straně druhé), a tím převést vlastnické právo k movitému majetku dle návrhu 

 

- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 19.239,00 Kč vč. DPH získané prodejem výše 

uvedeného osobního automobilu specifikovaného v návrhu, zůstanou příspěvkové organizaci 

 

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace, Ing. Janu Lichtnegerovi, uzavřít předmětnou kupní smlouvu a pověřuje ho podpisem  

této smlouvy dle návrhu 

 

Termín kontroly: 13.08.2018 
 

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

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

příspěvková organizace 

 

 
36. Příkazní smlouva na zajištění realizace veřejné zakázky "KKN – stavební úpravy porodnického 

oddělení", realizace stavby 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 612/05/18 
 

- schvaluje Příkazní smlouvu mezi Karlovarským krajem (příkazce) a Karlovarskou krajskou nemocnicí, 

a.s. (příkazník), na zajištění realizace stavby "KKN – stavební úpravy porodnického oddělení" 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmanky, podpisem příkazní smlouvy 
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Termín kontroly: 09.07.2018 
 

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

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

 

 
37. Schválení zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení lékařské 

technologie a interiérového vybavení - II.“ pro části veřejné zakázky 

Část 3 VZ - TP-4010 - digestoř laboratorní stolní, odtahová 

Část 6 VZ - TP-6701 - panel sprchový s dezinfekcí a 

Schválení realizace nového zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky „Pořízení lékařské 

technologie a interiérového vybavení – II., část 6“ pro část veřejné zakázky 

Část 6 VZ - TP-6701 - panel sprchový s dezinfekcí 

- schválení formy zadávacího řízení  

- schválení hodnotících kritérií a jejich vah 

- jmenování členů komise pro otevírání nabídek  

- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek 

Schválení zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení lékařské 

technologie a interiérového vybavení - III.“ pro části veřejné zakázky 

Část 19 VZ - Nábytek nerezový a ostatní kovový 

Část 21 VZ - Nábytek - stoly, skříně, psací stoly - DTD 

Část 22 VZ - Laboratorní nábytek a 

Schválení realizace nového zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky „Pořízení lékařské 

technologie a interiérového vybavení - III.“ pro části veřejné zakázky 

Část 19 VZ - Nábytek nerezový a ostatní kovový 

Část 21 VZ - Nábytek - stoly, skříně, psací stoly - DTD 

Část 22 VZ - Laboratorní nábytek 

- schválení formy zadávacího řízení  

- schválení hodnotících kritérií a jejich vah 

- jmenování členů komise pro otevírání nabídek 

- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 613/05/18 
 

- schvaluje v souladu s § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie  

a interiérového vybavení - II.“ pro 

Část 3 veřejné zakázky - TP-4010 - digestoř laboratorní stolní, odtahová 

Část 6 veřejné zakázky - TP-6701 - panel sprchový s dezinfekcí 

 

- ukládá Karlovarské krajské nemocnici, a.s., jako příkazníkovi smlouvy číslo KK02682/2017 ze dne 

26.10.2017 činit úkony spojené se zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské 

technologie a interiérového vybavení - II.“ pro  

Část 3 veřejné zakázky - TP-4010 - digestoř laboratorní stolní, odtahová 

Část 6 veřejné zakázky - TP-6701 - panel sprchový s dezinfekcí 

 

- schvaluje realizaci nového zadávacího řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 63 

odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,  

na veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - II., část 6“  

pro Část 6 veřejné zakázky - TP-6701 - panel sprchový s dezinfekcí 

 

- schvaluje hodnotící kritérium „nejnižší nabídková cena bez DPH“ pro hodnocení nabídek na veřejnou 

zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - II., část 6“ 
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- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového 

vybavení - II., část 6“ 

 

- schvaluje seznam dodavatelů k obeslání výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku „Pořízení 

lékařské technologie a interiérového vybavení - II., část 6“ 

 

- schvaluje členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise  

na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - II., část 6“ 

 

Komise pro otevírání nabídek - člen 

Ing. Šárka Ištvánová 

Jiří Kvak 

Ing. Jaroslav Bednář 

 

Komise pro otevírání nabídek - náhradník 

Ing. Jitka Hloušková 

Ing. Květoslav Smutný 

Ing. Ilona Vltavská 

 

Hodnotící komise - člen 

Hana Hozmanová 

Mgr. Jiří Klsák 

Iva Kalátová 

Ing. Šárka Ištvánová 

Jiří Kvak 

Ing. Jaroslav Bednář 

 

Hodnotící komise - náhradník 

MUDr. Věra Procházková 

Mgr. Daniela Seifertová 

Mgr. Bc. Hana Žáková 

Ing. Jitka Hloušková 

Ing. Květoslav Smutný 

Ing. Ilona Vltavská 

 

- pověřuje hodnotící komisi posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením 

nabídek 

 

- pověřuje Karlovarskou krajskou nemocnici, a.s., jako příkazníka smlouvy číslo KK02682/2017 ze dne 

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

o zadávání veřejných zakázek, v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku na dodávky 

„Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - II., část 6“ pro Část 6 veřejné zakázky - TP-

6701 - panel sprchový s dezinfekcí 

 

- schvaluje v souladu s § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie  

a interiérového vybavení - III.“ pro 

Část 19 veřejné zakázky - Nábytek nerezový a ostatní kovový 

Část 21 veřejné zakázky - Nábytek - stoly, skříně, psací stoly - DTD 

Část 22 veřejné zakázky - Laboratorní nábytek 

 

- ukládá Karlovarské krajské nemocnici, a.s., jako příkazníkovi smlouvy číslo KK02682/2017 ze dne 

26.10.2017 činit úkony spojené se zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské 

technologie a interiérového vybavení - III.“ pro  
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Část 19 veřejné zakázky - Nábytek nerezový a ostatní kovový 

Část 21 veřejné zakázky - Nábytek - stoly, skříně, psací stoly - DTD 

Část 22 veřejné zakázky - Laboratorní nábytek 

 

- schvaluje realizaci nového zadávacího řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 63 

odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,  

na veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - III., část 19“ 

pro Část 19 veřejné zakázky - Nábytek nerezový a ostatní kovový, „Pořízení lékařské technologie  

a interiérového vybavení - III., část 21“ pro Část 21 veřejné zakázky - Nábytek - stoly, skříně, psací stoly 

 - DTD a „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - III., část 22“ pro Část 22 veřejné 

zakázky - Laboratorní nábytek 

 

- schvaluje hodnotící kritérium „nejnižší nabídková cena bez DPH“ pro hodnocení nabídek na veřejnou 

zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - III., část 19“, „Pořízení lékařské 

technologie a interiérového vybavení - III., část 21“ a „Pořízení lékařské technologie a interiérového 

vybavení - III., část 22“ 

 

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

vybavení - III., část 19“, „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - III., část 21“  

a „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - III., část 22“ 

 

- schvaluje seznam dodavatelů k obeslání výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku „Pořízení 

lékařské technologie a interiérového vybavení - III., část 19“, „Pořízení lékařské technologie  

a interiérového vybavení - III., část 21“ a „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - III., 

část 22“ 

 

- schvaluje členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise  

na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - III., část 19“, „Pořízení 

lékařské technologie a interiérového vybavení - III., část 21“ a „Pořízení lékařské technologie  

a interiérového vybavení - III., část 22“: 

 

Komise pro otevírání nabídek - člen 

Ing. Šárka Ištvánová 

Jiří Kvak 

Ing. Jaroslav Bednář 

 

Komise pro otevírání nabídek - náhradník 

Ing. Jitka Hloušková 

Ing. Květoslav Smutný 

Ing. Ilona Vltavská 

 

Hodnotící komise - člen 

Hana Hozmanová 

Mgr. Jiří Klsák 

Iva Kalátová 

Ing. Šárka Ištvánová 

Jiří Kvak 

Ing. Jaroslav Bednář 

 

Hodnotící komise - náhradník 

MUDr. Věra Procházková 

Mgr. Daniela Seifertová 

Mgr. Bc. Hana Žáková 

Ing. Jitka Hloušková 

Ing. Květoslav Smutný 
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Ing. Ilona Vltavská 

 

- pověřuje hodnotící komisi posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením 

nabídek 

 

- pověřuje Karlovarskou krajskou nemocnici, a.s., jako příkazníka smlouvy číslo KK02682/2017 ze dne 

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

o zadávání veřejných zakázek, v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku na dodávky 

„Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - III., část 19“ pro Část 19 veřejné zakázky - 

Nábytek nerezový a ostatní kovový, „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - III., část 

21“  

pro Část 21 veřejné zakázky - Nábytek - stoly, skříně, psací stoly - DTD a „Pořízení lékařské technologie 

a interiérového vybavení - III., část 22“ pro Část 22 veřejné zakázky - Laboratorní nábytek 

 

- bere na vědomí, že pořízení laboratorní stolní digestoře – Část 3 VZ - TP-4010 - digestoř laboratorní 

stolní, odtahová bude zajištěno jako veřejná zakázka malého rozsahu postupem dle čl. VIII. odst. 2. 

Předpisu Rady kraje č. PR 03/2018 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem  

a jeho příspěvkovými organizacemi, a to v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

 

Termín kontroly: 24.09.2018 
 

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

 

 
38. Schválení zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení lékařské 

technologie a interiérového vybavení - III.“ pro části veřejné zakázky 

Část 20 veřejné zakázky – Sedací nábytek 

Část 23 veřejné zakázky – Zařízení interiéru a 

Schválení realizace nového zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky „Pořízení lékařské 

technologie a interiérového vybavení – III., část 20 a 23“ pro části veřejné zakázky 

Část 20 veřejné zakázky – Sedací nábytek 

Část 23 veřejné zakázky – Zařízení interiéru 

- schválení formy zadávacího řízení  

- schválení hodnotících kritérií a jejich vah 

- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami  

- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 614/05/18 
 

- schvaluje v souladu s § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

ve znění pozdějších předpisů, zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Pořízení lékařské 

technologie a interiérového vybavení - III." pro 

Část 20 veřejné zakázky – Sedací nábytek 

Část 23 veřejné zakázky – Zařízení interiéru 

 

- ukládá Karlovarské krajské nemocnici, a.s., jako příkazníkovi smlouvy číslo KK02682/2017 ze dne 

26.10.2017, činit úkony spojené se zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské 

technologie a interiérového vybavení - III.“ pro  

Část 20 veřejné zakázky – Sedací nábytek 

Část 23 veřejné zakázky – Zařízení interiéru 
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- schvaluje realizaci nového zadávacího řízení formou otevřeného řízení v souladu s § 56 zákona  

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

na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - III., část 20 a 23“ pro 

Část 20 veřejné zakázky – Sedací nábytek 

Část 23 veřejné zakázky – Zařízení interiéru 

 

- schvaluje hodnotící kritérium „nejnižší nabídková cena bez DPH“ pro hodnocení nabídek na veřejnou 

zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - III., část 20 a 23“ pro 

Část 20 veřejné zakázky – Sedací nábytek 

Část 23 veřejné zakázky – Zařízení interiéru 

 

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

vybavení - III., část 20 a 23“ pro 

Část 20 veřejné zakázky – Sedací nábytek 

Část 23 veřejné zakázky – Zařízení interiéru 

 

- schvaluje členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise  

na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - III., část 20 a 23“ pro 

Část 20 veřejné zakázky – Sedací nábytek 

Část 23 veřejné zakázky – Zařízení interiéru 

 

Komise pro otevírání nabídek - člen 

Ing. Šárka Ištvánová 

Jiří Kvak 

Ing. Jaroslav Bednář 

 

Komise pro otevírání nabídek - náhradník 

Ing. Jitka Hloušková 

Ing. Květoslav Smutný 

Ing. Ilona Vltavská 

 

Hodnotící komise - člen 

Hana Hozmanová 

Mgr. Jiří Klsák 

Iva Kalátová 

Ing. Šárka Ištvánová 

Jiří Kvak 

Ing. Jaroslav Bednář 

 

Hodnotící komise - náhradník 

MUDr. Věra Procházková 

Mgr. Daniela Seifertová 

Mgr. Bc. Hana Žáková 

Ing. Jitka Hloušková 

Ing. Květoslav Smutný 

Ing. Ilona Vltavská 

 

- pověřuje hodnotící komisi posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením 

nabídek 

 

- pověřuje Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., jako příkazníka smlouvy číslo KK02682/2017 ze dne 

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

o zadávání veřejných zakázek, v otevřeném řízení na veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení lékařské 

technologie a interiérového vybavení - III., část 20 a 23“ pro 
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Část 20 veřejné zakázky – Sedací nábytek 

Část 23 veřejné zakázky – Zařízení interiéru 

 

Termín kontroly: 24.09.2018 
 

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

 

 
39. Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku na dodávky 

„Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - III.“ pro část veřejné zakázky 

Část 24 veřejné zakázky – Domácí spotřebiče 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 615/05/18 
 

- schvaluje výběr dodavatele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské 

technologie a interiérového vybavení - III.“  

 

Pro Část 24 veřejné zakázky - Domácí spotřebiče 
byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení Martin Pastor, místo podnikání 

nám. V. Řezáče 647/14, 360 01 Karlovy Vary - Drahovice, IČO 73442194, s nabídkovou cenou  

860.794 Kč včetně DPH 

 

- schvaluje kupní smlouvu předloženou vybraným dodavatelem v nabídce v rámci zadávacího řízení  

s názvem „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - III.“ dle návrhů 

 

- schvaluje uzavření kupní smlouvy na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového 

vybavení - III.“ mezi Karlovarským krajem a vybraným dodavatelem, a to pro 

 

Část 24 veřejné zakázky - Domácí spotřebiče 
s dodavatelem Martin Pastor, místo podnikání nám. V. Řezáče 647/14, 360 01 Karlovy Vary - Drahovice, 

IČO 73442194, s nabídkovou cenou 860.794 Kč včetně DPH 

 

- ukládá Karlovarské krajské nemocnici a.s., jako příkazníkovi smlouvy číslo KK02682/2017 ze dne 

26.10.2017, činit úkony spojené s uzavřením kupní smlouvy s vybraným dodavatelem 

 

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje, Mgr. Janu Vildumetzovou, podpisem kupní smlouvy  

s vybraným dodavatelem, a to pro 

 

Část 24 veřejné zakázky - Domácí spotřebiče 
s dodavatelem Martin Pastor, místo podnikání nám. V. Řezáče 647/14, 360 01 Karlovy Vary - Drahovice, 

IČO 73442194, s nabídkovou cenou 860.794 Kč včetně DPH, 

 

po marném uplynutí lhůty zákazu uzavření smlouvy dle § 246 ZZVZ 

 

Termín kontroly: 24.09.2018 
 

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

 

 
40. Dobrota Karlovarského kraje 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 616/05/18 
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- schvaluje realizaci soutěže "Dobrota Karlovarského kraje" pro rok 2018 v předloženém znění 

 

- schvaluje celkové předpokládané náklady ve výši 350.000 Kč na realizaci soutěže "Dobrota 

Karlovarského kraje 2018" dle rozpočtu uvedeného v důvodové zprávě 

 

Termín kontroly: 17.12.2018 
 

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

 

 
41. Poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži "Liga odpadů" v rámci společného 

projektu Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 617/05/18 
 

- schvaluje poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži „Liga odpadů“ ve výši: 

- obec Potůčky                     60.000 Kč 

- město Boží Dar                 30.000 Kč 

- město Přebuz                    10.000 Kč 

- město Hroznětín               60.000 Kč 

- obec Velká Hleďsebe       30.000 Kč 

- obec Merklín                    10.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži „Liga 

odpadů“ s: 

- obec Potůčky                  

- město Boží Dar                     

- město Přebuz  

- město Hroznětín   

- obec Velká Hleďsebe        

- obec Merklín 

 

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

zemědělství a energetiky, podpisem darovacích smluv o poskytnutí finančních darů obcím za umístění  

v soutěži "Liga odpadů" 

 

Termín kontroly: 13.08.2018 
 

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

 

 
42. Poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži „EZ – Liga“ v rámci společného 

projektu Karlovarského kraje a společnosti ASEKOL, a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 618/05/18 
 

- schvaluje poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži „EZ – Liga“ ve výši: 

- obec Hazlov                             15.000 Kč 

- město Žlutice                           10.000 Kč 

- město Boží Dar                          5.000 Kč 

- město Kynšperk nad Ohří        15.000 Kč 
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- město Ostrov                            10.000 Kč 

- město Aš                                    5.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži  

„EZ - Liga“ s: 

- obec Hazlov                              

- město Žlutice                            

- město Boží Dar                           

- město Kynšperk nad Ohří         

- město Ostrov                             

- město Aš 

 

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

zemědělství a energetiky, podpisem darovacích smluv o poskytnutí finančních darů obcím za umístění  

v soutěži "EZ - Liga" 

 

Termín kontroly: 13.08.2018 
 

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

 

 
43. Poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži obcí v rámci společného projektu 

Karlovarského kraje a společnosti ELEKTROWIN a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 619/05/18 
 

- schvaluje poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži obcí ve výši: 

- obec Poustka                   10.000 Kč 

- obec Velká Hleďsebe       5.000 Kč 

- obec Lomnice                   3.000 Kč 

- město Ostrov                  10.000 Kč 

-           město Toužim                   5.000 Kč 

-           město Jáchymov               3.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži obcí s: 

- obec Poustka   

- obec Velká Hleďsebe            

- obec Lomnice    

- město Ostrov                   

-           město Toužim                    

-           město Jáchymov 

 

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

zemědělství a energetiky, podpisem darovacích smluv o poskytnutí finančních darů obcím za umístění  

v soutěži obcí 

 

Termín kontroly: 13.08.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
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44. Poskytnutí individuální dotace Českému rybářskému svazu, z.s., Západočeskému územnímu 

svazu na vysazení reofilních a lososovitých druhů ryb a lipana do revírů v Karlovarském kraji  

na rok 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 620/05/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Českému rybářskému svazu, z.s., Západočeskému územnímu 

svazu, IČO 00434124 na vysazení reofilních a lososovitých druhů ryb a lipana do revírů v Karlovarském 

kraji ve výši 150.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Karla Jakobce, člena Rady 

Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 23.07.2018 
 

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

 

 
45. Poskytnutí individuální dotace Českému svazu včelařů, z.s., okresní organizaci Sokolov  

na zajištění 4. Medového dne - propagačně-vzdělávací akce pro děti škol okresu Sokolov a širokou 

veřejnost 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 621/05/18 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Českému svazu včelařů, z.s., 

okresní organizaci Sokolov, IČO 49767372, na zajištění 4. Medového dne - propagačně-vzdělávací akce 

pro děti škol okresu Sokolov a širokou veřejnost v roce 2018 ve výši 20.000 Kč 

 

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

včelařů, z.s., okresní organizací Sokolov, IČO 49767372, na zajištění 4. Medového dne – propagačně 

-vzdělávací akce pro děti škol okresu Sokolov a širokou veřejnost v roce 2018 ve výši 20.000 Kč  

z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu 

 

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

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

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit schválenou individuální dotaci  

na internetových stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 23.07.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
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46. Poskytnutí individuální dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu 

mysliveckému spolku Cheb na Krajské setkání myslivců na Kladské a nákup věcných cen  

pro okresní kolo soutěže o Zlatou srnčí trofej 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 622/05/18 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Českomoravské myslivecké 

jednotě, z.s., okresnímu mysliveckému spolku Cheb, IČO 67777171, na Krajské setkání myslivců  

na Kladské a nákup věcných cen pro okresní kolo soutěže o Zlatou srnčí trofej ve výši 35.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Českomoravskou 

mysliveckou jednotou, z.s., okresním mysliveckým spolkem Cheb, IČO 67777171, na Krajské setkání 

myslivců na Kladské a nákup věcných cen pro okresní kolo soutěže o Zlatou srnčí trofej ve výši  

35.000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu 

 

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

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

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit schválenou individuální dotaci  

na internetových stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 23.07.2018 
 

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

 

 
47. Poskytnutí individuální dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu 

mysliveckému spolku Sokolov na činnost dvou kroužků mládeže myslivosti na rok 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 623/05/18 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Českomoravské myslivecké 

jednotě, z.s., okresnímu mysliveckému spolku Sokolov, IČO 67777686, na činnost dvou kroužků mládeže 

myslivosti na rok 2018 ve výši 14.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Českomoravskou 

mysliveckou jednotou, z.s., okresním mysliveckým spolkem Sokolov, IČO 67777686, na činnost dvou 

kroužků mládeže myslivosti na rok 2018 ve výši 14.000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu 

 

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

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

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit schválenou individuální dotaci  

na internetových stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 23.07.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
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48. Poskytnutí individuální dotace spolku DROSERA z.s., na vybudování ekologického centra 

EKOLEON při záchranné stanici handicapovaných živočichů – III. etapa, na rok 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 624/05/18 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci DROSERA z.s., 

IČO 26547368, na vybudování ekologického centra EKOLEON při záchranné stanici handicapovaných 

živočichů – III. etapa v roce 2018 ve výši 70.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s organizací DROSERA z.s., 

IČO 26547368, na vybudování ekologického centra EKOLEON při záchranné stanici handicapovaných 

živočichů – III. etapa v roce 2018 ve výši 70.000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu 

 

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

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

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit schválenou individuální dotaci  

na internetových stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 23.07.2018 
 

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

 

 
49. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu ochrany životního 

prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty na rok 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 625/05/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotací z rozpočtu 

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

ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v celkové výši 143.986 Kč 

dle přílohy č. 2 a uzavření veřejnoprávních smluv dle schváleného vzoru 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit 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 ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, 

vzdělávání a osvěty dle přílohy č. 2 

 

Termín kontroly: 23.07.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
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50. Poskytnutí individuální dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu 

mysliveckému spolku Sokolov na částečné pokrytí nákladů spojených s vydáváním Mysliveckého 

zpravodaje s celokrajskou působností na rok 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 626/05/18 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Českomoravské myslivecké 

jednotě, z.s., okresnímu mysliveckému spolku Sokolov, IČO 67777686, na částečné pokrytí nákladů 

spojených s vydáváním Mysliveckého zpravodaje s celokrajskou působností na rok 2018 ve výši  

60.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Českomoravskou 

mysliveckou jednotou, z.s., okresním mysliveckým spolkem Sokolov, IČO 67777686, na částečné pokrytí 

nákladů spojených s vydáváním Mysliveckého zpravodaje s celokrajskou působností na rok 2018  

ve výši 60.000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu 

 

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

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

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit schválenou individuální dotaci  

na internetových stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 23.07.2018 
 

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

 

 
51. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na likvidaci invazních druhů 

rostlin v Karlovarském kraji na rok 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 627/05/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotací  

na Likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji výši 2.283.611,92 Kč a jejich rozdělení  

dle přílohy 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí dotací  

na Likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji z důvodu nesplnění podmínek Pravidel  

a Vyhlášení programu pro rok 2018 žadatelům pro žádosti: 

- obec Milíkov, IČO 00572713, pořadové č. žádosti 11 

- DFARMA spol. s r.o., IČO 26049571, pořadové č. žádosti 23 

- DFARMA spol. s r.o., IČO 26049571, pořadové č. žádosti 24 

- České dráhy, a.s., IČO 70994226, pořadové č. žádosti 43 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotace (dle schváleného vzoru) dle přílohy 
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- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 213/2018 

- přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 2.283.611,92 Kč na poskytnutí dotací na Likvidaci 

invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji, a to v částce 2.000.000 Kč  z rozpočtu Odboru životního 

prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly Příspěvky cizím subjektům  

a v částce 283.611,92 Kč z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje 

za rok 2017 z výnosů poplatků dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, do kapitoly Příspěvky 

cizím subjektům 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit 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 likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji 

 

Termín kontroly: 23.07.2018 
 

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

 

 
52. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu realizace drobných 

vodohospodářských ekologických akcí na rok 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 628/05/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotací v rámci 

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci drobných 

vodohospodářských ekologických akcí na rok 2018 ve výši 10.502.869 Kč a uzavření veřejnoprávních 

smluv (dle schváleného vzoru) dle přílohy č. 1 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí dotací v rámci 

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci drobných 

vodohospodářských ekologických akcí na rok 2018 dle přílohy č. 2 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Karla Jakobce, člena Rady 

Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu na realizaci drobných 

vodohospodářských ekologických akcí dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 211/2018 

- změna charakteru finančních prostředků z neinvestičních na investiční ve výši ± 1.562.955 Kč v rámci 

rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu 

navýšení investiční rezervy odboru určené na drobné vodohospodářské a ekologické akce. Jedná  

se o nevyčerpané neinvestiční prostředky určené k dorovnání přeplatků jednotlivým subjektům za odběr 

podzemních vod na základě rozhodnutí finančních úřadů. 

 

Termín kontroly: 03.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
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53. Poskytnutí individuální dotace městu Hroznětín pro rok 2018 na eliminaci sinic ve vodní nádrži 

Velký rybník v obci Velký Rybník 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 629/05/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje městu Hroznětín, IČO 00254592, na eliminaci sinic ve vodní 

nádrži Velký rybník v obci Velký Rybník ve výši 150.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 

návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Karla Jakobce, člena Rady 

Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 27.08.2018 
 

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

 

 
54. Územní energetická koncepce Karlovarského kraje, Aktualizace 2017 – 2042 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 630/05/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Územní energetickou 

koncepci Karlovarského kraje, Aktualizace 2017 – 2042 včetně vyhodnocení vlivu na životní prostředí  

a veřejné zdraví dle návrhu 

 

Termín kontroly: 27.08.2018 
 

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

 

 
55. Program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi  

v souvislosti s eReceptem – poskytnutí dotací 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 631/05/18 
 

- bere na vědomí informaci o žádosti o poskytnutí dotace na podporu vybavení ordinace praktického 

lékaře informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem v Karlovarském kraji z rozpočtu 

Karlovarského kraje - odboru zdravotnictví 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje v rámci Programu na podporu vybavení ordinace praktického lékaře informačními 

technologiemi v souvislosti s eReceptem dle přílohy č. 1 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje dle vzoru v příloze č. 2 se subjektem dle přílohy č. 1 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Jana Bureše, uvolněného člena Rady 

Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje se subjektem dle přílohy č. 1 
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- ukládá odboru zdravotnictví realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
56. Informace o finančním ukončení projektu „Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu 

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 632/05/18 
 

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

o finančním ukončení projektu „Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, 

příspěvkovou organizaci“, jehož financování bylo navrženo v rámci 19. výzvy Integrovaného regionálního 

operačního programu 

 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

 

 
57. Projekt „Modernizace infrastruktury SŠ logistické“ Střední školy logistické Dalovice, 

příspěvková organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 633/05/18 
 

- bere na vědomí projektový záměr "Modernizace infrastruktury SŠ logistické" Střední školy logistické 

Dalovice, příspěvková organizace, v rámci výzvy do Integrovaného regionálního operačního programu  

a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

 

- jmenuje Mgr. Vlastimíra Sunka, ředitele Střední školy logistické Dalovice, příspěvková organizace, 

vedoucím projektu "Modernizace infrastruktury SŠ logistické" 

 

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

na projekt "Modernizace infrastruktury SŠ logistické" Střední školu logistickou Dalovice, příspěvková 

organizace 

 

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

na projekt "Modernizace infrastruktury SŠ logistické" 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu "Modernizace infrastruktury SŠ logistické" ve výši 2.350.000 Kč, kdy financování projektu  

je řešeno z 90 % z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu a Státního rozpočtu ČR 

 

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

výpomoci na předfinancování projektu ve výši 2.112.750 Kč (90 % z celkových uznatelných výdajů 

projektu) 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotace  

na spolufinancování projektu ve výši 237.250 Kč, z toho 234.750 Kč (10 % z celkových uznatelných 

výdajů projektu) a neuznatelné výdaje ve výši 2.500 Kč 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotace Střední 

škole logistické Dalovice, příspěvková organizace, na financování přípravné fáze projektu "Modernizace 

infrastruktury SŠ logistické" ve výši 160.000 Kč (6,8 % z celkových výdajů projektu) a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle návrhu 

 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 209/2018  

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

Karlovarského kraje z vyřazeného projektu akce č. 7026 Integrovaný operační program - "Modernizace 

stavebních a výpočetních oborů na SPŠ Loket, příspěvková organizace" Střední průmyslové školy Loket,  

příspěvková organizace, ve výši  ± 160.000 Kč na nový projekt akce č. 7037 Integrovaný operační 

program - "Modernizace infrastruktury SŠ logistické" Střední školy logistické Dalovice, příspěvková 

organizace 

 

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

připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury Integrovaného regionálního operačního 

programu prostřednictvím Střední školy logistické Dalovice, příspěvková organizace 

 

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

 

Termín kontroly: 09.07.2018 
 

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

 

 
58. Místní akční plán (MAP) Rozvoje vzdělávání na Mariánskolázeňsku, území správního obvodu 

ORP Mariánské Lázně na období 2018 – 2023  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 634/05/18 
 

- schvaluje Místní akční plán (MAP) Rozvoje vzdělávání na Mariánskolázeňsku, území správního obvodu  

ORP Mariánské Lázně, na období 2018 – 2023 vytvořený v rámci projektu "MAP Rozvoj vzdělávání  

na Mariánskolázeňsku" reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000712 dle návrhu 

 

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

a tělovýchovy, podpisem souhlasu zřizovatele Základní školy a mateřské školy při Léčebných lázních 

Lázně Kynžvart, příspěvková organizace, s Místním akčním plánem (MAP) Rozvoje vzdělávání  

na Mariánskolázeňsku, území správního obvodu ORP Mariánské Lázně na období 2018 – 2023 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy předložit souhlas zřizovatele k podpisu  

Ing. Jaroslavu Bradáčovi 

 

Termín kontroly: 09.07.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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59. Novelizace předpisu rady kraje č. PR 02/2010 Stanovení povinností ředitelů příspěvkových 

organizací zřizovaných Karlovarským krajem vyplývajících z jejich funkce ve vztahu ke zřizovateli  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 635/05/18 
 

- ruší předpis rady kraje č. PR 02/2010 Stanovení povinností ředitelů příspěvkových organizací 

vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem 

 

- schvaluje předpisy rady kraje č. PR XX/2018 Stanovení povinností ředitelů příspěvkových organizací 

zřizovaných Karlovarským krajem vyplývají z jejich funkce ve vztahu ke zřizovateli 

 

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

 

Termín kontroly: 09.07.2018 
 

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

 

 
60. Návrh na vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje   

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 636/05/18 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje potvrdit ověření souladu Aktualizace č. 1 

Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje s Politikou územního rozvoje ve znění Aktualizace č. 1,  

se stanovisky dotčených orgánů a výsledky řešení rozporů a se stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj 

ve smyslu § 41 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje rozhodnout o námitkách a tato rozhodnutí 

odůvodnit, v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů tak, jak je uvedeno v příloze č. 5 v části Odůvodnění dokumentace Aktualizace č. 1 

Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (příloha č. 1 materiálu) 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje souhlasit se způsobem zohlednění 

požadavků a podmínek vyplývajících ze stanoviska Ministerstva životního prostředí podle § 10g zákona  

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje, jak je uvedeno v příloze 

č. 8 v části Odůvodnění dokumentace Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje 

(příloha č. 1 materiálu) 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vydat opatření obecné povahy Aktualizace 

č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje, jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 7 

odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, za použití § 36 odst. 4 stavebního zákona a podle § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 1 materiálu) 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit hejtmanku Karlovarského kraje, 

Mgr. Janu Vildumetzovou, a náměstka hejtmanky Karlovarského kraje, Martina Hurajčíka, podpisem 

opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  uložit odboru regionálního rozvoje,  

jako pořizovateli Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje, zajistit následně činnosti 

vyplývající ze správního řádu a stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, včetně zajištění 

vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje po vydání Aktualizace č. 1, 

vyhotovení dokumentací ve strojově čitelném formátu, zveřejnění dokumentací, včetně informace,  

jak byly zohledněny požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska Ministerstva životního prostředí 

podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 

 

Termín kontroly: 08.10.2018 
 

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

 

 
61. Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace,  

za 1. čtvrtletí 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 637/05/18 
 

- bere na vědomí Zprávu o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o., za 1. čtvrtletí 2018 

 

Zodpovídá: Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková 

organizace 

 

 
62. Schválení uzavření Smlouvy na dodávku služby WOLFNET.CZ FREE WIFI 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 638/05/18 
 

- schvaluje znění Smlouvy na dodávku služby WOLFNET.CZ FREE WIFI mezi Karlovarským krajem  

a společností Wolfstein s.r.o. 

 

- schvaluje uzavření Smlouvy na dodávku služby WOLFNET.CZ FREE WIFI mezi Karlovarským krajem 

a společností Wolfstein s.r.o., na 2 roky s max. výší 153.428 Kč vč. DPH 

 

- pověřuje podpisem Smlouvy na dodávku služby WOLFNET.CZ FREE WIFI mezi Karlovarským 

krajem a společností Wolfstein s.r.o., Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru informatiky 

 

 
63. Úprava organizace školního roku 2017/2018 v Gymnáziu Ostrov, příspěvková organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 639/05/18 
 

- bere na vědomí žádost Mgr. Jaroslava Šafránka, ředitele Gymnázia Ostrov, příspěvková organizace,  

o povolení změny organizace školního roku 2017/2018, která spočívá ve zkrácení období školního 

vyučování o jeden týden, tj. do 22. června 2018, z důvodu realizace investiční akce "Přestavba koridoru  

a stavba nových žákovských šaten" 

 

- souhlasí s uvedenou změnou v organizaci školního roku 2017/2018 
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- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly vyplývající  

z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 09.07.2018 
 

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

 

 
64. Změna platu ředitelky příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením 

"SOKOLÍK", příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 640/05/18 
 

- stanovuje v souladu s platnou právní legislativou s účinností od 01.06.2018 plat ředitelce příspěvkové 

organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace, 

Mgr. Petře Blažkové, ve výši dle návrhu 

 

- pověřuje hejtmanku podpisem platového výměru výše jmenované ředitelky 

 

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

 

Termín kontroly: 18.06.2018 
 

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

 

 
65. Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" – schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace pro Klubíčko Cheb, z.s., na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného 

pracovního místa účastníkem projektu ,,Nestůj a pojď II" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 641/05/18 
 

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

pro Klubíčko Cheb, z.s., na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného pracovního místa 

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

 

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

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

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

Zaměstnanost 

 

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 
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66. Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" – schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace pro Antonína Slepičku a Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., na mzdové 

náklady spojené s obsazením dotovaného pracovního místa účastníkem projektu ,,Nestůj a pojď II" 

Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace evidenční číslo KK03111/2017  

- Slepička Antonín 

Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace evidenční číslo KK03185/2017  

- Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 642/05/18 
 

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

pro Slepičku Antonína a Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., na mzdové náklady spojené s obsazením 

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

programu Zaměstnanost, Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace evidenční číslo 

KK03111/2017- Antonín Slepička a dotace evidenční číslo KK03185/2017 - Léčebné lázně Mariánské 

Lázně a.s. 

 

- 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 

 

 
67. Smlouva o spolupráci Karlovarský kraj - Národní památkový ústav, státní příspěvková 

organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 643/05/18 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi Karlovarským krajem a Národním památkovým ústavem, 

státní příspěvkovou organizací, v rámci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2018 

 

- pověřuje Mgr. Danielu Seifertovou, náměstkyni hejtmanky Karlovarského kraje pro kulturu  

a památkovou péči, podpisem smlouvy o spolupráci 

 

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

k podpisu Mgr. Daniele Seifertové, náměstkyni hejtmanky Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou 

péči a zajistit úkony vyplývající z uzavřené smlouvy 

 

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

a cestovního ruchu 

 

 
68. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.  

- poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál obchodní společnosti 

Karlovarská krajská nemocnice a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 644/05/18 
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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“): 

 

- schvaluje poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál obchodní společnosti 

Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČO 26365804, se sídlem Bezručova 1190/19, Karlovy Vary,  

PSČ 360 01, ve výši 20.000.000 Kč, na základě rozhodnutí Zastupitelstva Karlovarského kraje  

dne 26.04.2018 č. ZK 94/04/18 

 

- schvaluje peněžitý vklad ve výši 20.000.000 Kč Karlovarského kraje do obchodní společnosti 

Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČO 26365804, se sídlem Bezručova 1190/19, Karlovy Vary,  

PSČ 360 01 

 

- schvaluje smlouvu o poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál obchodní 

společnosti mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., v působnosti valné 

hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., dle návrhu 

 

- pověřuje člena rady Karlovarského kraje, Ing. Jana Bureše, podpisem smlouvy o poskytnutí příplatku  

do vlastního kapitálu mimo základní kapitál obchodní společnosti mezi Karlovarským krajem  

a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., v působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská 

nemocnice a.s. 

 

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje, Mgr. Janu Vildumetzovou, podpisem zápisu o rozhodnutí 

jediného akcionáře 

 

Termín kontroly: 03.12.2018 
 

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

 

 
69. Petice za zřízení senior taxi služby 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 645/05/18 
 

- bere na vědomí petici za zřízení senior taxi služby v Karlových Varech a v Karlovarském kraji 

 

- schvaluje text dopisu Mgr. E. Misíkové 

 

- ukládá informovat zástupce petentů dle přílohy 

 

Termín kontroly: 18.06.2018 
 

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního  

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

 
70. Smlouva o nájmu dopravního prostředku  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 646/05/18 
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- souhlasí s výjimkou z pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 03/2018 "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 22.05.2018 do 21.05.2021 v předloženém znění 

 

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

dopravního prostředku 

 

Termín kontroly: 18.06.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
71. Výpůjčka zastupitelského sálu na budově A, pro SUPŠ Karlovy Vary, předávání maturitních 

vysvědčení 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 647/05/18 
 

- schvaluje výpůjčku, bezúplatné poskytnutí zastupitelského sálu na budově A, na den 06.06.2018  

pro SUPŠ Karlovy Vary, předávání maturitních vysvědčení 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
72. Výpůjčka zasedací místnosti 220 B v budově B za účelem pořádání semináře Dotace EU  

a veřejné zakázky 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 648/05/18 
 

- schvaluje výpůjčku, bezúplatné poskytnutí zasedací místnosti 220 B v budově B, za účelem pořádání 

semináře Dotace EU a veřejné zakázky, pořádaného Eurocentrem Karlovy Vary 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
73. Výpůjčka zasedací místnosti 218 A v budově A za účelem vyhodnocení soutěže "Stavby 

Karlovarského kraje" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 649/05/18 
 

- schvaluje výpůjčku, bezúplatné poskytnutí zasedací místnosti 218 A v budově A na den 22.05.2018  

za účelem vyhodnocení soutěže "Stavby Karlovarského kraje" 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 
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74. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivní činnosti seniorů 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 650/05/18 
 

- schvaluje výjimku týkající se hodnocení žádostí a kritérií pro stanovení výše dotace z Pravidel  

pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

dotačního programu na podporu aktivní činnosti seniorů pro organizace Senioři České republiky, z.s., 

Základní organizace Loket, Spolek Němců a přátel německé kultury v ČR, Senioři České republiky, z.s., 

Základní organizace Mariánské Lázně, Senioři České republiky, z.s., Krajská organizace Karlovarského 

kraje, Senioři České republiky, z.s., Základní organizace Krásno, Klub důchodců Slaměnka Sokolov, z.s., 

Klub seniorů v Nejdku, Senioři České republiky, z.s., Městská organizace K. Vary 

 

- schvaluje neposkytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací 

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivní činnosti seniorů organizaci Kozodoj zapsaný spolek  

z důvodu nedodržení lhůty pro podání žádosti 

 

- schvaluje neposkytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací 

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivní činnosti seniorů organizaci Senioři České  

republiky, z.s., Základní organizace Karlovy Vary, z důvodu nedodržení způsobu podání žádosti 

 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivní činnosti seniorů v celkové výši 344.900 Kč dle přílohy 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci 

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

dle přílohy 

 

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

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu  

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

 

- ukládá odboru sociálních věcí zveřejnit přehled dotací schválených usnesením Rady Karlovarského 

kraje na internetových stránkách Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru sociálních věcí odeslat žadatelům Kozodoj zapsaný spolek a Senioři České  

republiky, z.s., Základní organizace Karlovy Vary, sdělení o neschválení žádosti včetně důvodu 

neschválení 

 

Termín kontroly: 23.07.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
75. Informace o provedeném auditním šetření č. AZ 1 2018 "Prověření distribuce Krajských listů“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 651/05/18 
 

- bere na vědomí informaci o provedeném auditním šetření č. AZ 1 2018 "Prověření distribuce Krajských 

listů“ 

 

- ukládá odboru kancelář hejtmanky a vnějších vztahů připravit nové výběrové řízení na zakázku „Tisk  

a distribuce informačního zpravodaje pro občany Karlovarského kraje“ 
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- ukládá odboru kancelář hejtmanky a vnějších vztahů po výběru nového dodavatele služby uzavřít novou 

smlouvu a ukončit stávající Smlouvu o dílo ev. číslo VZ 136/2009 ze dne 18.12.2009, ve znění smlouvy 

o dílo - dodatek č. 1, ev. číslo VZ 215/2010 ze dne 20.12.2010 tak, aby byla zachována kontinuita 

poskytované služby 

 

Termín kontroly: 08.10.2018 
 

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

 
 

76. Schválení udělení plné moci zástupci ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje, ke všem 

úkonům souvisejícím s realizací auditu operace č. OPZ/2018/O/020 s názvem "Nestůj a pojď II", 

Ministerstvem financí 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 652/05/18 
 

- schvaluje udělení plné moci zástupci ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje,  

PhDr. Mgr. Vratislavu Smolejovi, ke všem úkonům souvisejícím s realizací auditu operace  

č. OPZ/2018/O/020 s názvem "Nestůj a pojď II", Ministerstvem financí, dle návrhu 

 

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje, Mgr. Janu Vildumetzovou, podpisem plné moci 

 

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního  

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

 
77. Plán veřejnosprávních kontrol na období od 01.01.2018 do 31.12.2018 - aktualizace č. 2  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 653/05/18 
 

- schvaluje Plán veřejnosprávních kontrol na období od 01.01.2018 do 31.12.2018 - aktualizace č. 2  

dle přílohy 

 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru interního auditu a kontroly 

 

 
78. Oznámení účastníka Marles s.r.o. o odstoupení od své nabídky na 9. část veřejné zakázky  

a schválení nabídky účastníka, který se umístil druhý v pořadí, jako nejvýhodnější nabídky  

v 9. části veřejné zakázky „Realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském 

kraji“ v rámci udržitelnost projektu „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském 

kraji“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 654/05/18 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- bere na vědomí informaci o odstoupení účastníka společnosti Marles s.r.o., od své nabídky na zajištění 

realizace  9. části veřejné zakázky – Koridor Ohře 
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- schvaluje nabídku společnosti KHL-EKO, a.s., která byla druhou v pořadí po nabídce společnosti 

Marles s.r.o., na zajištění realizace 9. části veřejné zakázky, jako nejvýhodnější nabídku v části veřejné 

zakázky č. 9 s jednotkovou cenou 9.500 Kč/km/zásah 

 

- schvaluje uzavření rámcové smlouvy mezi Karlovarským krajem a účastníkem KHL-EKO, a.s.,  

který se umístil se svou nabídkou na zajištění části 9. veřejné zakázky na druhém místě, a jehož nabídka  

se po odstoupení vítězného uchazeče společnosti Marles s.r.o., stala nejvýhodnější nabídkou na realizaci 

opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji v rámci udržitelnosti projektu 

„Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“. Smlouva bude uzavřena po marném 

uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení případně po vzdání se práva na podání 

námitek ostatními účastníky. 

 

- ukládá vedoucí odboru řízení projektů činit úkony spojené s uzavřením smlouvy s vybraným 

dodavatelem 

 

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

zemědělství a energetiky, podpisem rámcové smlouvy s vybraným dodavatelem 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 


