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

USNESENÍ
z 99. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 9. července 2018 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje
v době od 07:07 do 13:05 hodin

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

Mgr. Vildumetzová, p. Hurajčík, Mgr. Kubis, Ing. Jakobec, Ing. Bureš,
Ing. Bradáč, Ing. Janů (celkem 7 radních)
Mgr. Vildumetzová
Mgr. Seifertová, Mgr. Blažek
Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Ing. Brtek, Ing. arch. Franta, Ing. Janouchová, Ing. Jánská, Ing. Kulda,
Ing. arch. Musil, Mgr. Novotný, Mgr. Pavlíková
Lenka Burešová

Usnesení č.

A. Volba ověřovatelů zápisu
B. Schválení programu jednání
1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 09.07.2018
2. Rozpočtové změny
3. Schválení použití fondu investic příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola
technická a ekonomická Sokolov, p. o., na dofinancování akce "Dokončení
zabezpečení školy"
4. Poskytnutí dotace do fondu investic a použití fondu investic příspěvkové
organizace Gymnázium Aš, p. o., na dofinancování akce "Oprava střech pavilónu
1, 2 a tělocvičny, Gymnázium Aš"
5. Změna účelu použití dotace do fondu investic příspěvkové organizace Integrovaná
střední škola technická a ekonomická Sokolov, p. o., na zhotovení studie
"ISŠTE Sokolov - Revitalizace sportovní haly"
6. Změna charakteru části schválené dotace do fondu investic na neinvestiční
příspěvek organizaci Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková
organizace, na Vnitřní vybavení akce "Nová budova hospicové péče Nejdek"
a převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic na pořízení
rehabilitačního přístroje
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7. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic organizaci
Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, na realizaci akce
"Dodávka a montáž ocelových prvků plotových dílců u ředitelství muzea Sokolov
- Myslivna č. p. 160 a dodávka a montáž oplocení Barokního domu č. p. 161"
8. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho
příspěvkovými organizacemi na výběr realizátora akce "Implementace
elektronického oběhu dokumentů Karlovarského kraje"
9. Postup ve věci škodního případu souvisejícího s projektem "Lineární urychlovač
pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí", reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01273
10. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje
11. Informace o dalším postupu po doručeném rozhodnutí ve sporném řízení o sporu
z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění v rámci projektu II/214 Jihovýchodní
obchvat Cheb
12. Další postup řešení sporu z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění v rámci
projektu „II/221 Modernizace silnice Merklín – Pstruží, II. etapa“,
reg. č. CZ.1.09/3.1.00/67.01067
13. Navýšení kapacity Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu,
příspěvková organizace
14. 1) Nákup vybavení nově vybudovaných prostor 3. NP v DpS v Hranicích v rámci
investiční akce „Rekonstrukce střechy objektu domova včetně půdní vestavby“
- Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace a
2) „Rekonstrukce elektrorozvodů a výměna vnitřních dveří“ (širší a protipožární)
v 1. a 2. NP - Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace
15. Dodatek č. 1 k Podmínkám pro použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele,
povinnostem příjemce a důsledkům porušení povinností příjemce stanoveným
příspěvkovým organizacím poskytujícím sociální služby v roce 2018
16. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování
sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností
17. Informace o podpořených projektech v rámci Karlovarského kraje z Programu
prevence kriminality na místní úrovni 2018 (Ministerstvo vnitra ČR)
18. Žádost společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s., o spolupráci s Karlovarským krajem
při realizaci projektu Respektuj 18
19. Revokace části usnesení č. RK 603/05/18 ze dne 21. 5. 2018 - žádost o změnu
účelu dotace Nový Drahov, č. p. 1
20. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Karlovy Vary region card
21. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního ruchu
22. Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Kamenný Dvůr, Štědrá u Kynšperka nad Ohří,
Zlatá u Kynšperka nad Ohří a Jenišov z majetku České republiky s příslušností
hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace,
do majetku Karlovarského kraje a záměr kraje bezúplatně převést pozemky
v k.ú. Kamenný Dvůr a Zlatá u Kynšperka nad Ohří z majetku Karlovarského
kraje do majetku České republiky s příslušností hospodaření Ředitelství silnic
a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace
23. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví
Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1990 v k.ú. Rotava
24. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví společnosti D2B Group, a.s.,
do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1991 v k.ú. Rotava
25. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Horní Slavkov
a v k.ú. Čistá u Rovné z majetku Karlovarského kraje do majetku města
Horní Slavkov a Nadace Georgia Agricoly, region Slavkovský les. Zrušení
usnesení č. RK 845/08/15 ze dne 10.08.2015 - vrácení nemovitých věcí
v k.ú. Horní Slavkov a Čistá u Rovné Nadaci Georgia Agricoly, region
Slavkovský les
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26. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje
do majetku obce Pernink - část pozemku p.p.č. 2466/1 v k.ú. Pernink
27. Záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje do majetku
fyzické osoby – část pozemku p.p.č. 1385/1 v k.ú. Chyše
28. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda u umístění
stavby zařízení distribuční soustavy na pozemku parc. č. 527/130 v k.ú. Dvory,
mezi Karlovarským krajem a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou
společností Stav - elektro s.r.o.
29. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti - umístění součásti distribuční
soustavy - trafostanice v objektu č.p. 590, který je součástí pozemku parc. č. 20/5
v k.ú. Drahovice, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem mládeže
a školní jídelnou Karlovy Vary, příspěvkovou organizací a společností
ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností MONTPROJEKT a.s.
30. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti - umístění zařízení distribuční
soustavy na pozemku parc. č. 1006/3 v k.ú. Ostrov nad Ohří, mezi Karlovarským
krajem, zastoupeným Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje,
příspěvkovou organizací a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou
společností ELEKTROPLAN s.r.o.
31. Smlouva o zřízení věcného břemene – umístění plynárenského zařízení
v pozemku parc. č. st. 237/1 v k.ú. Mariánské Lázně, mezi Karlovarským krajem,
zastoupeným Domovem mládeže a školní jídelnou Mariánské Lázně, příspěvkovou
organizací, společností OTHAZ Management a.s., a společností GasNet, s.r.o.,
zastoupenou společností GridServices, s.r.o.
32. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
33. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce budovy č. p. 74, v ulici Ruská,
v Mariánských Lázních, městu Mariánské Lázně, za účelem zajištění náhradních
prostor, pro provoz úřadu po dobu rekonstrukce stávající budovy, nebo výstavby
nové budovy městského úřadu
34. Zrušení předkupního práva Karlovarského kraje k pozemku st.p.č. 832,
jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemkům p.p.č. 167/1, 167/4, 167/6, 280/8,
2049, vše v k.ú. Abertamy
35. Zpráva z kontroly movitého majetku ve výpůjčce Císařských lázní, příspěvkové
organizace Karlovarského kraje
36. Rozhodnutí o nepotřebném movitém majetku Karlovarského kraje
37. Schválení prodeje neupotřebitelného sanitního vozidla ve vlastnictví
Karlovarského kraje svěřeného do správy Zdravotnické záchranné služby
Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
38. Schválení výjimky z přílohy č. 2 zřizovací listiny "Pravidla pro správu majetku
kraje" a prodej havarovaného osobního automobilu Škoda Fabia combi svěřeného
do správy Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková
organizace
39. Zrušení části usnesení č. RK 382/04/18 ze dne 03.04.2018 - Prodej nepotřebného
vozidla ve vlastnictví Karlovarského kraje svěřeného do správy Gymnázia Cheb,
příspěvková organizace
40. Žádost o bezúplatný převod sanitního vozidla Mercedes Benz Sprinter 519
svěřeného do správy Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje,
příspěvková organizace do vlastnictví Asociace dobrovolných záchranářů ČR z. s.
41. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech
v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II" - schválení
dílčích projektů k financování - 1. průběžná výzva projektu, 11. část dílčích
projektů
42. Stavba Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech - právní
posouzení možnosti uplatnění smluvní pokuty Karlovarským krajem dle smlouvy
o dílo vůči zhotoviteli stavby
09.07.2018
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43. Schválení realizace zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky
„Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - VI“
Část 30 veřejné zakázky – Systém řízení videa a digitalizace pro operační sály
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení zadávací dokumentace
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- schválení dodavatelů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídek
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
44. Schválení realizace zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky
„Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - VIII“
Část 33 veřejné zakázky – Instrumentárium GYNEKOLOGIE
Část 34 veřejné zakázky – Instrumentárium CHIRURGIE
Část 35 veřejné zakázky – Instrumentárium ORL
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení zadávací dokumentace
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- schválení dodavatelů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídek
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
45. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu
46. Poskytnutí neinvestičního příspěvku Gymnáziu Sokolov a Krajskému
vzdělávacímu centru, příspěvková organizace, na navýšení prostředků na platy
47. Poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost
středních škol zřizovaných Karlovarským krajem
48. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Vzdělávání
pedagogických pracovníků mateřských a prvního stupně základních škol v oblasti
polytechnických disciplín"
49. Složení pracovní skupiny k přípravě zákonodárné iniciativy Karlovarského kraje
v oblasti školství
50. Uzavření darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem a TJ Sokol Lázně
Kynžvart, z.s.
51. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho
příspěvkovými organizacemi na zajištění akce "Semináře pro pedagogické
pracovníky střední školy" realizované v rámci projektu "Učíme se vedle sebe"
Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace
52. Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových
organizací vykonávajících činnost středních škol zřizovaných Karlovarským
krajem
53. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu
sportovní reprezentace kraje - rozhodnutí o žádosti
54. Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" – schválení uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného
pracovního místa účastníkem projektu Jaroslavem Stöckerem
55. Aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje na období 2016 - 2020
56. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Nákup IT 2018"
57. Jmenování vedoucí odboru interního auditu a kontroly
58. Poskytnutí darů výhercům výtvarné soutěže Jak to vypadalo v kraji před 100 lety
59. Vytvoření motivačních videí pro podporu dalších oborů v Karlovarském kraji
60. Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Integrovaná střední
škola technická a ekonomická Sokolov, p. o., na vybavení a provoz odloučeného
pracoviště v Sokolově organizační složky státu Vyšší policejní škola a Střední
policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
61. Podstatná změna v projektu Karlovarského kraje „Krajský akční plán rozvoje
vzdělávání Karlovarského kraje“
09.07.2018
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62. Cyklostezka Ohře IV - Cyklostezka podél Ohře: Dalovice - Šemnice, II. část
chatová osada Všeborovice - Šemnice, schválení přípravy projektu k realizaci
63. Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem
a společností Letiště Karlovy Vary s.r.o.
64. Dotace na společensky účelná pracovní místa
65. Odměňování členů výborů a členů komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva
Karlovarského kraje

Mgr. Jana Vildumetzová v. r.
hejtmanka
Karlovarského kraje

09.07.2018
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A. Volba ověřovatelů zápisu
Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:
- Mgr. Petra Kubise
- Ing. Josefa Janů

B. Schválení programu jednání
Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.
Rozšíření programu o:
bod č. 58

Poskytnutí darů výhercům výtvarné soutěže Jak to vypadalo v kraji před 100 lety

bod č. 59

Vytvoření motivačních videí pro podporu dalších oborů v Karlovarském kraji

bod č. 60

Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola
technická a ekonomická Sokolov, p. o., na vybavení a provoz odloučeného pracoviště
v Sokolově organizační složky státu Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
Ministerstva vnitra v Praze

bod č. 61

Podstatná změna v projektu Karlovarského kraje „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání
Karlovarského kraje“

bod č. 62

Cyklostezka Ohře IV - Cyklostezka podél Ohře: Dalovice - Šemnice, II. část chatová
osada Všeborovice - Šemnice, schválení přípravy projektu k realizaci

bod č. 63

Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem
a společností Letiště Karlovy Vary s.r.o.

bod č. 64

Dotace na společensky účelná pracovní místa

bod č. 65

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

Staženo z programu:
bod č. 45

Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 09.07.2018
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 775/07/18
- bere na vědomí informaci o splnění nebo průběžném plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu
09.07.2018 dle návrhu č. 1 a č. 2
- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 09.07.2018
dle návrhu č. 3
09.07.2018
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Zodpovídá:

Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

2. Rozpočtové změny
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 776/07/18
- schvaluje
Rozpočtovou změnu č. 274/2018
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ±104.700 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 Střední průmyslová škola Ostrov k zajištění
výuky a výcviku žáků včetně získání řidičského oprávnění v autoškole.
Rozpočtovou změnu č. 275/2018
- navýšení příjmů a výdajů Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši
7.610 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Úřadu práce ČR na úhradu mzdových nákladů
za období 4/2018 za pracovní místo vytvořené na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací
Rozpočtovou změnu č. 276/2018
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ±621.145 Kč z Odboru bezpečnosti a krizového řízení
Krajského úřadu Karlovarského kraje do fondu investic příspěvkové organizace Karlovarského kraje
Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Karlovy Vary na realizaci krajského projektu Zabezpečení škol a školských zařízení zřizovaných
Karlovarským krajem
Rozpočtovou změnu č. 277/2018
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje
v celkové částce ±93.800 Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského
kraje Domov pro seniory v Lázních Kynžvart na poskytnutí náborových příspěvků novým zaměstnancům
v přímé obslužné péči.
Rozpočtovou změnu č. 278/2018
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 120.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové
dotace z Ministerstva vnitra České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu
Karlovarský kraj – informační a vzdělávací kampaň k ochraně měkkých cílů.
Rozpočtovou změnu č. 279/2018
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům Odboru kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ±80.000 Kč. Finanční
prostředky jsou určeny pro společnost Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., jako neinvestiční
příspěvek na realizaci projektu Hornická kulturní krajina Krušnohoří: návrh k zápisu na Seznam
světového kulturního a přírodního dědictví a zajištění správy potenciálního světového statku.
Rozpočtovou změnu č. 280/2018
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ±1.190.000 Kč v rámci rozpočtu příspěvků cizím subjektům
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje z neinvestičních výdajů
na kapitálové výdaje. Jedná se o dotace Programu Údržba sportovních zařízení dle charakteru
poskytnutých dotací jednotlivým příjemcům schválených usnesením Rady Karlovarského kraje
č. RK 692/05/18 ze dne 28. 5. 2018.
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Rozpočtovou změnu č. 281/2018
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 93.874 Kč z titulu vrácení finančních prostředků
z předchozích let s účelovým znakem 33353 (přímé výdaje na vzdělávání) došlých na účet Karlovarského
kraje od příspěvkové organizace zřizované obcí v oblasti školství. Finanční prostředky budou poukázány
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
Rozpočtovou změnu č. 282/2018
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017
ve výši 462.510,06 Kč do rozpočtu Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského
kraje. Jedná se o zůstatek účtu Sociální fond z roku 2017. Vázané finanční prostředky z výsledku
hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením
č. ZK 78/04/18 dne 26. 4. 2018.
Rozpočtovou změnu č. 283/2018
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ±61.844 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. 284/2018
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru řízení projektů do Odboru kancelář ředitelky Krajského úřadu
Karlovarského kraje v celkové výši 653.904 Kč na úhradu mzdových výdajů přímo souvisejících
s realizací projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence (OPZ I.), schváleného k realizaci
a financování v rámci Operačního programu Zaměstnanost
Rozpočtovou změnu č. 285/2018
- navýšení příjmů a výdajů Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením přijaté
vratky finančních prostředků ve výši 98.608 Kč (vlastní zdroje = 4.930,40 Kč + zdroje SR
= 9.860,80 Kč + zdroje EU = 83.816,80). Jedná se o finanční prostředky vrácené na základě vyúčtování
poskytnutých záloh v roce 2017 od poskytovatelů sociálních služeb v rámci realizace projektu Podpora
vybraných služeb sociální prevence financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ I.),
prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou.
Rozpočtovou změnu č. 286/2017
- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje
pro rok 2018 ve výši 6.849.989,63 Kč (podíl SR 3,11 % + podíl EU 91,89 %) z titulu přijetí neinvestiční
účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování projektu
Nestůj a pojď II. realizovaného a financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní
osa OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Rozpočtovou změnu č. 287/2018
- navýšení příjmů Karlovarského kraje o částku 50.324,02 Kč (1.961,95 EUR) z titulu přijetí neinvestiční
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky za realizaci projektu Technická pomoc Česká
republika – Sasko 2014 - 2020 financovaného v rámci operačního programu Program spolupráce
Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020. Jedná se o příjem podílu státního rozpočtu určeného
pro Karlovarský kraj, který byl krajem předfinancován. Nyní bude tento podíl rozpočtově zapojen vůči
financování a finanční prostředky převedeny zpět na Fond budoucnosti.
Rozpočtovou změnu č. 288/2018
- zapojení rozdělených volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje
za rok 2017 ve výši 500.000 Kč do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu
Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje
Střední lesnická škola Žlutice do fondu investic na přestavbu chemické laboratoře na dvě odborné učebny.
Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje schválilo
Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 166/06/18 ze dne 21. 6. 2018.
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Rozpočtovou změnu č. 289/2018
- navýšení příjmů a výdajů Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši
13.316 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Úřadu práce ČR na úhradu mzdových nákladů
za období 5/2018 za pracovní místo vytvořené na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací
Rozpočtovou změnu č. 290/2018
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského
kraje, kapitoly Příspěvky cizím subjektům v celkové částce ±347.000 Kč z neinvestičních na investiční
prostředky. Jedná se o prostředky určené na poskytnutí neinvestičních dotací obcím v rámci II. kola
Programu obnovy venkova.
Rozpočtovou změnu č. 291/2018
- zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017
ve výši 10.000.000 Kč do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje
na poskytnutí dotace do fondu investic příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Domov se zvláštním
režimem MATYÁŠ v Nejdku na realizaci novostavby Domova se zvláštním režimem MATYÁŠ.
Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje schválilo
Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 166/06/18 dne 21. 6. 2018.
Rozpočtovou změnu č. 292/2018
- zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 ve výši
8.000.000 Kč do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovaná střední
škola technická a ekonomická Sokolov do fondu investic na realizaci stavebně technických opatření
v budově domova mládeže v Lokti v souvislosti s nápravou nedostatků zjištěných Krajskou hygienickou
stanicí v Karlových Varech. Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření
Karlovarského kraje schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 166/06/18
ze dne 21. 6. 2018.
Rozpočtovou změnu č. 293/2018
- zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 ve výši
2.500.000 Kč do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední zdravotnická
škola a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary do fondu investic na akci Rekonstrukce odborných učeben
stomatologických oborů. Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření
Karlovarského kraje schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 166/06/18
ze dne 21. 6. 2018.
Rozpočtovou změnu č. 294/2018
- zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 ve výši
700.000 Kč do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední pedagogická
škola, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary do fondu investic na akci Rekonstrukce sociálních zařízení
tělocvičen Střední pedagogické školy, gymnázia a VOŠ Karlovy Vary, p. o. Tuto alokaci volných
finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje schválilo Zastupitelstvo Karlovarského
kraje usnesením č. ZK 166/06/18 ze dne 21. 6. 2018.
Rozpočtovou změnu č. 295/2018
- navýšení příjmů a výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje
ve výši 668.400 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky na financování projektu Učíme se vedle sebe, prioritní osa 3 - Rovný
přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operační program Výzkum,
vývoj a vzdělávání. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje
Střední školu živnostenskou Sokolov.
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Termín kontroly: 27.08.2018
Zodpovídá:

Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu

3. Schválení použití fondu investic příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola technická
a ekonomická Sokolov, p. o., na dofinancování akce "Dokončení zabezpečení školy"
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 777/07/18
- schvaluje použití fondu investic ve výši 179.234 Kč příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola
technická a ekonomická Sokolov, p. o., na dofinancování akce "Dokončení zabezpečení školy"
- ukládá odboru finančnímu informovat příspěvkovou organizaci o tomto usnesení
Termín kontroly: 13.08.2018
Zodpovídá:

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

4. Poskytnutí dotace do fondu investic a použití fondu investic příspěvkové organizace Gymnázium
Aš, p. o., na dofinancování akce "Oprava střech pavilónu 1, 2 a tělocvičny, Gymnázium Aš"
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 778/07/18
- schvaluje poskytnutí dotace do fondu investic příspěvkové organizaci Gymnázium Aš, p. o., ve výši
450.000 Kč na akci "Oprava střech pavilónu 1, 2 a tělocvičny, Gymnázium Aš"
- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 271/2018 - přesun rozpočtových prostředků v celkové výši
±450.000 Kč z kapitálové rezervy Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou
určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Aš do fondu investic na akci
Oprava střech pavilonu 1, 2 a tělocvičny, Gymnázium Aš.
- schvaluje použití fondu investic ve výši 140.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Aš, p. o.,
na dofinancování akce "Oprava střech pavilónu 1, 2 a tělocvičny, Gymnázium Aš"
Termín kontroly: 13.08.2018
Zodpovídá:

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

5. Změna účelu použití dotace do fondu investic příspěvkové organizace Integrovaná střední škola
technická a ekonomická Sokolov, p. o., na zhotovení studie "ISŠTE Sokolov - Revitalizace sportovní
haly"
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 779/07/18
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- schvaluje změnu účelu použití nevyčerpané dotace do fondu investic ve výši 500.000 Kč příspěvkové
organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, p. o., ze schválené akce
"Komplexní projektová dokumentace na snížení energetické náročnosti budov školy" na zhotovení studie
"ISŠTE Sokolov - Revitalizace sportovní haly"
- ukládá odboru finančnímu informovat příspěvkovou organizaci o tomto usnesení
Termín kontroly: 13.08.2018
Zodpovídá:

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

6. Změna charakteru části schválené dotace do fondu investic na neinvestiční příspěvek organizaci
Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace, na Vnitřní vybavení akce
"Nová budova hospicové péče Nejdek" a převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu
investic na pořízení rehabilitačního přístroje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 780/07/18
- schvaluje změnu charakteru části schválené dotace do fondu investic na neinvestiční příspěvek ve výši
1.100.000 Kč organizaci Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace,
na Vnitřní vybavení akce "Nová budova hospicové péče Nejdek"
- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 176.407 Kč
organizaci Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace, na pořízení
rehabilitačního přístroje
Termín kontroly: 13.08.2018
Zodpovídá:

Pištejová Olga, DiS., ředitelka příspěvkové organizace Zařízení následné rehabilitační
a hospicové péče
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

7. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic organizaci Muzeum Sokolov,
příspěvková organizace Karlovarského kraje, na realizaci akce "Dodávka a montáž ocelových
prvků plotových dílců u ředitelství muzea Sokolov - Myslivna č. p. 160 a dodávka a montáž oplocení
Barokního domu č. p. 161"
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 781/07/18
- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic organizaci Muzeum
Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, ve výši 189.781 Kč na realizaci akce "Dodávka
a montáž ocelových prvků plotových dílců u ředitelství muzea Sokolov - Myslivna č. p. 160 a dodávka
a montáž oplocení Barokního domu č. p. 161"
Termín kontroly: 13.08.2018
Zodpovídá:
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Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního
Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvková organizace
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8. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými
organizacemi na výběr realizátora akce "Implementace elektronického oběhu dokumentů
Karlovarského kraje"
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 782/07/18
- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady kraje č. PR 03/2018 Pravidla pro zadávání veřejných
zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na realizaci veřejné zakázky
"Implementace elektronického oběhu dokumentů Karlovarského kraje", formou veřejné zakázky malého
rozsahu, uzavřené s výzvou na profilu zadavatele
- ukládá finančnímu odboru a odboru investic a správy majetku realizovat veškeré úkoly vyplývající
z tohoto usnesení
Zodpovídá:

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku

9. Postup ve věci škodního případu souvisejícího s projektem "Lineární urychlovač pro nemocnici
v Chebu - přístavba zázemí", reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01273
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 783/07/18
- bere na vědomí průběh řešení škodního případu u projektu "Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu
- přístavba zázemí", reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01273 a znění memoranda vyhotoveného externí advokátní
kanceláří LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o., ve věci Posouzení odpovědnosti vedoucího projektu
za škodu způsobenou Karlovarskému kraji, včetně podrobností uvedených v důvodové zprávě
Zodpovídá:

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

10. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 784/07/18
- bere na vědomí usnesení Komisí Rady Karlovarského kraje od 30.05.2018 do 14.06.2018 dle návrhu
Zodpovídá:

Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

11. Informace o dalším postupu po doručeném rozhodnutí ve sporném řízení o sporu
z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění v rámci projektu II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 785/07/18
- bere na vědomí informaci o doručeném rozhodnutí Ministerstva financí ČR ve sporném řízení ve věci
sporu z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění ve výši 31.074.718,18 Kč v rámci projektu II/214
Jihovýchodní obchvat Cheb, kterým byl návrh Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace, zamítnut
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- bere na vědomí informaci o dalším postupu proti rozhodnutí Ministerstva financí ČR ve věci sporu
z veřejnoprávní smlouvy na peněžité plnění v rámci projektu II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb, tj. podání
správní žaloby
- bere na vědomí pokrytí správního poplatku spojeného s podáním správní žaloby proti rozhodnutí
Ministerstva financí ČR ve věci sporu z veřejnoprávní smlouvy na peněžité plnění v rámci projektu II/214
Jihovýchodní obchvat Cheb v předpokládané výši 3 tis. Kč z rozpočtu Krajské správy a údržby silnic
Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, předložit
Radě Karlovarského kraje informaci o následných krocích v dané věci
Termín kontroly: 22.10.2018
Zodpovídá:

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

12. Další postup řešení sporu z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění v rámci projektu „II/221
Modernizace silnice Merklín – Pstruží, II. etapa“, reg. č. CZ.1.09/3.1.00/67.01067
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 786/07/18
- bere na vědomí nepodání návrhu na zahájení sporu z veřejnoprávní smlouvy na peněžité plnění,
kde by se Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, v rámci projektu
„II/221 Modernizace silnice Merklín – Pstruží, II. etapa“ na poskytovateli dotace domáhala splnění
a doplacení peněžitého plnění, které bylo sníženo finanční korekcí dotace dle zjištění A1.1 a A1.2 ve výši
16 163 365,61 Kč (85 % z krácených způsobilých výdajů) v rozporu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou
- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, předložit
Radě Karlovarského kraje informaci o následných krocích v dané věci
Termín kontroly: 22.10.2018
Zodpovídá:

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

13. Navýšení kapacity Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 787/07/18
- schvaluje navýšení kapacity sociální služby domovy pro seniory v Domově pro seniory „SKALKA“
v Chebu, příspěvková organizace, ze stávajícího počtu 50 lůžek na 130 lůžek, kdy k navýšení kapacity
bude docházet postupně s účinností od 01.01.2019
- ukládá ředitelce Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace, zajistit potřebné
úkony související se zvýšením kapacity sociální služby domovy pro seniory v Domově pro seniory
„SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace, s účinností od 01.01.2019
Termín kontroly: únor 2019
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Zodpovídá:

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

14. 1) Nákup vybavení nově vybudovaných prostor 3. NP v DpS v Hranicích v rámci investiční akce
„Rekonstrukce střechy objektu domova včetně půdní vestavby“ - Domov pro seniory v Hranicích,
příspěvková organizace a
2) „Rekonstrukce elektrorozvodů a výměna vnitřních dveří“ (širší a protipožární) v 1. a 2. NP
- Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 788/07/18
- schvaluje nákup vybavení nově vybudovaných prostor 3.NP v DpS v Hranicích v rámci investiční akce
„Rekonstrukce střechy objektu domova včetně půdní vestavby“ - Domov pro seniory v Hranicích,
příspěvková organizace, v max. výši 2.760.000 vč. DPH
- schvaluje změnu účelu použití části schválené dotace do fondu investic ve výši 2.219.500 Kč vč. DPH
z původní akce „Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace – Rekonstrukce střechy objektu
domova včetně půdní vestavby“ na akci „Rekonstrukce elektrorozvodů a výměna vnitřních dveří“ (širší
a protipožární) v 1. a 2. NP
- schvaluje realizaci zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce elektrorozvodů a výměna vnitřních
dveří“ (širší a protipožární) v 1. a 2. NP
- pověřuje ředitele Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace, Ing. Libora Syrovátku
zadáním veřejné zakázky dle příslušných předpisů
Termín kontroly: 27.08.2018
Zodpovídá:

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

15. Dodatek č. 1 k Podmínkám pro použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele, povinnostem
příjemce a důsledkům porušení povinností příjemce stanoveným příspěvkovým organizacím
poskytujícím sociální služby v roce 2018
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 789/07/18
- schvaluje dodatek č. 1 k Podmínkám pro použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele,
povinnostem příjemce a důsledkům porušení povinností příjemce stanoveným příspěvkovým organizacím
poskytujícím sociální služby v roce 2018
- ukládá ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem poskytujících sociální
služby postupovat v souladu s dodatkem č. 1 k Podmínkám pro použití příspěvku na provoz z rozpočtu
zřizovatele, povinnostem příjemce a důsledkům porušení povinností příjemce stanoveným příspěvkovým
organizacím poskytujícím sociální služby v roce 2018
Zodpovídá:

09.07.2018

JUDr. Bc. Zuzana Blažková, ředitelka Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“
v Nejdku, příspěvková organizace
Ing. Miloš Figer, ředitel Domova pro seniory v Chebu, příspěvková organizace
Mgr. Petra Blažková, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“
v Sokolově, příspěvková organizace
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Bc. Alfréd Hlušek, ředitel Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace
Mgr. Lenka Antolová, MPA., ředitelka Sociálních služeb v Kynšperku nad Ohří,
příspěvková organizace
Daniel Lindenberg, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“
v Hazlově, příspěvková organizace
Mgr. Hana Marešová, ředitelka Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu,
příspěvková organizace
Mgr. Alena Samuelová, ředitelka Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková
organizace
Marie Pařížská, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově,
příspěvková organizace
Ing. Pavel Novák, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské,
příspěvková organizace
Ing. Libor Syrovátka, ředitel Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace
Ing. Lenka Wohlrabová, ředitelka Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková
organizace
Ing. Monika Šumová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“
v Mnichově, příspěvková organizace
Pištejová Olga, DiS., ředitelka příspěvkové organizace Zařízení následné rehabilitační
a hospicové péče

16. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování sociálních
služeb s celostátní a nadregionální působností
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 790/07/18
- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací
z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování sociálních služeb s celostátní a nadregionální
působností v roce 2018 v celkové výši 68.600 Kč dle přílohy č. 2
- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování
sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností dle přílohy č. 2
- pověřuje náměstka hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí a bezpečnosti podpisem
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
- ukládá odboru sociálních věcí zveřejnit přehled dotací schválených usnesením Rady Karlovarského
kraje na internetových stránkách Karlovarského kraje
Termín kontroly: 27.08.2018
Zodpovídá:

Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

17. Informace o podpořených projektech v rámci Karlovarského kraje z Programu prevence
kriminality na místní úrovni 2018 (Ministerstvo vnitra ČR)
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 791/07/18
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- bere na vědomí informaci o projektech podpořených v rámci Programu prevence kriminality na místní
úrovni 2018, a to projektu Karlovarského kraje – Informační a vzdělávací kampaň k ochraně měkkých cílů
a projekt města Ostrov – Asistent prevence kriminality
Zodpovídá:

JUDr. Manfred Kraus, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení

18. Žádost společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s., o spolupráci s Karlovarským krajem při realizaci
projektu Respektuj 18
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 792/07/18
- schvaluje nevyhovět žádosti společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s., o spolupráci s Karlovarským krajem
při realizaci projektu Respektuj 18
Zodpovídá:

JUDr. Manfred Kraus, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení

19. Revokace části usnesení č. RK 603/05/18 ze dne 21. 5. 2018 - žádost o změnu účelu dotace
Nový Drahov, č. p. 1
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 793/07/18
- revokuje část usnesení č. RK 603/05/18 ze dne 21. 5. 2018 týkající se poskytnutí dotací na obnovu
kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí na území Karlovarského kraje,
uvedených v příloze č. 1 původního materiálu, a to účel dotace "Výstavba sloupku na podpěru vazných
trámů" u subjektu Roman Werner, Nový Drahov, č. p. 1, který byl uveden na řádku 30
- schvaluje změnu účelu dotace u subjektu Roman Werner, Nový Drahov, č. p. 1 na "Výměna
nebo oprava (protézování) vazného trámu stropu, který je v havarijním stavu"
- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit provedení všech
administrativních úkonů spojených s poskytnutím dotace a předložením smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu náměstkyni hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast kultury
a památkové péče
Termín kontroly: 27.08.2018
Zodpovídá:

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

20. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Karlovy Vary region card
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 794/07/18
- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje žadateli Infocentru města
Karlovy Vary, o.p.s., na projekt Karlovy Vary region card ve výši 100.000 Kč za podmínky, že bude
do měsíce umožněno připojení všech infocenter v Karlovarském kraji
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- pověřuje Ing. arch. Vojtěcha Frantu, uvolněného člena Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast
lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje
- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu Ing. arch. Vojtěchovi Frantovi a zajistit
veškeré úkony ze smlouvy vyplývající
Termín kontroly: 05.11.2018
Zodpovídá:

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

21. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství
a cestovního ruchu
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 795/07/18
- schvaluje neposkytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1
- schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1
s připomínkou uvedenou v zápise
- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 298/2018 - zapojení z finanční rezervy ve výši ± 16.000 Kč
z neinvestiční rezervy Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do příspěvků cizím
subjektům Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského
kraje na neinvestiční individuální dotaci pro Sdružení osvobození politických vězňů a pozůstalých, z.s.
- pověřuje Mgr. Danielu Seifertovou, náměstkyni hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče,
podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, v případě schválení
poskytnutí žádostí o individuální dotace
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí individuální dotace
z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 2
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 2
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení pověřit Mgr. Danielu Seifertovou,
náměstkyni hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče, podpisem veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
- v případě schválení neposkytnutí individuálních žádostí - informovat žadatele o rozhodnutí Rady
Karlovarského kraje
- v případě schválení poskytnutí individuálních žádostí - 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
- v případě schválení doporučení Zastupitelstvu Karlovarského kraje zpracovat materiál do Zastupitelstva
Karlovarského kraje
Zodpovídá:

09.07.2018

Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství
a cestovního ruchu
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22. Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Kamenný Dvůr, Štědrá u Kynšperka nad Ohří,
Zlatá u Kynšperka nad Ohří a Jenišov z majetku České republiky s příslušností hospodaření
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, do majetku Karlovarského kraje
a záměr kraje bezúplatně převést pozemky v k.ú. Kamenný Dvůr a Zlatá u Kynšperka nad Ohří
z majetku Karlovarského kraje do majetku České republiky s příslušností hospodaření Ředitelství
silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 796/07/18
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků
p.č. 250/22 o výměře 52 m2, 250/64 o výměře 633 m2, 250/75 o výměře 418 m2, 250/79 o výměře 13 m2,
250/83 o výměře 181 m2, 250/84 o výměře 34 m2, 250/85 o výměře 1420 m2, 250/92 o výměře 647 m2,
254/1 o výměře 14 m2, 250/24 o výměře 5 m2, 250/63 o výměře 182 m2, 250/74 o výměře 493 m2, 250/77
o výměře 96 m2, 250/78 o výměře 446 m2, 250/81 o výměře 538 m2, 250/91 o výměře 781 m2, 250/93
o výměře 56 m2, 250/94 o výměře 44 m2, 254/3 o výměře 526 m2, 254/4 o výměře 88 m2 a 254/9
o výměře 42 m2 v k.ú. Kamenný Dvůr a obci Kynšperk nad Ohří, části pozemku p.č. 163/3, která byla
oddělena geometrickým plánem č. 113-168/2016 z původního pozemku p.č. 163/3 a označena novým
parcelním číslem jako pozemek p.č. 163/12 o výměře 148 m2 v k.ú. Štědrá u Kynšperka nad Ohří a obci
Kynšperk nad Ohří, pozemků p.č. 331/8 o výměře 1062 m2, 331/18 o výměře 61 m2, 331/61o výměře 838
m2, 331/63 o výměře 39 m2, 331/68 o výměře 18 m2, 331/79 o výměře 25 m2, 331/80 o výměře 9 m2,
331/85 o výměře 2 m2, 331/94 o výměře 161 m2, 331/96 o výměře 76 m2 a 331/98 o výměře 30 m2
v k.ú. Zlatá u Kynšperka nad Ohří a obci Kynšperk nad Ohří a pozemku p.č. 436 o výměře 68 m2 v k.ú.
a obci Jenišov, formou darovacích smluv mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou
organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05 Praha 4 - Nusle, IČO 65993390, zastoupeným
Bc. Lukášem Hnízdilem, ředitelem Správy Karlovy Vary, se sídlem Závodní 369/82, PSČ 360 06
Karlovy Vary (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím
převést předmětné nemovité věci z vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření Ředitelství silnic
a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, do vlastnictví Karlovarského kraje
- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.č. 250/17 o výměře 610 m2
v k.ú. Kamenný Dvůr a obci Kynšperk nad Ohří a 331/5 o výměře 490 m2 v k.ú. Zlatá u Kynšperka
nad Ohří a obci Kynšperk nad Ohří, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným
Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně
jedné) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56,
PSČ 145 05 Praha 4 - Nusle, IČO 65993390, zastoupeným Bc. Lukášem Hnízdilem, ředitelem Správy
Karlovy Vary, se sídlem Závodní 369/82, PSČ 360 06 Karlovy Vary (jako obdarovaný na straně druhé),
za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité
věci na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci
z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku České republiky s příslušností hospodaření Ředitelství silnic
a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků
p.č. 250/17 o výměře 610 m2 v k.ú. Kamenný Dvůr a obci Kynšperk nad Ohří a 331/5 o výměře 490 m2
v k.ú. Zlatá u Kynšperka nad Ohří a obci Kynšperk nad Ohří, formou darovací smlouvy mezi
Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje,
příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní
příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05 Praha 4 - Nusle, IČO 65993390,
zastoupeným Bc. Lukášem Hnízdilem, ředitelem Správy Karlovy Vary, se sídlem Závodní 369/82,
PSČ 360 06 Karlovy Vary (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění
záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce nepředloží jiný
zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje
do majetku České republiky s příslušností hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové
organizace
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic
Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu silnic
Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětných darovacích smluv
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic
Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně uveřejnit smlouvy v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to za podmínky, podléhají-li smlouvy
povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně uložit povinnost zaslat Karlovarskému kraji
potvrzení o uveřejnění smluv
Termín kontroly: 17.12.2018
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

23. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje
– část pozemku p.p.č. 1990 v k.ú. Rotava
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 797/07/18
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části
pozemku p.p.č. 1990, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1068-3/2018 z původního pozemku
p.p.č. 1990 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1990/3 o výměře 4316 m2 v k.ú.
a obci Rotava formou kupní smlouvy mezi Ing. Karlem Benešem, bytem xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
xxx xxx xx xxxxx x xxx (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou
správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé)
za dohodnutou kupní cenu ve výši 712.140 Kč, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví
Ing. Karla Beneše do vlastnictví Karlovarského kraje
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic
Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu silnic
Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné kupní smlouvy
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic
Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to za podmínky, podléhá-li smlouva
povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně ukládá povinnost zaslat Karlovarskému kraji
potvrzení o uveřejnění smlouvy
Termín kontroly: 17.12.2018
Zodpovídá:

09.07.2018

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
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24. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví společnosti D2B Group, a.s., do vlastnictví
Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1991 v k.ú. Rotava
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 798/07/18
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části
pozemku p.p.č. 1991, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1068-3/2018 z původního pozemku
p.p.č. 1991 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1991/3 o výměře 384 m2 v k.ú.
a obci Rotava formou kupní smlouvy mezi společností D2B Group, a.s., se sídlem Budějovická 1667/64,
PSČ 140 00 Praha 4, IČO 27901751, zastoupenou Ing. Karlem Benešem, členem představenstva
(jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou
silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé) za dohodnutou kupní
cenu ve výši 63.360 Kč, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví společnosti D2B Group,
a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic
Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu silnic
Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné kupní smlouvy
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic
Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to za podmínky, podléhá-li smlouva
povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně ukládá povinnost zaslat Karlovarskému kraji
potvrzení o uveřejnění smlouvy
Termín kontroly: 17.12.2018
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

25. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Horní Slavkov a v k.ú. Čistá u Rovné
z majetku Karlovarského kraje do majetku města Horní Slavkov a Nadace Georgia Agricoly, region
Slavkovský les. Zrušení usnesení č. RK 845/08/15 ze dne 10.08.2015 - vrácení nemovitých věcí
v k.ú. Horní Slavkov a Čistá u Rovné Nadaci Georgia Agricoly, region Slavkovský les
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 799/07/18
- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést následující nemovité věci v k.ú. Horní Slavkov:
- pozemek p.p.č. 353/1
- pozemek p.p.č. 359/1
- pozemek p.p.č. 362/18
- pozemek p.p.č. 362/22
- pozemek p.p.č. 362/24
- pozemek p.p.č.408/1
- pozemek st.p.č. 576, jehož součástí je stavba č.p. 178, občanská vybavenost
- pozemek p.p.č. 1257/1
- pozemek p.p.č. 4022/27
- pozemek p.p.č. 4022/46
09.07.2018

Strana 20 (celkem 45)

Usnesení z 99. jednání RKK dne 09.07.2018

- pozemek p.p.č. 4489
- pozemek p.p.č. 4497
- pozemek p.p.č. 4049/1
- pozemek p.p.č. 4049/2
formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Muzeem Sokolov, příspěvkovou
organizací Karlovarského kraje, se sídlem Zámecká 1, 356 00 Sokolov, IČO 72053801 (jako dárce
na straně jedné) a městem Horní Slavkov, se sídlem Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov,
IČO 00259322 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru
Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce před jednáním
zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést
předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Horní Slavkov
- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést následující nemovité věci v k.ú. Čistá u Rovné:
- pozemek st.p.č. 360, jehož součástí je budova bez čp/če, zem. stavba
- pozemek p.p.č. 1866/1
- pozemek p.p.č. 1866/2
- pozemek p.p.č. 1866/3
- pozemek p.p.č. 3187/1
- pozemek p.p.č. 3187/2
formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Muzeem Sokolov, příspěvkovou
organizací Karlovarského kraje, se sídlem Zámecká 1, 356 00 Sokolov, IČO 72053801 (jako dárce
na straně jedné) a Nadací Georgia Agricoly, region Slavkovský les, se sídlem Komenského 113,
356 00 Sokolov, IČO 66359007 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení
uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce před
jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím
převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Nadace Georgia Agricoly,
region Slavkovský les
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod
následujících nemovitých věcí v k.ú. Horní Slavkov:
- pozemek p.p.č. 353/1
- pozemek p.p.č. 359/1
- pozemek p.p.č. 362/18
- pozemek p.p.č. 362/22
- pozemek p.p.č. 362/24
- pozemek p.p.č.408/1
- pozemek st.p.č. 576, jehož součástí je stavba č.p. 178, občanská vybavenost
- pozemek p.p.č. 1257/1
- pozemek p.p.č. 4022/27
- pozemek p.p.č. 4022/46
- pozemek p.p.č. 4489
- pozemek p.p.č. 4497
- pozemek p.p.č. 4049/1
- pozemek p.p.č. 4049/2
formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Muzeem Sokolov, příspěvkovou
organizací Karlovarského kraje, se sídlem Zámecká 1, 356 00 Sokolov, IČO 72053801 (jako dárce
na straně jedné) a městem Horní Slavkov, se sídlem Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov,
IČO 00259322 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru
Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce před jednáním
zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést
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předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Horní Slavkov
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod
následujících nemovitých věcí v k.ú. Čistá u Rovné:
- pozemek st.p.č. 360, jehož součástí je budova bez čp/če, zem. stavba
- pozemek p.p.č. 1866/1
- pozemek p.p.č. 1866/2
- pozemek p.p.č. 1866/3
- pozemek p.p.č. 3187/1
- pozemek p.p.č. 3187/2
formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Muzeem Sokolov, příspěvkovou
organizací Karlovarského kraje, se sídlem Zámecká 1, 356 00 Sokolov, IČO 72053801 (jako dárce
na straně jedné) a Nadací Georgia Agricoly, region Slavkovský les, se sídlem Komenského 113,
356 00 Sokolov, IČO 66359007 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení
uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce
před jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku,
a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Nadace Georgia
Agricoly, region Slavkovský les
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Muzeu Sokolov, příspěvkové
organizaci Karlovarského kraje, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Muzeum Sokolov, příspěvkovou
organizaci Karlovarského kraje, k podpisu předmětných darovacích smluv
- zrušuje usnesení č. RK 845/08/15 ze dne 10.08.2015 - vrácení nemovitých věcí v k.ú. Horní Slavkov
a v k.ú. Čistá u Rovné Nadaci Georgia Agricoly, region Slavkovský les
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit usnesení č. ZK 425/10/15 ze dne
22.10.2015 - vrácení nemovitých věcí v k.ú. Čistá u Rovné Nadaci Georgia Agricoly, region Slavkovský
les
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit usnesení č. ZK 520/09/16 ze dne
08.09.2016 - vrácení nemovitých věcí v k.ú. Horní Slavkov Nadaci Georgia Agricoly, region Slavkovský
les
Termín kontroly: 24.09.2018
Zodpovídá:

Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvková organizace
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku

26. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje do majetku obce
Pernink - část pozemku p.p.č. 2466/1 v k.ú. Pernink
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 800/07/18
- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 2466/1, která byla
oddělena geometrickým plánem č. 870-2837/2018 z původního pozemku p.p.č. 2466/1 a označena novým
parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 2466/4 o výměře 119 m2 v k.ú. a obci Pernink konkrétnímu
zájemci, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Pernink,
09.07.2018
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se sídlem T. G. Masaryka 1, PSČ 362 36 Pernink, IČO 00254878, zastoupenou paní Jitkou Tůmovou,
starostkou obce (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru
Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním
zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést
předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Pernink
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části
pozemku p.p.č. 2466/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 870-2837/2018 z původního
pozemku p.p.č. 2466/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 2466/4 o výměře 119 m2
v k.ú. a obci Pernink konkrétnímu zájemci, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem,
zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce
na straně jedné) a obcí Pernink, se sídlem T. G. Masaryka 1, PSČ 362 36 Pernink, IČO 00254878,
zastoupenou paní Jitkou Tůmovou, starostkou obce (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu,
že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitou věc na své
úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou
nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce
Pernink
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic
Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu silnic
Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné darovací smlouvy
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic
Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a to za podmínky, podléhá-li smlouva
povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně uložit povinnost zaslat Karlovarskému kraji
potvrzení o uveřejnění smlouvy
Termín kontroly: 17.12.2018
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

27. Záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby
– část pozemku p.p.č. 1385/1 v k.ú. Chyše
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 801/07/18
- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.p.č. 1385/1, která byla oddělena
geometrickým plánem č. 428-4/2018 z původního pozemku p.p.č. 1385/1 a označena novým parcelním
číslem jako pozemek p.p.č. 1385/7 o výměře 34 m2 v k.ú. a obci Chyše konkrétnímu zájemci, a to formou
kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic
Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a Bc. Michaelem
Madejem, bytem xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xx xxxxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou
kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 325/1/4/2018 ze dne 27.04.2018, ve výši
5.100 Kč za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou
nemovitou věc na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento prodej projednat,
nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví
Karlovarského kraje do vlastnictví Bc. Michaela Madeje
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku
p.p.č. 1385/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 428-4/2018 z původního pozemku
p.p.č. 1385/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1385/7 o výměře 34 m2 v k.ú.
a obci Chyše konkrétnímu zájemci, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným
Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající
na straně jedné) a Bc. Michaelem Madejem, bytem xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xx xxxxxx (jako kupující
na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 325/1/4/2018
ze dne 27.04.2018, ve výši 5.100 Kč za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského
kraje prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má
tento prodej projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc
z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Bc. Michaela Madeje
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic
Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu silnic
Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné kupní smlouvy
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic
Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to za podmínky, podléhá-li smlouva
povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně ukládá povinnost zaslat Karlovarskému kraji
potvrzení o uveřejnění smlouvy
Termín kontroly: 17.12.2018
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

28. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda u umístění stavby zařízení
distribuční soustavy na pozemku parc. č. 527/130 v k.ú. Dvory, mezi Karlovarským krajem
a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností Stav - elektro s.r.o.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 802/07/18
- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
zařízení distribuční soustavy - kabel NN + skříň SD na pozemku parc. č. 527/130 v k.ú. Dvory,
mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168
(jako stranou budoucí povinnou) 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 stranou
budoucí oprávněnou)
- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmanky, v souladu s ustanovením č. RK 534/05/15 ze dne
25.05.2015, podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
Termín kontroly: 08.10.2018
Zodpovídá:
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29. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti - umístění součásti distribuční soustavy
- trafostanice v objektu č.p. 590, který je součástí pozemku parc. č. 20/5 v k.ú. Drahovice,
mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem mládeže a školní jídelnou Karlovy Vary,
příspěvkovou organizací a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností
MONTPROJEKT a.s.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 803/07/18
- schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti umístění součásti distribuční soustavy – trafostanice
v rozsahu 46m2 v budově č.p. 590 – stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 20/5
v k.ú. Drahovice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., formou smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem mládeže a školní jídelnou
Karlovy Vary, příspěvkovou organizací, se sídlem Lidická 590/38, 360 01 Karlovy Vary, IČO 00076988
(jako strana "povinná" na straně jedné) a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou na základě plné
moci společností MONTPROJEKT a.s., se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice,
IČO 28494032 (jako strana "oprávněná" na straně druhé), za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč
bez DPH
- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti umístění součásti distribuční
soustavy – trafostanice v rozsahu 46m2 v budově č.p. 590 – stavba občanského vybavení, která je součástí
pozemku parc. č. 20/5 v k.ú. Drahovice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., formou smlouvy
o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem mládeže
a školní jídelnou Karlovy Vary, příspěvkovou organizací, se sídlem Lidická 590/38,
360 01 Karlovy Vary, IČO 00076988 (jako strana "povinná" na straně jedné) a společností
ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou na základě plné moci společností MONTPROJEKT a.s., se sídlem
Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, IČO 28494032 (jako strana "oprávněná" na straně druhé),
za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč bez DPH
- ukládá Domovu mládeže a školní jídelně Karlovy Vary, příspěvkové organizaci, realizovat kroky
k uzavření předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
- zmocňuje Domov mládeže a školní jídelnu Karlovy Vary, příspěvkovou organizaci k podpisu předmětné
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
Termín kontroly: 08.10.2018
Zodpovídá:

Mgr. Hana Volánková, ředitelka příspěvkové organizace Domova mládeže a školní jídelny
Karlovy Vary
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku

30. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti - umístění zařízení distribuční soustavy
na pozemku parc. č. 1006/3 v k.ú. Ostrov nad Ohří, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným
Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací a společností
ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností ELEKTROPLAN s.r.o.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 804/07/18
- schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku parc. č. 1006/3 v k.ú. Ostrov nad Ohří,
spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy – kabel NN,
přípojková skříň na pozemku parc. č. 1006/3 v k.ú. Ostrov nad Ohří, ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a.s., formou smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Karlovarským
krajem, zastoupeným Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací,
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se sídlem Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary, IČO 00574660 (jako strana "povinná" na straně
jedné), a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou na základě plné moci společností
ELEKTROPLAN s.r.o., se sídlem Nejdecká 160/8, 360 05 Karlovy Vary, IČO 26394472 (jako strana
"oprávněná" na straně druhé), za jednorázovou úplatu ve výši 1.100 Kč bez DPH
- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku parc. č. 1006/3
v k.ú. Ostrov nad Ohří, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční
soustavy – kabel NN, přípojková skříň na pozemku parc. č. 1006/3 v k.ú. Ostrov nad Ohří, ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., formou smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje,
příspěvkovou organizací, se sídlem Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary, IČO 00574660 (jako strana
"povinná" na straně jedné), a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou na základě plné moci
společností ELEKTROPLAN s.r.o., se sídlem Nejdecká 160/8, 360 05 Karlovy Vary, IČO 26394472 (jako
strana "oprávněná" na straně druhé), za jednorázovou úplatu ve výši 1.100 Kč bez DPH
- ukládá Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky
k uzavření předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
- zmocňuje Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci k podpisu
předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
Termín kontroly: 22.10.2018
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje
příspěvková organizace

31. Smlouva o zřízení věcného břemene – umístění plynárenského zařízení v pozemku parc. č. st.
237/1 v k.ú. Mariánské Lázně, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem mládeže
a školní jídelnou Mariánské Lázně, příspěvkovou organizací, společností OTHAZ Management a.s.,
a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou společností GridServices, s.r.o.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 805/07/18
- schvaluje zřízení věcného břemene - umístění plynárenského zařízení Mariánské Lázně, ul. Ruská, NTL
přípojka včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, v celkové délce 17,30 m,
v pozemku parc. č. st.237/1 v k.ú. Mariánské Lázně, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., formou
smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem mládeže
a školní jídelnou Mariánské Lázně, příspěvkovou organizací, se sídlem Klíčová 167/4,
353 01 Mariánské Lázně, IČO 00377945 (jako strana "povinná" na straně jedné) a společností
GasNet, s.r.o., zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská
499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 27935311 (jako strana "oprávněná" na straně druhé) a společností
OTHAZ Management a.s., se sídlem Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00 Praha 5, IČO 05315018
(jako "investor"), za jednorázovou úplatu ve výši 10.322 Kč bez DPH
- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění plynárenského zařízení Mariánské
Lázně, ul. Ruská, NTL přípojka včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů,
v celkové délce 17,30 m, v pozemku parc. č. st.237/1 v k.ú. Mariánské Lázně, ve prospěch společnosti
GasNet, s.r.o., formou smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem, zastoupeným
Domovem mládeže a školní jídelnou Mariánské Lázně, příspěvkovou organizací, se sídlem Klíčová 167/4,
353 01 Mariánské Lázně, IČO 00377945 (jako strana "povinná" na straně jedné) a společností GasNet,
s.r.o., zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1,
Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 27935311 (jako strana "oprávněná" na straně druhé) a společností
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OTHAZ Management a.s., se sídlem Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00
(jako "investor"), za jednorázovou úplatu ve výši 10.322 Kč bez DPH

Praha 5, IČO 05315018

- ukládá Domovu mládeže a školní jídelně Mariánské Lázně, příspěvkové organizaci, realizovat kroky
k uzavření předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene
- zmocňuje Domov mládeže a školní jídelnu Mariánské Lázně, příspěvkovou organizaci, realizovat kroky
k podpisu předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene
Termín kontroly: 08.10.2018
Zodpovídá:

Mgr. Karel Borský, ředitel příspěvkové organizace Domova mládeže a školní jídelny
Mariánské Lázně
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku

32. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí
do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 806/07/18
- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21312, pozemek p.p.č. 630 v k.ú. Žírovice,
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností
MONTPROJEKT, a.s., dle geometrického plánu č. 517-3761/2018 ze dne 23.04.2018 (umístění
inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní
náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva
Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč
- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21240, pozemek p.p.č. 1390/1 v k.ú. Plesná,
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností
MONTPROJEKT a.s., dle geometrického plánu č. 745-3951/2018 ze dne 09.04.2018 (umístění
inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní
náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva
Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč
- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2136, pozemek p.p.č. 1794/1 v k.ú. Skalná,
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností
MONTPROJEKT, a.s., dle geometrického plánu č. 1317-5928/2018 ze dne 18.04.2018 (umístění
inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní
náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva
Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč
- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/02116, pozemek p.p.č. 3470/50 v k.ú. Aš,
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností ELEKTRO
EURON spol. s r.o., dle geometrického plánu č. 4148-6592/2018 ze dne 15.03.2018 (umístění
inženýrských sítí – kabel VN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní
náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva
Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč
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- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2148, pozemek p.p.č. 659/1 v k.ú. Podhrad,
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností Senergos, a.s.,
dle geometrického plánu č. 1282-1077/2018 ze dne 01.03.2018 (umístění inženýrských sítí – podzemní
kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení
smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje
č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč
- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21228, pozemek p.p.č. 136/2 v k.ú. Tršnice,
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností
MONTPROJEKT, a.s., dle geometrického plánu č. 147-3269/2018 ze dne 24.05.2018 (umístění
inženýrských sítí – podzemní kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH
+ administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení
Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč
- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2142, pozemek p.p.č. 710 v k.ú. Dolní
Pelhřimov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností
ELEKTRO EURON spol. s r.o., dle geometrického plánu č. 231-5779/2018 ze dne 21.04.2018 (umístění
inženýrských sítí – pojistková skříň SS300), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH
+ 400 Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč +
DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem
3.509 Kč
- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/00630, pozemek p.č. 726/22 v k.ú. Královské
Poříčí, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., zastoupené na základě plné moci společností Gridservices,
s.r.o., dle geometrického plánu č. 538-2845/2014 ze dne 06.10.2014 (umístění inženýrských sítí – STL
plynovod), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení
smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje
č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč
- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2194, pozemek p.p.č. 3124/1 v k.ú. Nejdek,
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností
ELECTROSUN, s.r.o., dle geometrického plánu č. 1931-2544/2017 ze dne 26.03.2018 (umístění
inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní
náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva
Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč
- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky
k uzavření předmětných smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě
- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu
předmětných smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě
- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně
uveřejnit smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů,
a to za podmínky, podléhají-li smlouvy povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně ukládá
povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smluv
Termín kontroly: 17.12.2018
Zodpovídá:

09.07.2018

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
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33. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce budovy č. p. 74, v ulici Ruská, v Mariánských
Lázních, městu Mariánské Lázně, za účelem zajištění náhradních prostor, pro provoz úřadu
po dobu rekonstrukce stávající budovy, nebo výstavby nové budovy městského úřadu
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 807/07/18
- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce, uzavřené dne 19.04.2018, mezi Domovem
mládeže a školní jídelnou Mariánské Lázně, příspěvkovou organizací a městem Mariánské Lázně,
se sídlem Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČO 00254061, kterým se doplňuje předmět výpůjčky
o pozemkovou parcelu č. 133/10, v katastrálním území Mariánské Lázně, dle předložené přílohy č. 1
- ukládá řediteli Domova mládeže a školní jídelny Mariánské Lázně, příspěvkové organizace realizovat
kroky k uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce s městem Mariánské Lázně, dle předložené
přílohy č. 1
Termín kontroly: 27.08.2018
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku

34. Zrušení předkupního práva Karlovarského kraje k pozemku st.p.č. 832, jehož součástí je stavba
bez čp/če a pozemkům p.p.č. 167/1, 167/4, 167/6, 280/8, 2049, vše v k.ú. Abertamy
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 808/07/18
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zrušení předkupního práva
u pozemků p.p.č. 2049 o výměře 154 m2, p.p.č. 167/1 o výměře 330 m2, p.p.č. 167/4 o výměře 385 m2,
p.p.č. 167/6 o výměře 77 m2, p.p.č. 280/8 o výměře 218 m2 a st.p.č. 832 o výměře 192 m2, jehož součástí
je budova bez čp/če, garáž
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zneplatnění práva zpětné
koupě věci – pozemku p.p.č. 167/4, ze strany Karlovarského kraje, od nových nabyvatelů p. Petra Čejky
a Petra Študlara
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dohodu o zrušení
předkupního práva, mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary,
IČO 70891168 (jako oprávněným z předkupního práva) a městem Abertamy, se sídlem Farní 2,
362 35 Abertamy, IČO 00254398 (jako povinným z předkupního práva), jejímž předmětem je zrušení
předkupního práva ve prospěch oprávněného z předkupního práva k pozemkům p.p.č. 2049, 167/1, 167/6,
280/8 a pozemku st.p.č. 832, jehož součástí je budova bez čp/če, garáž, vše v k.ú. Abertamy
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dohodu o zrušení
předkupního práva, mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary,
IČO 70891168 (jako oprávněným z předkupního práva) a panem Petrem Čejkou, bytem x xxxxxx xxx,
xxx xx xxxxxxxxxx a panem Petrem Študlarem, bytem xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxx (jako povinným z předkupního práva), jejímž předmětem je zrušení předkupního práva ve prospěch
oprávněného z předkupního práva k pozemku p.p.č. 167/4 v k.ú. Abertamy
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Mgr. Dalibora Blažka, náměstka
hejtmanky, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15 ze dne 25.05.2015, podpisem předmětné dohody
Termín kontroly: 08.10.2018

09.07.2018

Strana 29 (celkem 45)

Usnesení z 99. jednání RKK dne 09.07.2018

Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku

35. Zpráva z kontroly movitého majetku ve výpůjčce Císařských lázní, příspěvkové organizace
Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 809/07/18
- bere na vědomí zprávu z průběhu kontroly movitého majetku ve výpůjčce Císařských lázní,
příspěvkové organizace Karlovarského kraje ze dne 23. a 28. 5. 2018
- ukládá ředitelce Krajského úřadu Karlovarského kraje zajistit provedení mimořádné inventarizace
movitého majetku, který byl vypůjčen příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Císařské lázně
na základě smlouvy o výpůjčce ze dne 31. 3. 2017 a dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne
18. 12. 2017
Termín kontroly: 17.12.2018
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku

36. Rozhodnutí o nepotřebném movitém majetku Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 810/07/18
- schvaluje v souladu s Pravidly rady č. PR 04/2016 a na doporučení Likvidační komise pro likvidaci
majetku spravovaného krajským úřadem, nepotřebnost a způsob naložení se třemi vozidly, které jsou
ve správě Krajského úřadu Karlovarského kraje, dle návrhu
- souhlasí s bezúplatným převodem třech nepotřebných služebních vozidel příspěvkovým organizacím
zřízených Karlovarským krajem dle návrhu
- souhlasí v případě nezájmu o bezúplatný převod ze stran příspěvkových organizací, s prodejem třech
nepotřebných služebních vozidel prostřednictvím autobazarů, minimálně za ceny dle znaleckých posudků
zpracovaných znalcem v oboru ekonomiky v odvětví cen a odhadů motorových vozidel panem Janem
Šmuclerem, avšak za reálné nabídnuté ceny
- ukládá Ing. Tomášovi Brtkovi, vedoucímu odboru investic a správa majetku a Mgr. Marcele Saxové,
vedoucí odboru vnitřních záležitostí, učinit veškeré kroky k realizaci výše uvedeného
Termín kontroly: 19.11.2018
Zodpovídá:

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

37. Schválení prodeje neupotřebitelného sanitního vozidla ve vlastnictví Karlovarského kraje
svěřeného do správy Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 811/07/18

09.07.2018
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- schvaluje dle přílohy č. 2 zřizovací listiny – „Pravidla pro správu majetku kraje“ prodej
neupotřebitelného sanitního vozidla formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným
Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávajícím
na jedné straně) a Andreou Gottschierovou, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona,
IČO 69455490, sídlo 360 17 Karlovy Vary, Dvořákova 663/15 (jako kupujícím na straně druhé) celkem
za 64.000 Kč oceněný znalcem v oboru ekonomiky, cen a odhadů motorových vozidel Ing. Liborem
Prudilem, dle návrhu
- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 64.000 Kč, získané prodejem neupotřebitelného
sanitního vozidla specifikovaného v návrhu, zůstanou příspěvkové organizaci
- ukládá řediteli Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace
MUDr. Jiřímu Smetanovi, uzavřít předmětnou kupní smlouvu a pověřuje ho podpisem této smlouvy
dle návrhu
Termín kontroly: 24.09.2018
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje
příspěvková organizace

38. Schválení výjimky z přílohy č. 2 zřizovací listiny "Pravidla pro správu majetku kraje" a prodej
havarovaného osobního automobilu Škoda Fabia combi svěřeného do správy Krajské správy
a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 812/07/18
- schvaluje výjimku z přílohy č. 2 zřizovací listiny "Pravidla pro správu majetku kraje" v případě
rozhodování o naložení s havarovaným osobním automobilem Škoda Fabia combi svěřeným do správy
Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, že uvedené vozidlo nebude
nabízeno příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem, ani složkám kraje
- schvaluje prodej havarovaného osobního automobilu Škoda Fabia combi, RZ 2K2 5003 za cenu
8.344 Kč vč. DPH mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako prodávajícím na jedné straně), a firmou MIKA
AUTO s.r.o., IČO 27941523, se sídlem 184 00 Praha - Dolní Chabry, U Václava 936/27 (jako kupujícím
na straně druhé), dle návrhu
- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 8.344 Kč vč. DPH získané prodejem výše
uvedeného havarovaného 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: 24.09.2018
Zodpovídá:

09.07.2018

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
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39. Zrušení části usnesení č. RK 382/04/18 ze dne 03.04.2018 - Prodej nepotřebného vozidla
ve vlastnictví Karlovarského kraje svěřeného do správy Gymnázia Cheb, příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 813/07/18
- zrušuje část usnesení č. RK 382/04/18 ze dne 03.04.2018 ve znění
dle přílohy č. 2 zřizovací listiny "Pravidla pro správu majetku kraje" prodej nepotřebného osobního
vozidla Volkswagen Transporter 1,9 TD, RZ 1K0 1255, rok výroby 1995, formou kupní smlouvy
mezi Karlovarským krajem zastoupeným Gymnáziem Cheb, příspěvkovou organizací (jako prodávající
na straně jedné) a zájemcem o koupi (jako kupující na straně druhé) za nejvyšší nabídnutou cenu,
dle návrhu
Zbývající část usnesení č. RK 382/04/18 ze dne 03.04.2018 se nemění
- schvaluje dle přílohy č. 2 zřizovací listiny "Pravidla pro správu majetku kraje" prodej nepotřebného
osobního vozidla Volkswagen Transporter 1,9 TD, RZ 1K0 1255, rok výroby 1995, formou kupní
smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Gymnáziem Cheb, příspěvkovou organizací (jako
prodávající na straně jedné) a zájemcem Tomášem Sieglem, bytem xxxxxxa xx, xxx xx xxxx (jako
kupující na straně druhé) za nejvyšší nabídnutou cenu 44.000 Kč, dle návrhu
Termín kontroly: 10.09.2018
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel příspěvkové organizace Gymnázia Cheb

40. Žádost o bezúplatný převod sanitního vozidla Mercedes Benz Sprinter 519 svěřeného do správy
Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace do vlastnictví
Asociace dobrovolných záchranářů ČR z. s.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 814/07/18
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zamítnutí žádosti předsedy Asociace
dobrovolných záchranářů ČR z. s., Lukáše Tláskala DiS., se sídlem 252 63 Roztoky, Třebízského 267,
IČO 22735569 o bezúplatný převod sanitního vozidla Mercedes Benz Sprinter 519, RZ 3K1 7847,
rok výroby 2011, svěřený do správy Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková
organizace do vlastnictví Asociace dobrovolných záchranářů ČR z. s., v celkové pořizovací hodnotě
3.398.490,80 Kč, v nulové zůstatkové hodnotě
Termín kontroly: 22.10.2018
Zodpovídá:

09.07.2018

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje
příspěvková organizace
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41. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském
kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II" - schválení dílčích projektů k financování
- 1. průběžná výzva projektu, 11. část dílčích projektů
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 815/07/18
- schvaluje
- k financování dílčí projekty podané v 1. průběžné výzvě projektu "Podpora výměny zdrojů tepla
na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace
II", dle přílohy č. 1
- k financování a zařazení do zásobníku dílčích projektů dílčí projekty podané v 1. průběžné výzvě
projektu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji
v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II", dle přílohy č. 2
- zamítnutí žádostí o dílčí projekty podaných v 1. průběžné výzvě projektu "Podpora výměny zdrojů tepla
na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace
II", dle přílohy č. 3
- změnu zdroje tepla v žádosti o dotaci v 1. průběžné výzvě projektu "Podpora výměny zdrojů tepla
na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace
II", dle přílohy č. 4
- pověřuje náměstka hejtmanky Karlovarského kraje Mgr. Dalibora Blažka podpisem Smluv o poskytnutí
účelové investiční dotace schválených dílčích projektů
Termín kontroly: 24.09.2018
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku

42. Stavba Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech - právní posouzení možnosti
uplatnění smluvní pokuty Karlovarským krajem dle smlouvy o dílo vůči zhotoviteli stavby
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 816/07/18
- bere na vědomí právní stanovisko ve věci posouzení oprávněnosti nároku objednatele na smluvní
pokutu dle smlouvy o dílo ze dne 10. 2. 2015 vypracované advokátní kanceláří Doleček Kahounová
Sedláčková advokátní kancelář pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., a Krajský úřad Karlovarského
kraje
- schvaluje upuštění od vymáhání nároku na smluvní pokutu vůči zhotoviteli stavby - Stavba Centralizace
lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech společnosti OHL ŽS, a.s., Brno, IČO 46342796
Zodpovídá:

09.07.2018

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
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43. Schválení realizace zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky „Pořízení lékařské
technologie a interiérového vybavení - VI“
Část 30 veřejné zakázky – Systém řízení videa a digitalizace pro operační sály
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení zadávací dokumentace
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- schválení dodavatelů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídek
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 817/07/18
- ukládá Karlovarské krajské nemocnici a.s., doložit dle jednotlivých položek úsporu
mezi předpokládanými cenami a finálními vysoutěženými cenami v rámci akce „Pořízení lékařské
technologie a interiérového vybavení“
- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení v souladu
s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou
zakázku na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - VI“ pro Část 30 veřejné
zakázky – Systém řízení videa a digitalizace pro operační sály
- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového
vybavení - VI“ pro Část 30 veřejné zakázky – Systém řízení videa a digitalizace pro operační sály
- schvaluje hodnotící kritérium „nejnižší nabídková cena bez DPH“ pro hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - VI“ pro Část 30 veřejné zakázky
– Systém řízení videa a digitalizace pro operační sály
- schvaluje seznam dodavatelů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku
„Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - VI“ pro Část 30 veřejné zakázky – Systém
řízení videa a digitalizace pro operační sály:
1) HOSPIMED, spol s r.o.
2) MEDICOOL TRADE s.r.o.
3) Stargen EU s.r.o.
4) AURA Medical s.r.o.
5) Medisap, s.r.o.
- schvaluje členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise
na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - VI“ pro Část 30 veřejné
zakázky – Systém řízení videa a digitalizace pro operační sály
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
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Hodnotící komise - člen
Hana Hozmanová
Mgr. Jiří Klsák
Bc. 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, ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky
„Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - VI“ pro Část 30 veřejné zakázky – Systém
řízení videa a digitalizace pro operační sály
Termín kontroly: 22.10.2018
Zodpovídá:

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

44. Schválení realizace zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky „Pořízení lékařské
technologie a interiérového vybavení - VIII“
Část 33 veřejné zakázky – Instrumentárium GYNEKOLOGIE
Část 34 veřejné zakázky – Instrumentárium CHIRURGIE
Část 35 veřejné zakázky – Instrumentárium ORL
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení zadávací dokumentace
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- schválení dodavatelů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídek
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 818/07/18
- ukládá Karlovarské krajské nemocnici a.s., doložit dle jednotlivých položek úsporu
mezi předpokládanými cenami a finálními vysoutěženými cenami v rámci akce „Pořízení lékařské
technologie a interiérového vybavení“
- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení v souladu
s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou
zakázku na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - VIII“ pro
Část 33 veřejné zakázky – Instrumentárium GYNEKOLOGIE
Část 34 veřejné zakázky – Instrumentárium CHIRURGIE
Část 35 veřejné zakázky – Instrumentárium ORL
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- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového
vybavení - VIII“ pro
Část 33 veřejné zakázky – Instrumentárium GYNEKOLOGIE
Část 34 veřejné zakázky – Instrumentárium CHIRURGIE
Část 35 veřejné zakázky – Instrumentárium ORL
- schvaluje hodnotící kritérium „nejnižší nabídková cena bez DPH“ pro hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - VIII“ pro
Část 33 veřejné zakázky – Instrumentárium GYNEKOLOGIE
Část 34 veřejné zakázky – Instrumentárium CHIRURGIE
Část 35 veřejné zakázky – Instrumentárium ORL
- schvaluje seznam dodavatelů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku
„Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - VIII“
1) OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O., ČLEN KONCERNU
2) RADIX CZ, s.r.o.
3) MEDIN, a.s.
4) Medical Equipment, s.r.o.
5) Hospimed, spol. s r.o.
- schvaluje členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise
na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - VIII“
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
Bc. 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 zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku
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na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - VIII“
Termín kontroly: 22.10.2018
Zodpovídá:

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

45. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu
Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.

46. Poskytnutí neinvestičního příspěvku Gymnáziu Sokolov a Krajskému vzdělávacímu centru,
příspěvková organizace, na navýšení prostředků na platy
Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení.

47. Poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních škol
zřizovaných Karlovarským krajem
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 819/07/18
- schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních škol
zřizovaných Karlovarským krajem za mimořádné činnosti spojené se sloučením a rozdělením
příspěvkových organizací dle návrhu
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: 13.08.2018
Zodpovídá:

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

48. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Vzdělávání pedagogických
pracovníků mateřských a prvního stupně základních škol v oblasti polytechnických disciplín"
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 820/07/18
- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku
"Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských a prvního stupně základních škol v oblasti
polytechnických disciplín"
- schvaluje hodnotící kritérium "nejnižší nabídková cena bez DPH" pro hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku "Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských a prvního stupně základních škol v oblasti
polytechnických disciplín"
- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Vzdělávání pedagogických pracovníků
mateřských a prvního stupně základních škol v oblasti polytechnických disciplín"
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- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
Ing. Stanislav Jambor
Ing. Zuzana Žitná
Mgr. Janka Kotrabová
náhradníka za členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
Ing. Pavel Kubeček
- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
Ing. Jaroslav Bradáč
Mgr. Jaroslav Borka
Bc. Miloslav Čermák
Ing. Stanislav Jambor
Ing. Andrea Černá
náhradníky komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
Mgr. Bc. Hana Žáková
Ing. Josef Janů
Mgr. Jiří Klsák
Mgr. Janka Kotrabová
Bc. Dagmar Kerulová
- pověřuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veřejnou zakázku dle tohoto
usnesení a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, a předpisem rady kraje č. PR 03/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským
krajem a jeho příspěvkovými organizacemi
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: 10.09.2018
Zodpovídá:

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

49. Složení pracovní skupiny k přípravě zákonodárné iniciativy Karlovarského kraje v oblasti
školství
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 821/07/18
- schvaluje vytvoření pracovní skupiny k posouzení možností zákonodárné iniciativy v oblasti
problematiky žáků, kteří po splnění povinné školní docházky nepokračují ve středním vzdělávání, a řešení
problematiky soukromých středních škol, které byly zapsány do rejstříku škol a školských zařízení
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a kraje vůči nim nemají žádnou kompetenci, složenou
z následujících členů nominovaných jednotlivými politickými subjekty zastoupenými v Zastupitelstvu
Karlovarského kraje
předseda
 Ing. Jaroslav Bradáč
členové
 Mgr. Bc. Hana Žáková, Ing. Erik Klimeš (za ANO 2011)
 Jakub Pánik (za Českou stranu sociálně demokratickou)
 JUDr. Václav Sloup (za Komunistickou stranu Čech a Moravy)
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Mgr. Jiří Klsák (za STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ s podporou KOA, KDU-ĆSL A TOP 09)
Mgr. Pavel Janus (za Občanskou demokratickou stranu)
Patrik Pizinger, Mgr. Luděk Soukup (za Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst)
Ing. Josef Janů (za Českou pirátskou stranu)

Zodpovídá:

Ing. Jaroslav Bradáč, člen rady

50. Uzavření darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem a TJ Sokol Lázně Kynžvart, z.s.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 822/07/18
- bere na vědomí informaci, že nebyla uzavřena darovací smlouva o poskytnutí daru z rozpočtu
Karlovarského kraje TJ Sokol Lázně Kynžvart, z.s. (IČO 47723670), na spolufinancování realizace
projektu "Novostavba sportovní haly v Lázních Kynžvart" podaného v rámci programu "Státní podpora
sportu v oblasti investic pro rok 2017/2018 - Program 133 530 Podpora materiálně technické základny
sportu - Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ"
vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, ve výši 10.000 Kč, z důvodu nedodržení
termínu pro předložení právního aktu o poskytnutí dotace ze strany obdarovaného do 31. 3. 2018,
protože Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo příslušný právní akt až 1. 6. 2018
- schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí daru z rozpočtu Karlovarského kraje s TJ Sokol
Lázně Kynžvart, z.s. (IČO 47723670), ve výši 10.000 Kč, dle návrhu
- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 273/2018 - zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku
hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 ve výši 10.000 Kč do kapitálových výdajů Odboru školství,
mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje pro TJ Sokol Lázně Kynžvart, z.s., jako dar
na projekt „Novostavba sportovní haly v Lázních Kynžvart“. Tuto alokaci vázaných finančních prostředků
z výsledku hospodaření Karlovarského kraje schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením
č. ZK 78/04/18 ze dne 26. 4. 2018
- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže
a tělovýchovy, podpisem darovací smlouvy
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly vyplývající
z tohoto usnesení
Termín kontroly: 27.08.2018
Zodpovídá:

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

51. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem
a jeho příspěvkovými organizacemi na zajištění akce "Semináře pro pedagogické pracovníky
střední školy" realizované v rámci projektu "Učíme se vedle sebe" Střední školy živnostenské
Sokolov, příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 823/07/18
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- bere na vědomí žádost Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, o výjimku
z Předpisu rady kraje č. PR 03/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem
a jeho příspěvkovými organizacemi na přímé oslovení vybraného uchazeče na veřejnou zakázku
"Semináře pro pedagogické pracovníky střední školy" realizovanou v rámci projektu "Učíme se vedle
sebe"
- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady kraje č. PR 03/2018 Pravidla pro zadávání veřejných
zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na přímé oslovení vybraného uchazeče
na veřejnou zakázku "Semináře pro pedagogické pracovníky střední školy" realizovanou v rámci projektu
"Učíme se vedle sebe"
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitelku příspěvkové organizace o přijatém
usnesení
Termín kontroly: 24.09.2018
Zodpovídá:

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

52. Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací
vykonávajících činnost středních škol zřizovaných Karlovarským krajem
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 824/07/18
- schvaluje zápis změny v údajích o ředitelce Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace,
vedených v rejstříku škol a školských zařízení, spočívající v doplnění titulu Bc. před její jméno
- schvaluje s účinností od 1. září 2018 výmaz míst poskytování vzdělávání střední školy, jejíž činnost
vykonává Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace, na adresách
Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek, I. P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary, a U Imperiálu 7/31,
360 01 Karlovy Vary, z rejstříku škol a školských zařízení
- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu k podpisu žádostí
zřizovatele o zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly vyplývající
z tohoto usnesení
Termín kontroly: 10.09.2018
Zodpovídá:

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

53. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní
reprezentace kraje - rozhodnutí o žádosti
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 825/07/18
- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací
z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní reprezentace kraje v celkové výši 20.000 Kč
v příloze č. 1
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- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci
programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní reprezentace kraje
v celkové výši 20.000 Kč se subjektem uvedeným v příloze č. 1 dle vzoru v návrhu č. 2
- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže
a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: 27.08.2018
Zodpovídá:

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

54. Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" – schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného pracovního místa
účastníkem projektu Jaroslavem Stöckerem
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 826/07/18
- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
s Jaroslavem Stöckerem na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného pracovního místa
účastníkem projektu "Nestůj a pojď II" financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost
- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje, Ing. Josefa Janů, podpisem Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného
pracovního místa účastníkem projektu "Nestůj a pojď II" financovaného v rámci Operačního programu
Zaměstnanost
Termín kontroly: 22.10.2018
Zodpovídá:

Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje

55. Aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje na období 2016 - 2020
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 827/07/18
- schvaluje aktualizaci Programu rozvoje Karlovarského kraje na období 2014 – 2020
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení aktualizaci Programu rozvoje
Karlovarského kraje na období 2014 – 2020
Zodpovídá:

Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje

56. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Nákup IT 2018"
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 828/07/18

09.07.2018
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- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na veřejnou zakázku "Nákup IT 2018"
rozdělenou na šest částí
- schvaluje 15 dodavatelů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídky, dle přílohy č. 13
- schvaluje hodnotící kritérium "nejnižší nabídková cena včetně DPH" pro hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku "Nákup IT 2018"
- schvaluje maximální možnou a nepřekročitelnou výši nabídkové ceny jednotlivých částí
na (Kč včetně DPH):
část č. 1 - 1.899.700
část č. 2 - 150.040
část č. 3 - 444.070
část č. 4 - 1.628.660
část č. 5 - 1.210.000
část č. 6 - 254.403
- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Nákup IT 2018"
- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
Bc. Bedřich Kořínek, Ing. Michaela Korandová, Ing. Andrea Černá
náhradníky za členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
Ing. Tomáš Buček, Marek Rolenc, Bc. Dagmar Kerulová
- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
Mgr. Jaroslav Borka, Ing. Jan Bureš, Patrik Pizinger, Ing. Petr Kulda, Marek Rolenc, Ing. Tomáš Brtek
náhradníky komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
Ing. Jan Horník, Ing. arch. Vojtěch Franta, Jakub Pánik, Ing. Petr Kulhánek, Mgr. Petr Zahradníček,
Ing. Erik Klimeš, Ing. Jaroslav Bradáč, Mgr. Petr Kubis, Ing. Petr Bursík, Luboš Pokorný, Ing. Roman
Sajfert, Ing. Jiří Heliks, Ing. Irena Šteflová, Ing. Květoslav Smutný
Termín kontroly: 22.10.2018
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku

57. Jmenování vedoucí odboru interního auditu a kontroly
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 829/07/18
- jmenuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení) a § 29 odst. 2 písm. f) zákona č 320/2001 Sb., o finanční kontrole, oba ve znění pozdějších
přepisů, a na základě výsledků výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Ing. Věru Janouchovou,
do funkce vedoucí odboru interního auditu a kontroly s účinností od 3. 9. 2018
- souhlasí se zněním návrhu dohody o podmínkách výkonu funkce v předložené podobě
- ukládá odboru kancelář ředitelky úřadu zabezpečení úkolů spojených se jmenováním
Termín kontroly: 08.10.2018
09.07.2018
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Zodpovídá:

Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu

58. Poskytnutí darů výhercům výtvarné soutěže Jak to vypadalo v kraji před 100 lety
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 830/07/18
- souhlasí s poskytnutím darů výhercům výtvarné soutěže Jak to vypadalo v kraji před 100 lety
v maximální výši 30.000 Kč
Termín kontroly: 10.09.2018
Zodpovídá:

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

59. Vytvoření motivačních videí pro podporu dalších oborů v Karlovarském kraji
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 831/07/18
- bere na vědomí předloženou informaci dle důvodové zprávy
- ukládá Karlovarské agentuře rozvoje podnikání, příspěvková organizace, koordinaci pořízení
motivačních videí pro podporu dalších oborů dle návrhu a výběr zhotovitele
Termín kontroly: 03.12.2018
Zodpovídá:

Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková
organizace

60. Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola technická
a ekonomická Sokolov, p. o., na vybavení a provoz odloučeného pracoviště v Sokolově organizační
složky státu Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 832/07/18
- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 1.350.000 Kč příspěvkové organizaci Integrovaná
střední škola technická a ekonomická Sokolov, p. o., na vybavení a provoz odloučeného pracoviště
v Sokolově organizační složky státu Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra
v Praze s připomínkou uvedenou v zápise
- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 297/2018 - přesun rozpočtových prostředků v celkové výši
±1.350.000 Kč z neinvestiční rezervy Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje
do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční
prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovaná střední škola
technická a ekonomická Sokolov na navýšení neinvestičního příspěvku na vybavení a provoz odloučeného
pracoviště v Sokolově organizační složky státu Vyšší policejní škola a střední policejní škola Ministerstva
vnitra v Praze. Výuka na tomto odloučeném pracovišti bude zahájena v září roku 2018.
Termín kontroly: 13.08.2018
09.07.2018
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Zodpovídá:

Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy technické
a ekonomické Sokolov
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

61. Podstatná změna v projektu Karlovarského kraje „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání
Karlovarského kraje“
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 833/07/18
- schvaluje podání žádosti o podstatnou změnu projektu Karlovarského kraje „Krajský akční plán rozvoje
vzdělávání Karlovarského kraje“, která spočívá v přechodu projektu na aktuální verzi Postupů KAP
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: 10.09.2018
Zodpovídá:

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

62. Cyklostezka Ohře IV - Cyklostezka podél Ohře: Dalovice - Šemnice, II. část chatová osada
Všeborovice - Šemnice, schválení přípravy projektu k realizaci
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 834/07/18
- souhlasí s pokračováním přípravy projektu Cyklostezka podél Ohře: Dalovice - Šemnice: II. část
chatová oblast Všeborovice - Šemnice k realizaci
- souhlasí s udělením výjimky z předpisu rady kraje č. PR 01/2017 Pravidla pro zadávání veřejných
zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi (dále jen "předpis rady kraje") čl. 9
ve smyslu přímého oslovení firmy Pontika s.r.o., Karlovy Vary na zpracování projektové dokumentace
provedení stavby včetně autorského dozoru
- souhlasí s následnou realizací zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci stavby včetně technického
dozoru stavby, odlesnění a geodetického vytyčení cyklostezky prostřednictvím odboru investic a správa
majetku
- pověřuje Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem smlouvy o dílo s firmou
Pontika s.r.o.
- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 299/2018 - zapojení volných finančních prostředků z výsledku
hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 ve výši 5.000.000 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje na financování pokračování
Cyklostezky Ohře do Kyselky. Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření
Karlovarského kraje schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 166/06/18
ze dne 21. 6. 2018.
Termín kontroly: 27.08.2018
Zodpovídá:

09.07.2018

Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje
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63. Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a společností
Letiště Karlovy Vary s.r.o.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 835/07/18
- schvaluje uzavření dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem
a společností Letiště Karlovy Vary s.r.o., dle návrhu
- pověřuje náměstka hejtmanky Karlovarského kraje Martina Hurajčíka podpisem dohody o vzájemném
zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a společností Letiště Karlovy Vary s.r.o.
Termín kontroly: 13.08.2018
Zodpovídá:

Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.

64. Dotace na společensky účelná pracovní místa
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 836/07/18
- schvaluje způsob zajištění fyzické ostrahy recepcí budov „A“, „B“ a „C“ prostřednictvím zřízení
společensky účelných pracovních míst
- stanovuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000Sb., o krajích, v platném
znění, počet zaměstnanců Karlovarského kraje zařazených do krajského úřadu s účinností od 09.07.2018
na 376 z důvodu zřízení tří společensky účelných pracovních míst
- pověřuje vedoucího odboru kancelář ředitelky úřadu k podpisu žádosti o příspěvek na společensky
účelná pracovní místa a k uzavření dohody o poskytnutí příspěvku na společensky účelná pracovní místa
Termín kontroly: 19.11.2018
Zodpovídá:

Mgr. Martina Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje

65. Odměňování členů výborů a členů komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 837/07/18
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení nový předpis Zastupitelstva
kraje - Zásad pro vyplácení odměn členům výborů, komisí a zvláštních orgánů, kteří nejsou členy
Zastupitelstva Karlovarského kraje
Termín kontroly: 08.10.2018
Zodpovídá:

09.07.2018

Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu
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