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

údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (označeno „xxxxxxxxx“). 

 

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

Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 

 

 

USNESENÍ 
 

ze 2. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 21. prosince 2020 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 8:03 do 8:19 a od 14:25 do 15:20 hodin  

 
 

Přítomni:  Ing. Petr Kulhánek, Ing. Jan Bureš, Ing. arch. Franta, Mgr. Dalibor Blažek,  

Patrik Pizinger, Mgr. Jindřich Čermák, Oľga Haláková, Ing. Vít Hromádko,  

Mgr. Robert Pisár (celkem 9 radních)               

Jednání řídil:         Ing. Petr Kulhánek 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Další zúčastnění: Bc. Pavel Čekan, Ing. Karel Jakobec, MUDr. Josef März, Markéta 

Monsportová, Mgr. Jana Pavlíková  

Zapisovatelka:       Mgr. Jana Lukášová                  

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Navýšení objemu zápůjček na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském 

kraji v roce 2021 

RK 1319/12/20 

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

péče, lázeňství a cestovního ruchu - alokovaná - Lázně Kyselka o.p.s 

RK 1320/12/20 

3. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 21.12.2020 RK 1321/12/20 

4. Rozpočtové změny RK 1322/12/20 

5. Rozpočtové změny II RK 1323/12/20 

6. Postup ve věci škodního případu souvisejícího s projektem "Aplikace moderních 

metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v Karlovarském 

kraji", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/42.00003" a s projektem "Personální audit Krajského 

úřadu Karlovarského kraje", reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00124 

RK 1324/12/20 

7. Plán veřejnosprávních kontrol na období od 01.01.2020 do 31.12.2020 - aktualizace 

č. 3 

RK 1325/12/20 

8. Plán veřejnosprávních kontrol na období od 01.01.2021 do 31.12.2021 RK 1326/12/20 

9. Restituční řízení na vydání movitých věcí - vyúčtování právních služeb RK 1327/12/20 

10. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Horská služba ČR, o.p.s.,  

a obec Tři Sekery 

RK 1328/12/20 

11. Poskytnutí daru prvnímu občánkovi Karlovarského kraje narozenému v roce 2021 RK 1329/12/20 

12. Termíny jednání Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje  

pro rok 2021 

RK 1330/12/20 
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13. Výzva na podporu ubytování v ubytovacích zařízeních na území Karlovarského 

kraje - schválení II. části žádostí o poskytnutí daru z rozpočtu Karlovarského kraje 

RK 1331/12/20 

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

v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III", 1. průběžná 

výzva projektu - schválení  XIX. části dílčích projektů do zásobníku 

RK 1332/12/20 

15. „Stavební úpravy a změna užívání části objektu Komenského 759, Sokolov“ – 

Žádost Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze  

na dodatečné stavební úpravy 

staženo 

16. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky s příslušností 

hospodaření  pro Lesy České republiky, s.p., do vlastnictví Karlovarského kraje – 

pozemky p.p.č. 1524/3, 1548/2, 1577/6 v k.ú. Opatov u Lubů, p.p.č. 1992/2, 2016/4, 

2021/2, 2021/3, 3876/5, 3891/2 v k.ú. Hranice u Aše a p.p.č. 179/3 v k.ú. Lípa 

RK 1333/12/20 

17. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky s příslušností 

hospodaření  pro Lesy České republiky, s.p., do vlastnictví Karlovarského kraje – 

pozemky v k.ú. Milíře u Rovné, Vranov u Rovné, Novina u Sokolova, Vítkov  

u Sokolova, Hrušková a Lobzy u Březové  

RK 1334/12/20 

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

do majetku města Hroznětín - pozemek p.p.č. 719 včetně stavby silnice č. III/22131 

v k.ú. Ruprechtov u Hroznětína  

RK 1335/12/20 

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

do majetku města Nejdek - části pozemku p.p.č. 3327/1 v k.ú. Nejdek 

RK 1336/12/20 

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

do majetku města Toužim - pozemky p.č. 1592/10 a p. č. 1592/11 v k.ú. Toužim  

RK 1337/12/20 

21. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje  

do majetku města Nová Role - část pozemku p.p.č. 1545/3 v k.ú. Nová Role 

RK 1338/12/20 

22. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví společnosti Nový Radhošť, s.r.o.,  

do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 1674/7 v k.ú. Krásná 

RK 1339/12/20 

23. Záměr kraje prodat nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické 

osoby – části pozemku p.p.č. 1911/2 v k.ú. Pozorka u Nejdku 

RK 1340/12/20 

24. Schválení prodeje nepotřebného nákladního skříňového vozidla zn. Mercedes Benz 

Vario 818 DA, RZ 2K4 5581, ve vlastnictví Karlovarského kraje, svěřeného  

k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje, příspěvkové 

organizaci  

RK 1341/12/20 

25. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním 

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje  

RK 1342/12/20 

26. Žádost společnosti ROLAM s.r.o., o snížení nájemného z uzavřené smlouvy o nájmu 

souboru nemovitostí v k.ú. Aš ev. č. M081/2010 ze dne 20.12.2010, z důvodu 

přijatých vládních opatření, v rámci šíření koronaviru SARS-Cov 2 

RK 1343/12/20 

27. Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Sociálními 

službami v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace, a xxxx xxxxxx, za účelem 

užívání nebytových prostor k provozování kantýnské činnosti 

RK 1344/12/20 

28. "Strategie cyklistiky v Karlovarském kraji na období 2016 – 2022" – průběžná 

zpráva  

RK 1345/12/20 

29. Průběžná zpráva o činnosti Přípravného řídícího výboru ITIKV° (integrovaná 

teritoriální investice) 

RK 1346/12/20 

30. Žádost Inovačního centra INION, z.ú., o poskytnutí individuální dotace na „Přípravu 

inovačního centra Karlovarského kraje“ 

staženo 

31. Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní 

struktury obyvatelstva - změna usnesení č. RK 1304/12/20 ze dne 10.12.2020 

RK 1347/12/20 

32. Jmenování členů konkursní komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 

Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace 

RK 1348/12/20 

33. Zrušení místa poskytování vzdělávání střední školy, jejíž činnost vykonává Střední 

škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace 

RK 1349/12/20 

34. Žádost o poskytnutí dotace - transferu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc z kapitoly MPSV pro rok 2021 

RK 1350/12/20 
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35. Dodatek č. 1 k dohodě o ukončení smlouvy o dílo mezi Domovem pro seniory  

v Perninku, příspěvková organizace a dodavatelem stavby firmou ISSO - Inženýrské 

stavby Sokolov, s.r.o. 

RK 1351/12/20 

36. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr RK 1352/12/20 

37. Souhlas zřizovatele se zapojením příjmů příspěvkové organizace z hlavní činnosti 

do rozpočtu na platy - Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková 

organizace 

RK 1353/12/20 

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

péče, lázeňství a cestovního ruchu - HEAVEN’S GATE s. r. o.  

RK 1354/12/20 

39. Schválení podání žádosti na projekt Muzea Cheb, příspěvkové organizace 

Karlovarského kraje – Tradiční architektura a zvyky na Chebské vesnici,  

u Ministerstva kultury ČR dle Předpisu rady pro řízení projektů financovaných  

z Národních dotačních titulů, č. PR 03/2017 

RK 1355/12/20 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Mgr. Dalibora Blažka 

- pí Oľgu Halákovou 
 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 

36. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

37. Souhlas zřizovatele se zapojením příjmů příspěvkové organizace z hlavní činnosti do rozpočtu 

na platy - Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace 

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

lázeňství a cestovního ruchu - HEAVEN’S GATE s. r. o.  

39. Schválení podání žádosti na projekt Muzea Cheb, příspěvkové organizace Karlovarského 

kraje – Tradiční architektura a zvyky na Chebské vesnici, u Ministerstva kultury ČR  

dle Předpisu rady pro řízení projektů financovaných z Národních dotačních titulů,  

č. PR 03/2017 

 
Staženo z programu: 

 

 15. „Stavební úpravy a změna užívání části objektu Komenského 759, Sokolov“ – Žádost Vyšší policejní 

školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze na dodatečné stavební úpravy 

30. Žádost Inovačního centra INION, z.ú., o poskytnutí individuální dotace na „Přípravu inovačního 

centra Karlovarského kraje“ 

 

 
1. Navýšení objemu zápůjček na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1319/12/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení navýšení objemu zápůjček  

na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2021 na 49.994.300 Kč,  

tj. o 16.996.900 Kč, dle návrhu 

 

Termín kontroly: červen 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

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

a cestovního ruchu - alokovaná - Lázně Kyselka o.p.s 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1320/12/20 
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- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální dotace subjektu 

Lázně Kyselka o.p.s., ve výši 350 tis. Kč 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

individuální dotace subjektu Lázně Kyselka o.p.s., ve výši 350 tis. Kč z rozpočtu Karlovarského kraje  

dle návrhu, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit materiál pro jednání 

Zastupitelstva Karlovarského kraje a zajistit veškeré úkony vyplývající z plnění usnesení 

 

Termín kontroly: leden 2021 
 

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

ruchu 

 

 
3. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 21.12.2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1321/12/20 
 

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

21.12.2020 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 21.12.2020  

dle návrhu č. 3 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
4. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1322/12/20 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 420/2020 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 47.040 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace 

z Ministerstva zemědělství České republiky na zlepšování životního prostředí zvěře a na snižování početních 

stavů prasete divokého. Finanční prostředky jsou určeny do rozpočtu Odboru školství, mládeže  

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci zřizovanou Karlovarským 

krajem Střední lesnická škola Žlutice.  

 

Rozpočtovou změnu č. 421/2020 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v celkové výši 11.862.278 Kč do rozpočtu Odboru dopravy 

a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace 

ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci 

Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje na financování výstavby, 

modernizace a oprav silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje na rok 2020. 

 

Rozpočtovou změnu č. 422/2020 

- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Karlovarského kraje  

v celkové výši 1.475.691 Kč z titulu přijetí účelové neinvestiční dotace ze Státního fondu dopravní 

infrastruktury. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská 
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správa a údržba silnic Karlovarského kraje na financování akce Bezpečnostní protismyková úprava na mostě 

ev. č. 00630 – 2 Královské Poříčí. 

 

Rozpočtovou změnu č. 423/2020 

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

Karlovarského kraje o celkovou částku 539.000 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace z Ministerstva 

kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerie výtvarného umění  

v Chebu v rámci dotačního řízení Akviziční fond na výkup výtvarných děl 

 

Rozpočtovou změnu č. 424/2020 

- navýšení příjmů a výdajů Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 

15.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Úřadu práce České republiky na úhradu mzdových 

nákladů za období 10/2020 za pracovní místo vytvořené na základě Dohody o vytvoření pracovního místa 

a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu  

č. KVA-STZ-3/2020 

 

Rozpočtovou změnu č. 425/2020 

- navýšení příjmů a výdajů Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 

133.490,92 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České 

republiky určené na pokrytí výdajů na mimořádné odměny pro pracovníky krajských úřadů vykonávající 

činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 

 

Rozpočtovou změnu č. 426/2020 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 30.000 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 Dětský domov Cheb a Horní Slavkov  

na poskytnutí nárokové částky při odchodu dětí z dětského domova po dosažení zletilosti, případně  

ve zletilosti ukončením studia dle nařízení vlády č. 460/2013 Sb.   

 

Rozpočtovou změnu č. 427/2020 

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

úřadu Karlovarského kraje pro rok 2020 o částku 16.000 Kč z titulu vrácení finančních prostředků 

Ministerstvu kultury České republiky. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky z neinvestiční účelové 

dotace na realizaci projektu Dokumentace soudobých projevů lidových zvyků a tradic v Karlovarském kraji 

– 10. etapa, které byly vráceny na účet Karlovarského kraje od příspěvkové organizace Karlovarského kraje 

Muzeum Cheb. 

 

Rozpočtovou změnu č. 428/2020 

- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu projektů EU Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje o celkovou částku 2.017.003,85 Kč, z toho investice 48.011,10 Kč (ÚZ 33982)  

a neinvestice 1.968.992,75 Kč (ÚZ 33063), z titulu zapojení vratek nevyčerpaných finančních prostředků 

od partnerů projektu Implementace krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji, registrační číslo 

projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008476, financovaného v rámci Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání. Jedná se o nevyužité finanční prostředky ze zálohových dotací (zdroje SR+EU) 

poskytnutých v letech 2018 – 2020 partnerům projektu, které budou v rámci závěrečného vyúčtování 

projektu odvedeny poskytovateli podpory Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

Realizace projektu byla ukončena ke dni 30. 6. 2020. 

 

Rozpočtovou změnu č. 429/2020 

- navýšení příjmů a běžných výdajů projektů EU Odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje  

ve výši 1.500.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva životního prostředí České 

republiky určené na realizaci projektu Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech  

v Karlovarském kraji, registrační číslo projektu CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009262, financovaného  

v rámci Operačního programu Životní prostřední 2014-2020 – Kotlíkové dotace III., prioritní osa 2, 

Specifický cíl 2.1. 
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- přesun rozpočtových prostředků z běžných výdajů projektů EU Odboru investic úřadu Karlovarského kraje 

do běžných výdajů projektů EU Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje  

ve výši ± 1.846.252 Kč na mzdové výdaje za období 1-9/2020 přímo související s realizací projektu Podpora 

výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji registrační číslo projektu 

CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009262, financovaného v rámci Operačního programu Životní prostřední 

2014-2020 – Kotlíkové dotace III., prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1. V souladu s metodikou Operačního 

programu Životní prostřední 2014-2020 byly mzdové výdaje projektu Karlovarským krajem 

předfinancovány z rozpočtových prostředků Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

 

Rozpočtovou změnu č. 430/2020 

- navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu projektů EU Odboru řízení projektů Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ve výši 97.675,20 Kč (podíl SR 10 % + podíl EU 85 %) z titulu přijetí 3. zálohy 

neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené k financování 

projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II. (OPZ IV.), registrační číslo projektu 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015040, realizovaného a financovaného v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou 

- přesun rozpočtových prostředků z rezervy na projekty EU Odboru finančního Krajského úřadu 

Karlovarského kraje do běžných výdajů projektů EU Odboru řízení projektů Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ve výši ±5.140,80 Kč. Jedná se o povinný 5 % podíl spolufinancování Karlovarského 

kraje k obdržené dotaci na realizaci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II. (OPZ IV.), 

registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015040, financovaného v rámci Operačního 

programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou. 

 

Rozpočtovou změnu č. 431/2020 

- navýšení příjmů Karlovarského kraje a zároveň snížení financování Karlovarského kraje ve výši 

503.488,48 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva životního prostředí České republiky 

určené k financování projektu Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit  

v Karlovarském kraji – Borecké rybníky, registrační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0008787, 

schváleného k realizaci v rámci Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 4 – Ochrana a péče 

o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně chráněních území. 

Finanční prostředky budou převedeny zpět do Fondu budoucnosti. 

 

Rozpočtovou změnu č. 432/2020 

- navýšení příjmů Karlovarského kraje a zároveň snížení financování Karlovarského kraje ve výši 

1.437.763,12 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva životního prostředí České 

republiky určené k financování projektu Management zvláště chráněných území a evropsky významných 

lokalit v Karlovarském kraji – Vladař, registrační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0008788, 

schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 4 – 

Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně 

chráněních území. Finanční prostředky budou převedeny zpět do Fondu budoucnosti.  

 

Rozpočtovou změnu č. 433/2020 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 592.295 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace 

z Ministerstva zdravotnictví České republiky. Finanční prostředky jsou určeny do rozpočtu Odboru 

zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná 

služba Karlovarského kraje na pořízení 1 ks silnějšího diesel agregátu pro výjezdovou základnu v Chebu. 

 

Rozpočtovou změnu č. 434/2020 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ±145 Kč (15% KK + 85% EU) z rozpočtu běžných výdajů projektů 

EU Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu běžných výdajů 

projektů EU Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu cestovních náhrad 

souvisejících s realizací projektu Smart Akcelerátor 2.0, který je realizován Karlovarským krajem v pozici 

žadatele, registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938, v rámci Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání 
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Rozpočtovou změnu č. 435/2020 

- navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu projektů EU Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu 

Karlovarského kraje o částku 19.210,41 EUR (503.120,64 Kč k datu připsání dotace na zvláštní eurový 

účet) z titulu přijetí evropského podílu ze Saské rozvojové banky za realizaci projektu CLARA III: Rozvoj 

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

programu Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká Republika 2014–2020. Neinvestiční finanční 

prostředky jsou určeny pro projektového partnera Landratsamt Vogtlandkreis a partnerovi budou vyposlány 

v aktuálním kurzu ke dni odepsání platby z eurového účtu projektu. Případný kurzový rozdíl bude 

rozpočtově vyrovnán položkou kurzové rozdíly ve výdajích. 

 

Rozpočtovou změnu č. 436/2020 

- přesun rozpočtových prostředků z běžných výdajů projektů EU a akcí spolufinancovaných  

ze státního rozpočtu (dotační tituly) Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského  

do běžných výdajů projektů EU a akcí spolufinancovaných ze státního rozpočtu (dotační tituly) Odboru 

kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ±73.867 Kč (50% SR + 50% KK) na 

mzdové výdaje přímo související s realizací akce s názvem Využití ekonomického a společenského 

potenciálu kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů na příkladu 

historických krovů, registrační číslo TL03000377, realizované v rámci národního programu Technologické 

agentury České republiky: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací ÉTA 

 

Rozpočtovou změnu č. 437/2020 

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

Karlovarského kraje ve výši 29.560 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury 

České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Karlovy Vary na výstavu Mezi 

Prahou a Káhirou 

 

Rozpočtovou změnu č. 438/2020 

- přesun rozpočtových prostředků z běžných výdajů projektů EU Odboru investic úřadu Karlovarského kraje 

do běžných výdajů projektů EU Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje  

ve výši ± 149.056 Kč na mzdové výdaje za období 10/2020 přímo související s realizací projektu Podpora 

výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji registrační číslo projektu 

CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009262, financovaného v rámci Operačního programu Životní prostřední 

2014-2020 – Kotlíkové dotace III., prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1. V souladu s metodikou Operačního 

programu Životní prostřední 2014-2020 byly mzdové výdaje projektu Karlovarským krajem 

předfinancovány z rozpočtových prostředků Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

Rozpočtovou změnu č. 439/2020  

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ±4.500.000 Kč z neinvestiční rezervy na nepředvídané výdaje 

Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského 

úřadu Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče. 

Finanční prostředky jsou určeny na účelový neinvestiční příspěvek pro provoz „ Covid-19-centra“ z důvodu 

zvýšení provozních nákladů za období od 16. 10. 2020 do 31. 12. 2020 

 

Termín kontroly: únor 2021 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
5. Rozpočtové změny II 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1323/12/20 
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- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 442/2020 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v celkové výši 26.496 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové 

dotace z Ministerstva zemědělství České republiky na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let 

věku na pozemcích žadatele určených k plnění funkcí lesa. Finanční prostředky jsou určeny do rozpočtu 

Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci 

zřizovanou Karlovarským krajem Střední lesnická škola Žlutice, a to částka: 

• 15.996 Kč - Umělá obnova sadbou – první,  

• 10.500 Kč - Umělá obnova sadbou – opakovaná.  

 

Rozpočtovou změnu č. 443/2020 

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

kraje ve výši ± 93.660 Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou 

organizaci Karlovarského kraje Sociální služby v Kynšperku nad Ohří na poskytnutí náborového příspěvku 

dvěma novým zaměstnancům, pracovníkům v sociálních službách v přímé obslužné péči, kteří splnili 

podmínky pro přiznání náborového příspěvku dle pravidel schválených Zastupitelstvem Karlovarského 

kraje usnesením č. ZK 284/09/19 ze dne 23. 9. 2019.  

 

Rozpočtovou změnu č. 444/2020 

- snížení příjmů a výdajů Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2020  

v celkové výši 1.467,21 Kč z titulu vrácení finančních prostředků Ministerstvu zdravotnictví České 

republiky. Jedná se o vratky finančních prostředků od tří příspěvkových organizací Karlovarského kraje  

v oblasti sociální, kterým byla poskytnuta neinvestiční účelové dotace na odměny zdravotnických 

pracovníků v souvislosti s epidemií COVID – 19. 

 

Rozpočtovou změnu č. 445/2020 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 47.869,60 Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny  

na poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb  

k úhradě nákladů na stravování žáků ve školní jídelně základní školy v Brandlově ulici za září až říjen 2020. 

 

Rozpočtovou změnu č. 446/2020 

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

pro rok 2020 o celkovou částku 632.530,92 Kč z titulu vrácení finančních prostředků Ministerstvu školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky z neinvestiční účelové 

dotace určené na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020;  

č. j. MSMT-17741/2020-1, které byly vráceny na účet Karlovarského kraje od příspěvkových organizací 

zřizovaných Karlovarským krajem v částce 10.498 Kč, od škol zřizovaných soukromými subjekty v částce 

124.580 Kč a škol a školských zařízení zřizovaných obcemi Karlovarského kraje v částce 497.452,92 Kč 

(rozpis vratek na jednotlivé školy a školská zařízení je v přílohách č.1, 2 a 3 důvodové zprávy).  

 

Rozpočtovou změnu č. 447/2020 

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

o celkovou částku 302.388 Kč z titulu vrácení finančních prostředků Ministerstvu školství, mládeže  

a tělovýchovy České republiky. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky z neinvestiční účelové dotace 

určené na rozvojový program „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ s účelovým znakem 33075 za rok 

2020 došlých na účet Karlovarského kraje od příspěvkových organizací zřizovaných obcemi v oblasti 

školství Základní škola jazyků Karlovy Vary v částce 217.280 Kč a 1. mateřská škola Karlovy Vary, 

Komenského 7 v částce 85.108 Kč. 

 

Rozpočtovou změnu č. 448/2020  

- snížení příjmů a běžných výdajů rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství 

a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2020 ve výši 15.000 Kč z titulu vrácení 

nevyčerpaných finančních prostředků neinvestiční dotace od příspěvkové organizace Krajská knihovna 

Karlovy Vary za projekt Základy pedagogiky a psychologie ve volnočasové aktivitě – akreditovaný kurz. 
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Finanční prostředky budou vráceny Ministerstvu kultury České republiky.   

 

Rozpočtovou změnu č. 449/2020  

- snížení příjmů a běžných výdajů rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství 

a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2020 ve výši 5.568,92 Kč 

z titulu vrácení nevyčerpaných finančních prostředků neinvestiční dotace od příspěvkové organizace 

Muzeum Cheb za projekt Dílna houslaře. Finanční prostředky budou vráceny Ministerstvu kultury České 

republiky.   

 

Rozpočtovou změnu č. 450/2020 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v celkové výši 1.260.523 Kč z titulu přijetí investiční 

účelové dotace z Ministerstva zemědělství České republiky do rozpočtu projektů EU  

a akcí spolufinancovaných ze státního rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje 

Integrovanou střední školu Cheb za realizaci akce s názvem Centra odborné přípravy, financované v rámci 

národního dotačního programu 129 710 Centra odborné přípravy Ministerstva zemědělství. Karlovarský 

kraj poskytl příspěvkové organizaci na předfinancování akce návratnou finanční výpomoc z Fondu 

budoucnosti a po obdržení finančních prostředků za realizaci akce je příspěvková organizace povinna 

návratnou finanční výpomoc kraji vrátit, kraj vrácené finanční prostředky následně převede zpět do Fondu 

budoucnosti 

 

Rozpočtovou změnu č. 451/2020 

- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu projektů EU Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského 

kraje ve výši 1.588.699,44 Kč (podíly: 85 % EU, 10 % SR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace  

z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování projektu Podpora procesu 

střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji II. (OPZ III.) financovaného  

v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou 

- přesun rozpočtových prostředků z rezervy na projekty EU Odboru finančního Krajského úřadu 

Karlovarského kraje do běžných výdajů projektů EU Odboru řízení projektů Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ve výši ± 41.479,73 Kč na dofinancování povinného 5 % podílu spolufinancování 

Karlovarského kraje k obdržené dotaci na realizaci projektu Podpora procesu střednědobého plánování 

rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji II. (OPZ III.) financovaného v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou 

 

Rozpočtovou změnu č. 452/2020  

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 1.850.000 Kč z neinvestiční rezervy na nepředvídané výdaje 

Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky budou poskytnuty 

jako neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím kraje na dofinancování výpadku příjmů  

z důvodu bezplatných vstupů v období od 25. 5. 2020 do 31.10.2020, a to Galerii 4 – galerie fotografie  

ve výši 125.000 Kč, Muzeu Cheb ve výši 210.000 Kč, Galerii výtvarného umění v Chebu ve výši 240.000 

Kč, Galerii umění Karlovy Vary ve výši 295.000 Kč, Muzeu Karlovy Vary ve výši 625.000 Kč a Muzeu 

Sokolov ve výši 355.000 Kč.  

 

Rozpočtovou změnu č. 453/2020 

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

o celkovou částku 291.409 Kč z titulu vrácení finančních prostředků Ministerstvu školství, mládeže  

a tělovýchovy České republiky. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky z neinvestiční účelové dotace 

za rok 2020 určené na rozvojový program „Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů  

do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, Modul C“, došlých na účet 

Karlovarského kraje od příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem Gymnázium Aš  

ve výši 272.609 Kč a Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary  

ve výši 18.800 Kč.  
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Rozpočtovou změnu č. 454/2020 

- přesun finančních prostředků ve výši ± 838.525 Kč z rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru 

kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje zpět do rozpočtu projektů EU Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná  

se o nedočerpané finanční prostředky na mzdové výdaje ukončeného projektu Implementace krajského 

akčního plánu 1 v Karlovarském kraji, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008476, 

financovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Karlovarský kraj mzdové 

výdaje projektu plně předfinancoval, po závěrečném finančním vyúčtování s poskytovatelem podpory 

budou prostředky odvedeny zpět do Fondu budoucnosti.   

 

Rozpočtovou změnu č. 455/2020 

- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu projektů EU Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského 

kraje zapojením vrácených finančních prostředků v celkové výši 181.169,99 Kč (vlastní zdroje:  

9.058,50 Kč + zdroje ÚZ: 172.111,49 Kč). Jedná se o finanční prostředky vrácené v roce 2020  

od poskytovatelů sociálních služeb ze záloh poskytnutých v roce 2019 na financování služeb v přímé 

souvislosti s realizací projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II. (OPZ IV.), registrační číslo 

projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015040, realizovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost, 

prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou. 

 

Rozpočtovou změnu č. 456/2020 

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

o celkovou částku 489,02 Kč z titulu vrácení finančních prostředků Ministerstvu školství, mládeže  

a tělovýchovy České republiky. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky z neinvestiční účelové dotace 

poskytnuté v roce 2020 na rozvojový program „Pořízení technického vybavení základních škol“, které byly 

vráceny na účet Karlovarského kraje od příspěvkových organizací zřizovaných obcemi v oblasti školství 

Základní škola J.A. Komenského Chodov v částce 488,02 Kč a Základní škola a mateřská škola Valeč  

v částce 1 Kč.  

 

Rozpočtovou změnu č. 457/2020 

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

o celkovou částku 972.215 Kč z titulu vrácení finančních prostředků Ministerstvu školství, mládeže  

a tělovýchovy České republiky. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky z neinvestiční účelové dotace 

za rok 2020 určené na rozvojový program „Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů  

do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, Modul B“, došlých na účet 

Karlovarského kraje od příspěvkových organizací zřizovaných obcemi v oblasti školství (rozpis vratek  

za jednotlivé školy a školská zařízení je v příloze č.1). 

 

Rozpočtovou změnu č. 458/2020 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.355 Kč z titulu obdržení neinvestiční účelové 

dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky z dotačního programu Podpora 

sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol 

na rok 2020. Finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

Krajského úřadu Karlovarského kraje a jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje 

Střední školu živnostenskou Sokolov. 

 

Termín kontroly: únor 2021 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 
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6. Postup ve věci škodního případu souvisejícího s projektem "Aplikace moderních metod zvyšování 

výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v Karlovarském kraji",  

reg. č. CZ.1.04/4.1.00/42.00003" a s projektem "Personální audit Krajského úřadu Karlovarského 

kraje", reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00124 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1324/12/20 
 

- bere na vědomí informaci o projednání škodního případu souvisejícího s projektem "Aplikace moderních 

metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v Karlovarském kraji",  

reg. č. CZ.1.04/4.1.00/42.00003 a doporučující závěry škodní komise týkající se škody ve výši 271.092 Kč 

(skládající se z částek 201.662 Kč + 69.430 Kč) 

a 

informaci o projednání škodního případu souvisejícího s projektem "Personální audit Krajského úřadu 

Karlovarského kraje" reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00124, a doporučující závěry škodní komise týkající  

se škody ve výši 990.736 Kč (skládající se z částek 815.915 Kč + 174.821 Kč) 

 

- rozhoduje o likvidaci škody týkající se veřejné zakázky s názvem "Aplikace modelu CAF 2006"  

podle doporučení škodní komise k tíži Karlovarského kraje, tzn., že vzniklá škoda v částce 271.092 Kč 

nebude vymáhána po odpovědném externím administrátorovi, tj. společnosti CPS consulting s.r.o., jelikož 

nárok na náhradu škody nelze s ohledem na zánik této společnosti uplatnit 

a 

o likvidaci škody týkající se veřejné zakázky s názvem "Dodání poradenských služeb a informačního 

systému pro řízení lidských zdrojů a jeho implementaci" podle doporučení škodní komise k tíži 

Karlovarského kraje, tzn., že vzniklá škoda v částce 990.736 Kč nebude vymáhána po odpovědném externím 

administrátorovi, tj. společnosti CPS consulting s.r.o., jelikož nárok na náhradu škody nelze s ohledem  

na zánik této společnosti uplatnit 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
7. Plán veřejnosprávních kontrol na období od 01.01.2020 do 31.12.2020 - aktualizace č. 3 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1325/12/20 
 

- schvaluje Plán veřejnosprávních kontrol na období od 01.01.2020 do 31.12.2020 - aktualizace č. 3 

 

Termín kontroly: březen 2021 
 

Zodpovídá: Ing. Věra Janouchová, vedoucí odboru interního auditu a kontroly 

 

 
8. Plán veřejnosprávních kontrol na období od 01.01.2021 do 31.12.2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1326/12/20 
 

- schvaluje Plán veřejnosprávních kontrol na období od 01.01.2021 do 31.12.2021 

 

Termín kontroly: prosinec 2021 
 

Zodpovídá: Ing. Věra Janouchová, vedoucí odboru interního auditu a kontroly 
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9. Restituční řízení na vydání movitých věcí - vyúčtování právních služeb 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1327/12/20 
 

- bere na vědomí informaci o vyúčtování právních služeb advokátní kanceláří JUDr. Beáta Burianová  

za zastupování Karlovarského kraje a Muzea Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje, v žalobě 

o vydání movitých věcí 

 

- schvaluje vyúčtování právních služeb advokátní kanceláří JUDr. Beáta Burianová za zastupování 

Karlovarského kraje a Muzea Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje, v žalobě o vydání 

movitých věcí, dle důvodové zprávy 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 441/2020 přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 169.906 Kč  

z rozpočtu běžných výdajů Odboru kultury památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, a to z kapitoly Příspěvky cizím subjektům z dotačního programu na podporu kulturních 

aktivit do rozpočtu běžných výdajů Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

Krajského úřadu Karlovarského kraje pro Muzeum Cheb, příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje. 

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu právního zastoupení ve věci vydání movitých věcí  

mezi Karlovarským krajem, Muzeem Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje, a městem Loket. 

 

- ukládá uhradit právní služby advokátní kanceláři JUDr. Beáta Burianová za zastupování Karlovarského 

kraje a Muzea Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje, v žalobě o vydání movitých věcí 

 

Termín kontroly: březen 2021 
 

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního a právního 

a krajského živnostenského úřadu 

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

ruchu 

 

 
10. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Horská služba ČR, o.p.s., a obec Tři Sekery 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1328/12/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  schválit neposkytnutí individuální dotace 

z rozpočtu Karlovarského kraje Horské službě ČR, o.p.s., v celkové maximální výši 500.000 Kč na pořízení 

terénní čtyřkolky 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  schválit neposkytnutí individuální dotace 

z rozpočtu Karlovarského kraje obci Tři Sekery v celkové maximální výši 1.000.000 Kč na rekonstrukci 

hasičské zbrojnice 

 

Zodpovídá: Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

 

 
11. Poskytnutí daru prvnímu občánkovi Karlovarského kraje narozenému v roce 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1329/12/20 
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- souhlasí s poskytnutím daru ve výši 10.000 Kč prvnímu občánkovi Karlovarského kraje narozenému  

v roce 2021 

 

Termín kontroly: červen 2021 
 

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

 

 
12. Termíny jednání Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1330/12/20 
 

- schvaluje termíny jednání Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2021 

dle návrhu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
13. Výzva na podporu ubytování v ubytovacích zařízeních na území Karlovarského kraje - schválení 

II. části žádostí o poskytnutí daru z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1331/12/20 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje dle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, poskytnutí peněžitých darů subjektům na základě jejich žádosti v rámci vyhlášené výzvy  

na podporu ubytování v ubytovacích zařízeních na území Karlovarského kraje ve výši dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje dle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů neposkytnutí peněžitých darů subjektům na základě jejich žádosti v rámci vyhlášené výzvy  

na podporu ubytování v ubytovacích zařízeních na území Karlovarského kraje dle přílohy č. 2 

 

Termín kontroly: únor 2021 
 

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

ruchu 

 

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

kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III", 1. průběžná výzva projektu - schválení   

XIX. části dílčích projektů do zásobníku 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1332/12/20 
 

- schvaluje  

- 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 III", dle přílohy 1 

 

- zamítnutí žádostí o dílčí projekty podaných v 1. průběžné výzvě projektu "Podpora výměny zdrojů tepla 
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na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace 

III", dle přílohy 2 

 

- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Mgr. Dalibora Blažka, podpisem Smluv o poskytnutí 

účelové investiční dotace schválených dílčích projektů, a to za předpokladu, že se v rámci výzvy uvolní 

finanční prostředky k financování dílčích projektů 

 

Termín kontroly: březen 2021 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
15. „Stavební úpravy a změna užívání části objektu Komenského 759, Sokolov“ – Žádost Vyšší 

policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze na dodatečné stavební úpravy 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
16. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření   

pro Lesy České republiky, s.p., do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 1524/3, 1548/2, 

1577/6 v k.ú. Opatov u Lubů, p.p.č. 1992/2, 2016/4, 2021/2, 2021/3, 3876/5, 3891/2 v k.ú. Hranice u Aše 

a p.p.č. 179/3 v k.ú. Lípa 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1333/12/20 
 

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

p.p.č. 1524/3 o výměře 23 m2, 1548/2 o výměře 19 m2, 1577/6 o výměře 4 m2 v k.ú. Opatov u Lubů a obci 

Luby, p.p.č. 1992/2 o výměře 233 m2, 2016/4 o výměře 1084 m2, 2021/2 o výměře 20 m2, 2021/3 o výměře 

84 m2, 3876/5 o výměře 210 m2, 3891/2 o výměře 10 m2 v k.ú. Hranice u Aše a obci Hranice a p.p.č. 179/3 

o výměře 3 m2 v k.ú. Lípa a obci Merklín, formou smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí  

z vlastnictví České republiky a z práva hospodařit pro Lesy České republiky, s.p., mezi Lesy České 

republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové,  

IČO 42196451 (jako převodce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako nabyvatel na straně druhé), a tím převést 

předmětné nemovité věci z vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR 

do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy  

o bezúplatném převodu nemovitých věcí z vlastnictví České republiky a z práva hospodařit pro Lesy ČR 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné smlouvy o bezúplatném převodu 

nemovitých věcí z vlastnictví České republiky a z práva hospodařit pro Lesy ČR 

 

Termín kontroly: červen 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 
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17. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření   

pro Lesy České republiky, s.p., do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k.ú. Milíře u Rovné, 

Vranov u Rovné, Novina u Sokolova, Vítkov u Sokolova, Hrušková a Lobzy u Březové  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1334/12/20 
 

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

p.p.č. 336/1 o výměře 15891 m2, 167/2 o výměře 309 m2, 168/7 o výměře 11 m2, 168/8 o výměře 305 m2, 

169/10 o výměře 319 m2, 169/11 o výměře 393 m2, 169/12 o výměře 178 m2, 169/13 o výměře 311 m2, 

174/2 o výměře 101 m2, 175/2 o výměře 270 m2, 176/2 o výměře 74 m2, v k.ú. Milíře u Rovné a obci Rovná, 

p.p.č. 246/5 o výměře 92 m2, 248/3 o výměře 700 m2, 262/7 o výměře 58 m2, 262/8 o výměře 30 m2, 262/9 

o výměře 27 m2, 262/10 o výměře 45 m2, 262/11 o výměře 9 m2, 262/12 o výměře 62 m2, 262/6 o výměře 

60 m2, v k.ú. Vranov u Rovné a obci Rovná, p.p.č. 346/2 o výměře 147 m2, 515/3 o výměře 30 m2, 515/4  

o výměře 394 m2, v k.ú. Novina u Sokolova a obec Sokolov, p.č. 441/10 o výměře 104 m2, 441/11 o výměře 

2 m2, 441/12 o výměře 5 m2, 441/13 o výměře 286 m2, v k.ú Vítkov u Sokolova a obec Sokolov,  

p.p.č. 109/16 o výměře 57 m2, 109/17 o výměře 64 m2, 109/18 o výměře 7 m2, 109/19 o výměře 56 m2, 

109/20 o výměře 46 m2, 109/21 o výměře 516 m2, 109/22 o výměře 15 m2, 139/2 o výměře 132 m2, 1497/13 

o výměře 20 m2, 1499/2 o výměře 36 m2, v k.ú. Hrušková a obci Sokolov a p.p.č. 143/3 o výměře 104 m2, 

143/4 o výměře 4190 m2, 937/2 o výměře 168 m2, 938/2 o výměře 47 m2, v k.ú. Lobzy u Březové a obec 

Březová, formou smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí z vlastnictví České republiky a z práva 

hospodařit pro Lesy České republiky, s.p., mezi Lesy České republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové, 

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08, IČO 42196451 (jako převodce na straně jedné), 

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

organizace (jako nabyvatel na straně druhé), a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví České 

republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy  

o bezúplatném převodu nemovitých věcí z vlastnictví České republiky a z práva hospodařit pro Lesy ČR 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné smlouvy o bezúplatném převodu 

nemovitých věcí z vlastnictví České republiky a z práva hospodařit pro Lesy ČR 

 

Termín kontroly: září 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

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

Hroznětín - pozemek p.p.č. 719 včetně stavby silnice č. III/22131 v k.ú. Ruprechtov u Hroznětína  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1335/12/20 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemek p.p.č. 719 o výměře 6625 m2 včetně 

stavby silnice č. III/22131 a všech součástí a příslušenství, v k.ú. Ruprechtov u Hroznětína a obci Hroznětín 

konkrétnímu zájemci městu Hroznětín, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárce 

na straně jedné), a městem Hroznětín, se sídlem Krušnohorské náměstí 1, PSČ 362 33 Hroznětín,  

IČO 00254592 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru 
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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 včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Hroznětín 

 

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

p.p.č. 719 o výměře 6625 m2 včetně stavby silnice č. III/22131 a všech součástí a příslušenství,  

v k.ú. Ruprechtov u Hroznětína a obci Hroznětín konkrétnímu zájemci městu Hroznětín, a to formou 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárce na straně jedné), a městem Hroznětín, se sídlem 

Krušnohorské náměstí 1, PSČ 362 33 Hroznětín, IČO 00254592 (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 včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví 

Karlovarského kraje do vlastnictví města Hroznětín 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: červen 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

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

Nejdek - části pozemku p.p.č. 3327/1 v k.ú. Nejdek 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1336/12/20 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemku p.p.č. 3327/1, které byly odděleny 

geometrickým plánem č. 2105-203/2020 z původního pozemku p.p.č. 3327/1 a označeny jako pozemky 

p.p.č. 3327/1 díl "b+d+g+ch" o výměře 9 m2 a 3327/1 díl "f" o výměře 36 m2, v k.ú. a obci Nejdek 

konkrétnímu zájemci městu Nejdek, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárce 

na straně jedné), a městem Nejdek, se sídlem nám. Karla IV. 239, PSČ 362 21 Nejdek, IČO 00254801  

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

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

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

Karlovarského kraje do vlastnictví města Nejdek 

 

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

pozemku p.p.č. 3327/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 2105-203/2020 z původního pozemku 

p.p.č. 3327/1 a označeny jako pozemky p.p.č. 3327/1 díl "b+d+g+ch" o výměře 9 m2 a 3327/1 díl "f"  

o výměře 36 m2, v k.ú. a obci Nejdek konkrétnímu zájemci městu Nejdek, a to formou darovací smlouvy 

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

příspěvková organizace (jako dárce na straně jedné), a městem Nejdek, se sídlem nám. Karla IV. 239,  

PSČ 362 21 Nejdek, IČO 00254801 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení 

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

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

převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Nejdek 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: červen 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

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

Toužim - pozemky p.č. 1592/10 a p. č. 1592/11 v k.ú. Toužim  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1337/12/20 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.č. 1592/10 o výměře 502 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, a p.č. 1592/11 o výměře 440 m2, druh pozemku: orná půda, oba v k.ú. Toužim, 

vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště 

Karlovy Vary, na listu vlastnictví č. 1869 pro katastrální území a obec Toužim, konkrétnímu zájemci městu 

Toužim, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední lesnickou školou 

Žlutice, příspěvková organizace (jako dárce na straně jedné), a městem Toužim, se sídlem Sídliště 428,  

PSČ 364 01 Toužim, IČO 00255076 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení 

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

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

převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Toužim 

 

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

p.č. 1592/10 o výměře 502 m2, druh pozemku: ostatní plocha, a pozemku p.č. 1592/11 o výměře 440 m2, 

druh pozemku: orná půda, oba v k.ú. Toužim, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu  

pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, na listu vlastnictví č. 1869 pro katastrální území 

a obec Toužim, konkrétnímu zájemci městu Toužim, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským 

krajem, zastoupeným Střední lesnickou školou Žlutice, příspěvková organizace (jako dárce na straně jedné), 

IČO 49754050, se sídlem Žižkov 345, 364 52 Žlutice, a městem Toužim, se sídlem Sídliště 428, PSČ 364 

01 Toužim, IČO 00255076 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění 

záměru Karlovarského kraje bezúplatně převést výše uvedené nemovité věci na své úřední desce před 

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

převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Toužim 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uložit Střední lesnické škole 

Žlutice příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zmocnit Střední lesnickou 

školu Žlutice, příspěvková organizace, k podpisu předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: červen 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 
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21. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje do majetku města 

Nová Role - část pozemku p.p.č. 1545/3 v k.ú. Nová Role 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1338/12/20 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 1545/3, která byla oddělena 

geometrickým plánem č. 1333-28/2020 z původního pozemku p.p.č. 1545/3 a označena novým parcelním 

číslem jako pozemek p.p.č. 1545/13 o výměře 58 m2, v k.ú. a obci Nová Role konkrétnímu zájemci městu 

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

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárce na straně jedné), a městem Nová 

Role, se sídlem Chodovská 236, PSČ 362 25 Nová Role, IČO 00254819 (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 města Nová Role 

 

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

pozemku p.p.č. 1545/3, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1333-28/2020 z původního pozemku 

p.p.č. 1545/3 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1545/13 o výměře 58 m2,  

v k.ú. a obci Nová Role konkrétnímu zájemci městu Nová Role, a to formou darovací smlouvy mezi 

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

organizace (jako dárce na straně jedné), a městem Nová Role, se sídlem Chodovská 236, PSČ 362 25 Nová 

Role, IČO 00254819 (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 města Nová Role 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: červen 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

 
22. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví společnosti Nový Radhošť, s.r.o., do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 1674/7 v k.ú. Krásná 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1339/12/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemku  

p.p.č. 1674/7 o výměře 30 m2 v k.ú. a obci Krásná, a to formou kupní smlouvy mezi společností Nový 

Radhošť, s.r.o., se sídlem Pohraniční stráže 165, Velká Hleďsebe, PSČ 353 01, IČO 29098360  

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, 

která byla stanovena znaleckým posudkem č. 481-57/2020 ze dne 25.11.2020 ve výši 3.720 Kč, a tím převést 

předmětnou nemovitou věc z vlastnictví společnosti Nový Radhošť, s.r.o. do vlastnictví Karlovarského kraje 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: červen 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

 
23. Záměr kraje prodat nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – 

části pozemku p.p.č. 1911/2 v k.ú. Pozorka u Nejdku 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1340/12/20 
 

- souhlasí s upuštěním od vymáhání bezdůvodného obohacení vzniklého užíváním částí pozemku  

p.p.č. 1911/2, které byly odděleny geometrickým plánem č. 386-14/2020 ze dne 30.07.2020 z původního 

pozemku p.p.č. 1911/2 a označeny jako pozemky p.p.č. 1911/2 díl "c" a 1911/2 díl "d" v k.ú. Pozorka  

u Nejdku a obci Nejdek, které by činilo celkem 836 Kč 

 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat části pozemku p.p.č. 1911/2, které byly odděleny 

geometrickým plánem č. 386-14/2020 z původního pozemku p.p.č. 1911/2 a označeny jako pozemky  

p.p.č. 1911/2 díl "c" o výměře 9 m2 a 1911/2 díl "d" o výměře 10 m2, v k.ú. Pozorka u Nejdku a obci Nejdek 

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

Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako prodávající na straně 

jedné), a xxxx xxxxxx, bytem xxxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla 

stanovena znaleckým posudkem č. 37/2020 ze dne 16.10.2020 ve výši 5.470 Kč + DPH u pozemku  

p.p.č. 1911/2 díl "d", tj. celkem 6.074,80 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru 

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

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

věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví xxxx xxxxx 

 

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

p.p.č. 1911/2, které byly odděleny geometrickým plánem č. 386-14/2020 z původního pozemku  

p.p.č. 1911/2 a označeny jako pozemky p.p.č. 1911/2 díl "c" o výměře 9 m2 a 1911/2 díl "d" o výměře  

10 m2, v k.ú. Pozorka u Nejdku a obci Nejdek konkrétnímu zájemci xxxx xxxxxxx, a to formou kupní 

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

příspěvková organizace (jako prodávající na straně jedné), a xxx  xxxxxx, bytem xxxx (jako kupující  

na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 37/2020  

ze dne 16.10.2020 ve výši 5.470 Kč + DPH u pozemku p.p.č. 1911/2 díl "d", tj. celkem 6.074,80 Kč,  

za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedené nemovité věci 

na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento prodej projednat, nepředloží jiný zájemce 

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

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: červen 2021 
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Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

 
24. Schválení prodeje nepotřebného nákladního skříňového vozidla zn. Mercedes Benz Vario 818 DA, 

RZ 2K4 5581, ve vlastnictví Karlovarského kraje, svěřeného k hospodaření Zdravotnické záchranné 

službě Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1341/12/20 
 

- schvaluje dle přílohy č. 2 zřizovací listiny „Pravidla pro správu majetku kraje“ prodej nepotřebného 

nákladního skříňového vozidla značky Mercedes Benz Vario 818 DA, rok výroby 2008, RZ 2K4 5581, 

formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Zdravotnickou záchrannou službou 

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávajícím na jedné straně), a zájemcem panem 

xxxxx xxxxx, bytem xxxxx s nejvyšší nabízenou cenou ve výši 107.000 Kč (jako kupujícím na straně druhé), 

dle návrhu 

 

- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 107.000 Kč získané prodejem nepotřebného 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: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 

příspěvková organizace 

 

 
25. 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 1342/12/20 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/00625, pozemek p.p.č. 892/4 v k.ú. Horní 

Tašovice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společnosti Stav 

- elektro s.r.o., dle geometrického plánu č. 378-358/2020 ze dne 04.11.2020 (umístění inženýrských sítí – 

kabelové vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady  

na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH, tj. celkem 3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21233, pozemek p.č. 192/1 v k.ú. Habartov,  

ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností Stav - elektro 

s.r.o., dle geometrického plánu č. 1279-5897/2020 ze dne 12.09.2020 (umístění inženýrských sítí – 

podzemní kabelové vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní 

náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH, tj. celkem 3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/209, pozemek p.p.č. 1594/6 v k.ú. Nová Role, 

ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společnosti OMEXOM GA 
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Energo s.r.o., dle geometrického plánu č. 1355-150/2020 ze dne 14.09.2020 (umístění inženýrských sítí – 

kabelové vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady  

na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH, tj. celkem 3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/606, pozemek p.p.č. 167/5 v k.ú. Podhoří  

u Chebu, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společnosti 

OMEXOM GA Energo s.r.o., dle geometrického plánu č. 568-85/2020 ze dne 08.06.2020 (umístění 

inženýrských sítí – zemní kabelové vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + 

administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH, tj. celkem  

3.025 Kč 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

Termín kontroly: červen 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

 
26. Žádost společnosti ROLAM s.r.o., o snížení nájemného z uzavřené smlouvy o nájmu souboru 

nemovitostí v k.ú. Aš ev. č. M081/2010 ze dne 20.12.2010, z důvodu přijatých vládních opatření,  

v rámci šíření koronaviru SARS-Cov 2 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1343/12/20 
 

- schvaluje zamítnutí žádosti společnosti ROLAM s.r.o., se sídlem Janáčkovo nábřeží 1153/13, 1150 00 

Praha 5, IČO 26342324, o snížení nájemného ze dne 27.11.2020, z uzavřené smlouvy o nájmu souboru 

nemovitostí v k.ú. Aš ev. č. M081/2010 ze dne 20.12.2010 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
27. Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Sociálními službami v Kynšperku 

nad Ohří, příspěvková organizace, a xxx xxxxxxx, za účelem užívání nebytových prostor  

k provozování kantýnské činnosti 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1344/12/20 
 

- souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Sociálními službami v Kynšperku  

nad Ohří, příspěvková organizace, a xxxx xxxxx, IČO 09394761, se sídlem Zlatá 11, Kynšperk nad Ohří, 

za účelem užívání nebytových prostor k provozování kantýnské činnosti, dle předloženého návrhu 

 

Termín kontroly: březen 2021 
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Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
28. "Strategie cyklistiky v Karlovarském kraji na období 2016 – 2022" – průběžná zpráva  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1345/12/20 
 

- bere na vědomí informace o Strategii cyklistiky v Karlovarském kraji na období 2016 - 2020 uvedené  

v důvodové zprávě tohoto materiálu 

 

Termín kontroly: červen 2021 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 

 
29. Průběžná zpráva o činnosti Přípravného řídícího výboru ITIKV° (integrovaná teritoriální 

investice) 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1346/12/20 
 

- bere na vědomí průběžnou zprávu o činnosti Přípravného řídícího výboru ITIKV° 

 

Termín kontroly: říjen 2021 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 

 
30. Žádost Inovačního centra INION, z.ú., o poskytnutí individuální dotace na „Přípravu inovačního 

centra Karlovarského kraje“ 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
31. Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury 

obyvatelstva - změna usnesení č. RK 1304/12/20 ze dne 10.12.2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1347/12/20 
 

- bere na vědomí informaci o počtu a struktuře žadatelů o poskytnutí stipendia v rámci Stipendijního 

(dotačního) programu Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva pro akademický 

rok 2020/2021 

 

- schvaluje změnu části usnesení č. RK 1304/12/20 ze dne 10.12.2020, kterým schválila výjimku  

ze Stipendijního (dotačního) programu Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva 

pro akademický rok 2020/2021 spočívající v poskytnutí stipendia všem 29 žadatelům, kteří splnili podmínky 

pro poskytnutí stipendia, v tom smyslu, že stipendium je poskytováno všem 28 žadatelům, kteří splnili 

podmínky pro poskytnutí stipendia 
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- schvaluje změnu části usnesení č. RK 1304/12/20 ze dne 10.12.2020, kterým schválila poskytnutí dotací 

z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Stipendijního (dotačního) programu Karlovarského kraje ke 

zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva v celkové výši 2.016.000 Kč, dle přílohy č. 1, v tom smyslu, 

že celková výše poskytnutých dotací činí 1.992.000 Kč a příloha č. 1 se nahrazuje přílohou č. 1 v novém 

znění dle návrhu 

 

- schvaluje změnu části usnesení č. RK 1304/12/20 ze dne 10.12.2020, kterým schválila uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Stipendijního 

(dotačního) programu Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva v celkové výši 

1.272.000 s žadateli uvedenými v příloze č. 2, dle vzoru v návrhu č. 3, v tom smyslu, že celková výše 

poskytnutých dotací činí 1.224.000 Kč a příloha č. 2 se nahrazuje přílohou č. 2 v novém znění dle návrhu 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 459/2020 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 24.000 Kč  

ze schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje  

do kapitoly Příspěvky cizím subjektům tohoto odboru k zajištění výplaty stipendia studentce vysoké školy 

dle Stipendijního programu Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury pro akademický rok 

2020/2021 

 

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

 

Termín kontroly: březen 2021 
 

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

 

 
32. Jmenování členů konkursní komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Dětského 

domova Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1348/12/20 
 

- jmenuje předsedu a další členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního 

místa ředitele Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace: 

 

předseda komise: 

Mgr. Jindřich Čermák 

člen Rady Karlovarského kraje - člen určený zřizovatelem 

 

členové komise: 

Ing. Jan Bureš 

první náměstek hejtmana Karlovarského kraje - člen určený zřizovatelem  

 

Mgr. Monika Havlová 

vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje - člen určený 

krajským úřadem 

 

Mgr. et Mgr. Alexandr Krško 

odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu a typu příslušné školy nebo 

školského zařízení – člen určený Českou školní inspekcí 

 

PhDr. Filip Lepík 

personalista - člen určený Českou školní inspekcí 

 

Mgr. Jitka Křížková, MBA 

inspektorka Karlovarského inspektorátu České školní inspekce 
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Mgr. Martina Nuslauerová 

pedagogická pracovnice Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace 

 

- pověřuje Bc. Vlastimila Kovaříka funkcí tajemníka konkursní komise na obsazení vedoucího pracovního 

místa ředitele Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace 

 

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

 

Termín kontroly: únor 2021 
 

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

 

 
33. Zrušení místa poskytování vzdělávání střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola 

živnostenská Sokolov, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1349/12/20 
 

- schvaluje s účinností od 1. února 2021 zrušení místa poskytování vzdělávání střední školy, jejíž činnost 

vykonává Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace, na adrese Pod nádražím 632/5,  

358 01 Kraslice 

 

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu k podpisu žádosti zřizovatele 

o zápis změny 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: únor 2021 
 

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

 

 
34. Žádost o poskytnutí dotace - transferu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení  

pro děti vyžadující okamžitou pomoc z kapitoly MPSV pro rok 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1350/12/20 
 

- schvaluje podání žádosti Karlovarského kraje o poskytnutí dotace - transferu na výplatu státního příspěvku 

pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc z kapitoly MPSV pro rok 2021, s požadavkem 

na dotaci ve výši 2.188.800 Kč 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Petra Kulhánka, podpisem žádosti Karlovarského kraje  

o poskytnutí dotace – transferu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc z kapitoly MPSV pro rok 2021, s požadavkem na dotaci ve výši 2.188.800 Kč 

 

- pověřuje odbor kancelář hejtmana ve spolupráci s odborem sociálních věcí odesláním žádosti 

Karlovarského kraje o poskytnutí dotace – transferu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc z kapitoly MPSV pro rok 2021 
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Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
35. Dodatek č. 1 k dohodě o ukončení smlouvy o dílo mezi Domovem pro seniory v Perninku, 

příspěvková organizace a dodavatelem stavby firmou ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1351/12/20 
 

- souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k  dohodě o ukončení smlouvy o dílo, mezi Domovem pro seniory  

v Perninku, příspěvková organizace a dodavatelem stavby firmou ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., 

Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava, IČO 18248675, v rámci Investiční akce „Vestavba v podstřešním 

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

p.o.“ dle návrhu (příloha č.1) 

 

- schvaluje dodatek č. 1 k dohodě o ukončení smlouvy o dílo, mezi Domovem pro seniory v Perninku, 

příspěvková organizace a dodavatelem stavby firmou ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční 

stráže 255, 357 03 Svatava, IČO 18248675, v rámci Investiční akce „Vestavba v podstřešním prostoru 

pavilónu B, stavební úpravy vybraných pokojů a zázemí kuchyně Domova pro seniory v Perninku, p.o.“  

dle návrhu (příloha č.1) 

 

- pověřuje ředitele Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace, podpisem dodatku č. 1  

k dohodě o ukončení smlouvy s dodavatelem stavby firmou ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., 

Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava, IČO 18248675 

 

Termín kontroly: únor 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

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

 

 
36. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1352/12/20 
 

- schvaluje proces uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr uvedený v důvodové zprávě 

 

- pověřuje ředitelku Krajského úřadu Karlovarského kraje podpisem dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr 

 

Termín kontroly: březen 2021 
 

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

 

 
37. Souhlas zřizovatele se zapojením příjmů příspěvkové organizace z hlavní činnosti do rozpočtu  

na platy - Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1353/12/20 
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- souhlasí se zapojením příjmů z hlavní činnosti od Střediska praktického vyučování Grandhotelu Pupp, 

o.p.s., souvisejících s vyučováním žáků oboru cukrář do rozpočtu Střední školy stravování a služeb Karlovy 

Vary, příspěvková organizace, na platy a související zákonné odvody a tvorbu fondu kulturních a sociálních 

potřeb, a to od prosince 2020 

 

Termín kontroly: leden 2021 
 

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

 

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

a cestovního ruchu - HEAVEN’S GATE s. r. o.  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1354/12/20 
 

- schvaluje poskytnout subjektu HEAVEN'S GATE s.r.o., individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského 

kraje ve výši 50.000 Kč 

 

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

pro rok 2020 se subjektem dle přílohy č. 1 

 

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

- v případě schválení neposkytnutí individuální dotace - informovat žadatele o rozhodnutí Rady 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: únor 2021 
 

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

ruchu 

 

 
39. Schválení podání žádosti na projekt Muzea Cheb, příspěvkové organizace Karlovarského kraje – 

Tradiční architektura a zvyky na Chebské vesnici, u Ministerstva kultury ČR dle Předpisu rady  

pro řízení projektů financovaných z Národních dotačních titulů, č. PR 03/2017 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1355/12/20 
 

- schvaluje zařazení projektu "Tradiční architektura a zvyky na Chebské vesnici", do Akčního plánu 

Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- schvaluje podání žádosti na projekt "Tradiční architektura a zvyky na Chebské vesnici", do vyhlášené 

výzvy Ministerstva kultury ČR, z programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, 

tematický okruh Edukační aktivity v rámci stálých muzejních expozic ze sbírek evidovaných v centrální 

evidenci sbírek 

 

- schvaluje celkové náklady projektu "Tradiční architektura a zvyky na Chebské vesnici", ve výši  

max. 129.200 Kč 

 

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

z tohoto usnesení 

 

 



Usnesení ze 2. jednání RKK dne 21.12.2020  č. j. KK/1912/VZ/20 

 

21.12.2020  Strana 28 (celkem 28) 

 

Termín kontroly: březen 2021 
 

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

ruchu 

Ing. Martina Kulová, ředitelka Muzea Cheb, příspěvková organizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Petr Kulhánek v. r. 

         hejtman  

Karlovarského kraje 

      Mgr. Dalibor Blažek v. r. 

      náměstek hejtmana 

 


