
 
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 180. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 27. ledna 2020 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:45 do 12:48 hodin  

 
 

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

Ing. Jakobec, Ing. Bureš, Ing. Bradáč, p. Váňa (celkem 8 radních) 

Jednání řídil:         Mgr. Kubis  

Omluveni:  Ing. Janů 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Další zúčastnění: Ing. Hryszová, Ing. Jánská, Mgr. Novotný, Mgr. Pavlíková,  

PhDr. Mgr. Smoleja 

Zapisovatelka:       Lenka Burešová        

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 27. 1. 2020 RK 46/01/20 

2. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: "Vestavba  

v podstřešním prostoru pavilónu B, stavební úpravy vybraných pokojů a zázemí 

kuchyně Domova pro seniory v Perninku, p. o." 

RK 47/01/20 

3. Plán práce Komise prevence kriminality na 1. pololetí roku 2020 RK 48/01/20 

4. Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje 

na rok 2020 

RK 49/01/20 

5. Rozpočtové změny RK 50/01/20 

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

spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, 

příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RK 51/01/20 
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7. Schválení podstatné změny u projektů „Výstavba objektů pro poskytování 

sociálních služeb ve Skalné“ registrační číslo projektu 

CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283, „Výstavba objektů pro poskytování 

sociálních služeb v Hazlově“ registrační číslo projektu 

CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284, „Výstavba objektů pro poskytování 

sociálních služeb v Aši“, registrační číslo projektu 

CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285, „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění 

a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“, registrační číslo 

projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993, „Zodolnění výjezdové základny 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“, registrační číslo 

projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002296 

RK 52/01/20 

8. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Energetická úspora 

Domova pro seniory “Spáleniště“ v Chebu – stavební práce“  

RK 53/01/20 

9. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Ochrana, zefektivnění 

správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny  

Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 2 - vybavení depozitáře regálovým 

systémem, realizované v rámci projektu „Ochrana, zefektivnění správy, 

zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“, 

registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993 

RK 54/01/20 

10. Veřejná zakázka malého rozsahu „Energetická úspora Domova pro seniory 

“Spáleniště“ v Chebu - výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi“ v rámci projektu „Energetická úspora Domova pro seniory 

“Spáleniště“ v Chebu“, registrační číslo projektu 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011199 

RK 55/01/20 

11. Veřejná zakázka malého rozsahu „Energetická úspora Domova pro seniory 

“Spáleniště“ v Chebu - výkon technického dozoru stavebníka“ v rámci projektu 

„Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“ v Chebu“, registrační číslo 

projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011199  

RK 56/01/20 

12. Žádost Sokolovské vodárenské s.r.o., o snížení jednorázové finanční náhrady  

za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Odkanalizování části 

Kynšperka nad Ohří a Dolních Pochlovic do kanalizační sítě města“ v silničních 

pozemcích v majetku Karlovarského kraje  

RK 57/01/20 

13. Schválení stanoviska k závěrečnému vyhodnocení akce „Opravy silnic 

navazujících na D6 a na silnice I. třídy“ realizované v roce 2018 z příspěvku  

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 

RK 58/01/20 

14. Schválení stanoviska k závěrečnému vyhodnocení akce „Modernizace silnic 

navazujících na silnice I. třídy“ realizované v roce 2018 z příspěvku z rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury 

RK 59/01/20 

15. Schválení projektu Galerie umění Karlovy Vary, příspěvkové organizace 

Karlovarského kraje "Posuvné rošty na obrazy", dle Předpisu rady pro řízení 

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

RK 60/01/20 

16. Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

na rok 2020 

RK 61/01/20 

17. Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch  

na rok 2020 

RK 62/01/20 

18. Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO na rok 2020 RK 63/01/20 

19. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví společnosti ČESKÁ VEJCE FARMS, 

s.r.o., do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 1549/14 v k.ú. Plesná 

RK 64/01/20 

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

do majetku města Chodov - pozemky p.č. 2480/35, 2480/36, 2480/37 a 2480/38  

v k.ú. Dolní Chodov 

RK 65/01/20 

21. Záměr nabytí nemovité věci - pozemku p.č. 527/163 v k.ú. Dvory, v souvislosti  

s výstavbou a provozováním Společného Operačního Střediska složek 

integrovaného záchranného systému v Karlovarském kraji   

 

RK 66/01/20 
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22. Smlouva o zřízení věcného břemene k silnici III/2114, pozemky p.p.č. 19/20 a 528 

v k.ú. Valy u Mariánských Lázní ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. 

RK 67/01/20 

23. Smlouva o zřízení věcného břemene k silnici II/214 a III/2148, pozemky  

p.p.č. 3596/15, 3596/18, 3596/19, 3596/20, 3596/21 a 2688/23 v k.ú. Cheb  

ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. 

RK 68/01/20 

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

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje  

RK 69/01/20 

25. Schválení prodeje nepotřebného nákladního valníkového automobilu IVECO  

vč. plachty, ve vlastnictví Karlovarského kraje, svěřeného k hospodaření 

Integrované střední škole Cheb, příspěvková organizace  

RK 70/01/20 

26. Schválení prodeje nepotřebného osobního vozidla zn. Škoda Fabia 1,2 sedan  

ve vlastnictví Karlovarského kraje, svěřeného k hospodaření Koordinátoru 

integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci 

RK 71/01/20 

27. Schválení prodeje nepotřebného traktoru zn. Zetor Z 7011 ve vlastnictví 

Karlovarského kraje, svěřeného k hospodaření Školnímu statku a krajskému 

středisku ekologické výchovy Cheb, příspěvkové organizaci  

RK 72/01/20 

28. Informace o smlouvách o zřízení věcného břemene a smlouvách o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě uzavřených Krajskou správou a údržbou silnic 

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, v období od 01.07.2019  

do 31.12.2019 

RK 73/01/20 

29. Informace o uzavřených nájemních smlouvách, pachtovních smlouvách, 

smlouvách o výpůjčce a smlouvách o výprose za období od 01.07.2019  

do 31.12.2019 

RK 74/01/20 

30. Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje, předaných 

k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové 

organizaci, vzniklé na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, 

oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální 

mapy a obnovy katastrálního operátu 

RK 75/01/20 

31. 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  IX. části dílčích projektů do zásobníku 

RK 76/01/20 

32. Žádost o změnu dílčího projektu č. 3_01_493 v rámci projektu "Podpora výměny 

zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci  

OP ŽP 2014-2020  Kotlíkové dotace III" 

RK 77/01/20 

33. Vyjadřování Karlovarského kraje v procesu posuzování vlivů na životní prostředí staženo 

34. Jmenování členů školské rady při středních školách, jejichž činnost vykonává 

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace a Střední 

zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace 

RK 78/01/20 

35. Souhlas s odvoláním zástupkyně ředitele Gymnázia Sokolov a Krajského 

vzdělávacího centra, příspěvková organizace 

RK 79/01/20 

36. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji  

za školní rok 2018/2019 

staženo 

37. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu RK 80/01/20 

38. Projekt „Nestůj a pojď II.“ – Závěrečná zpráva o realizaci projektu  RK 81/01/20 

39. Žádost obce Valy o výjimku z Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje ev. č. KK01556/2019 

RK 82/01/20 

40. Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro rozvoj venkova na rok 2020 RK 83/01/20 

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

Karlovarského kraje, a.s. 

RK 84/01/20 

42. Zajištění cenového dozoru pro akci Karlovarského kraje „KK – Revitalizace 

Císařských lázní Karlovy Vary“ 

RK 85/01/20 

43. Závěrečná zpráva o realizaci projektu Senior Pas 2019 RK 86/01/20 

44. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka celodenní 

stravy pro klienty DOZP PATA v Hazlově“ 

RK 87/01/20 

45. Informace o oslovení společností Amazon a Daimler AG RK 88/01/20 
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46. Změna usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 1497/12/19 ze dne 9. 12. 2019 

- Změny platů ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol  

a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem 

RK 89/01/20 

47. Změna usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 42/01/20 ze dne 14. 1. 2020 

- Přijímací řízení ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem  

pro školní rok 2020/2021 

RK 90/01/20 

48. Zajištění předběžného oznámení dle § 34 zákona 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k projektům č. 1 až 4 

Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony - zveřejnění předběžného 

oznámení v Úředním věstníku EU 

RK 91/01/20 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Martina Hurajčíka  

- Ing. Jana Bureše 

 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

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

Karlovarského kraje, a.s. 

42. Zajištění cenového dozoru pro akci Karlovarského kraje „KK – Revitalizace Císařských 

lázní Karlovy Vary“ 

43. Závěrečná zpráva o realizaci projektu Senior Pas 2019 

44. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka celodenní stravy  

pro klienty DOZP PATA v Hazlově“ 

45. Informace o oslovení společností Amazon a Daimler AG 

46. Změna usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 1497/12/19 ze dne 9. 12. 2019 - Změny 

platů ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení 

zřizovaných Karlovarským krajem 

47. Změna usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 42/01/20 ze dne 14. 1. 2020 - Přijímací 

řízení ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem pro školní rok 2020/2021 

48. Zajištění předběžného oznámení dle § 34 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k projektům č. 1 až 4 Nízkoemisní a bezemisní 

vozidla pro uhelné regiony - zveřejnění předběžného oznámení v Úředním věstníku EU 

 
Staženo z programu: 

 
33. Vyjadřování Karlovarského kraje v procesu posuzování vlivů na životní prostředí 

36. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní  

rok 2018/2019 

 

 
 
1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 27. 1. 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 46/01/20 
 

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

k datu 27. 1. 2020 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 27. 1. 2020 

dle návrhu č. 3 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 
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2. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: "Vestavba v podstřešním prostoru 

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

v Perninku, p. o." 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 47/01/20 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: "Vestavba v podstřešním prostoru 

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

Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka účastníka ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., 

Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava, IČO 18248675, s nabídkovou cenou 18.727.750 Kč včetně DPH. 

 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku: "Vestavba v podstřešním prostoru pavilónu B, stavební úpravy 

vybraných pokojů a zázemí kuchyně Domova pro seniory v Perninku, p. o.", dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku s vybraným dodavatelem ISSO - Inženýrské stavby 

Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava, IČO 18248675, s nabídkovou cenou 18.727.750 Kč 

včetně DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení 

 

- ukládá Bc. Alfrédu Hluškovi, řediteli Domova pro seniory v Perninku, příspěvkové organizace 

Karlovarského kraje, činit úkony spojené s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem ISSO  

- Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava, IČO 18248675 

 

- pověřuje Bc. Alfréda Hluška, ředitele Domova pro seniory v Perninku, příspěvkové organizace 

Karlovarského kraje, podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, 

s.r.o., Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava, IČO 18248675 

 

Termín kontroly: 23.03.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

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

 

 
3. Plán práce Komise prevence kriminality na 1. pololetí roku 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 48/01/20 
 

- schvaluje plán práce Komise prevence kriminality Rady Karlovarského kraje na 1. pololetí roku 2020 

dle návrhu s vědomím, že schválené body jednání mohou být v průběhu 1. pololetí roku 2020 doplňovány 

či měněny 

 

Termín kontroly: 27.07.2020 
 

Zodpovídá: Renata Oulehlová, předsedkyně Komise prevence kriminality 

 

 
4. Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje na rok 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 49/01/20 
 

- schvaluje Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje na rok 2020 

dle návrhu s vědomím, že může být v průběhu roku doplněn v souvislosti s aktuálními bezpečnostními 
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potřebami a problémy Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 30.11.2020 
 

Zodpovídá: Karla Maříková, předsedkyně Komise pro řešení otázek bezpečnosti kraje 

 

 
5. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 50/01/20 
 

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 589/2019 

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

10.000.000 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Karlovy Vary určené 

na investiční výdaje související s provedením stavby Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary 

a s tím souvisejícími dalšími činnostmi v rámci realizace akce KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy 

Vary financované v rámci programu č. 134 220 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 

regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností, který má v gesci Ministerstvo kultury 

České republiky 

 

Rozpočtovou změnu č. 17/2020 

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

v celkové částce ± 500.000 Kč. Finanční prostředky budou poskytnuty jako neinvestiční příspěvek  

na provoz příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Sociální služby, Kynšperk nad Ohří na zajištění 

přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a dále  

na zajištění poradenské pomoci osvojitelům nebo pěstounům.  

 

Rozpočtovou změnu č. 18/2020 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 26.807,40 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 prosinec 2019. 

 

Rozpočtovou změnu č. 19/2020 

- zapojení výtěžku veřejné sbírky, vyhlášené Karlovarským krajem na obnovu Císařských lázní, ve výši  

± 137.898,73 Kč do rozpočtu investičních výdajů Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského 

kraje. Finanční prostředky jsou určené na financování akce Revitalizace Císařských lázní.  

 

Rozpočtovou změnu č. 20/2020 

- přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 1.500.000 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 jako investiční příspěvek pro příspěvkovou 

organizaci zřizovanou Karlovarským krajem Střední škola živnostenská Sokolov do fondu investic. 

Prostředky budou použity na akci Stavební úpravy a změna užívání části 1. NP objektu Komenského 759, 

Sokolov, a to v objektu Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, na zajištění prostor 

pro činnost pobočky Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra České republiky 

Praha v Karlovarském kraji. 
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Rozpočtovou změnu č. 21/2020 

- zapojení financování z vázaných finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2019 ve výši 792.000 Kč do rozpočtu neinvestičních výdajů Odboru školství mládeže  

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na výplatu stipendií pro 20 studentů vysokých škol 

pro akademický rok 2019/2020 v rámci Stipendijního (dotačního) programu Karlovarského kraje  

ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva 

 

Rozpočtovou změnu č. 22/2020 

 - zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2019 ve výši 200.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru regionálního rozvoje Krajského 

úřadu Karlovarského kraje, kapitoly příspěvky cizím subjektům. Finanční prostředky jsou určené  

na poskytnutí individuální neinvestiční dotace městu Loket na zajištění skalních sesuvů podél cyklostezky. 

Poskytnutí dotace schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 444/12/19  

ze dne 16. 12. 2019. 

 

Rozpočtovou změnu č. 23/2020 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 25.000.000 Kč z rozpočtu projektů EU Odboru sociálních věcí 

Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu projektů EU Odboru řízení projektů Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Investiční prostředky jsou určeny na financování projektu Karlovarského kraje 

Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“ v Chebu, registrační číslo projektu: 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011199, schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu 

Životní prostředí.  

Dne 11. 11. 2019 pověřila Rada Karlovarského kraje řízením a administrací uvedeného projektu  

Odbor řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje (unesení č. RK 1350/11/19). 

 

Rozpočtovou změnu č. 24/2020 

- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2019 ve výši 10.000.000 Kč (část zůstatku zvláštního účtu k 31. 12. 2019) do rozpočtu 

kapitálových výdajů Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o nevyčerpané 

účelově určené investiční prostředky, které kraj obdržel v roce 2019 z rozpočtu statutárního města  

Karlovy Vary na realizaci akce KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary. 

 

Rozpočtovou změnu č. 25/2020 

- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2019 ve výši 5.580.338,55 Kč (část zůstatku zvláštního účtu projektu k 31. 12. 2019) do rozpočtu 

projektů EU Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se  

o nevyčerpané účelové finanční prostředky, které kraj obdržel z Ministerstva školství, mládeže  

a tělovýchovy České republiky na realizaci projektu Implementace Krajského akčního plánu 1  

v Karlovarském kraji schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání. Neinvestiční finanční prostředky (podíl SR 10 % + podíl EU 85 %) budou použity ke krytí 

výdajů přímo souvisejících s realizací uvedeného projektu v roce 2020. 

 

Rozpočtovou změnu č. 26/2020 

- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2019 ve výši 1.896.614,20 Kč (část zůstatku zvláštního účtu projektu k 31. 12. 2019) do rozpočtu 

projektů EU Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se  

o nevyčerpané účelové finanční prostředky, které kraj obdržel z Ministerstva školství, mládeže  

a tělovýchovy České republiky na financování projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání 

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

a vzdělávání. Neinvestiční finanční prostředky (podíl SR 10 % + podíl EU 85 %) budou použity ke krytí 

výdajů přímo souvisejících s realizací uvedeného projektu v roce 2020. 
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Rozpočtovou změnu č. 27/2020 

- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2019 ve výši 55.280.986,75 Kč (část zůstatku zvláštního účtu projektu k 31. 12. 2019) do rozpočtu 

projektů EU Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o nevyčerpané 

účelové finanční prostředky, které kraj obdržel z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky  

na financování projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II (OP Z IV.) realizovaného v rámci 

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

finanční prostředky (podíl SR 10 % + podíl EU 85 %) budou použity ke krytí výdajů přímo souvisejících  

s realizací uvedeného projektu v roce 2020. 

 

Rozpočtovou změnu č. 28/2020 

- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2019 ve výši 3.633.185 Kč (část zůstatku zvláštního účtu projektu k 31. 12. 2019) do rozpočtu 

projektů EU Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o nevyčerpané 

účelové finanční prostředky, které kraj obdržel z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky  

na financování projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb  

v Karlovarském kraji II (OP Z III.) realizovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní 

osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou. Neinvestiční finanční prostředky (podíl SR 10 % + podíl 

EU 85 %) budou použity ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací uvedeného projektu v roce 2020. 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Rozpočtovou změnu č. 29/2020 

 - zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2019 ve výši 7.908.508 Kč do běžných výdajů rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství 

Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na navýšení závazku veřejné 

služby pro Údržbu silnic Karlovarského kraje, a.s., a to na úhradu nákladů za provedení velkoplošných 

výsprav, osazení svodidel a solárních pulzních ultrazvukových sloupků. 

 

Rozpočtovou změnu č. 30/2020 

- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2019 do kapitálových výdajů rozpočtu Odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje  

pro rok 2020 ve výši 19.103.692 Kč. Finanční prostředky jsou určené na akci Lávka přes Ohři  

ve Svatošských skalách. 

 

Rozpočtovou změnu č. 31/2020 

- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2019 do kapitálových výdajů rozpočtu Odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje  

pro rok 2020 ve výši 24.910.496,58 Kč. Finanční prostředky jsou určené na akci Cyklostezka podél Ohře: 

Dalovice – Šemnice, II. část chatová osada Všeborovice – Šemnice. 

 

Rozpočtovou změnu č. 32/2020 

- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2019 ve výši 177.077.721,95 Kč do rozpočtu Odboru investic Krajského úřadu Karlovarského 

kraje. Finanční prostředky jsou určeny na akci Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice Cheb  

- Revitalizace areálu nemocnice v Chebu ve výši 177.077.721,95 Kč, z toho 27.077.721,95 Kč  

na neinvestiční výdaje a 150.000.000 Kč na investiční výdaje. 

 

Rozpočtovou změnu č. 33/2020 

- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2019 ve výši 40.000.000 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investic Krajského úřadu 

Karlovarského kraje na akci Nemocnice Sokolov - Stavební úpravy 4.NP pavilonu B, operační sály 
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Rozpočtovou změnu č. 34/2020 

- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2019 ve výši 26.000.000 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru řízení projektů Krajského 

úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky budou použity na akci Revitalizace objektu Císařských 

lázní, Karlovy Vary. 

 

Rozpočtovou změnu č.35/2020 

- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 220.342 Kč do rozpočtu projektů EU Odboru řízení 

projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o nevyčerpané neinvestiční prostředky  

z roku 2019 určené na financování akce Technická asistence pro Karlovarský kraj. 

 

Rozpočtovou změnu č. 36/2020 

- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2019 ve výši 660.000 Kč (část zůstatku zvláštního účtu projektu k 31. 12. 2019) do rozpočtu 

projektů EU Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí 

neinvestičních výdajů souvisejících s realizací projektu Management zvláště chráněných území a evropsky 

významných lokalit v Karlovarském kraji – Borecké rybníky schváleného k realizaci a financování  

v rámci Operačního programu životního prostředí a zemědělství 

 

Rozpočtovou změnu č. 37/2020 

- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje 

 za rok 2019 ve výši 900.000 Kč (zůstatek zvláštního účtu projektu k 31. 12. 2019) do rozpočtu projektů 

EU Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí 

neinvestičních výdajů souvisejících s realizací projektu Management zvláště chráněných území a evropsky 

významných lokalit v Karlovarském kraji - Vladař schváleného k realizaci a financování v rámci 

Operačního programu životního prostředí a zemědělství 

 

Rozpočtovou změnu č. 38/2020 

- zapojení financování ze zůstatku zvláštního účtu investiční akce Rekonstrukce střechy Základní školy 

Ostrov po živelní pohromě k datu 31. 12. 2019 ve výši 530.769,32 Kč do rozpočtu dotačních titulů  

ze státního rozpočtu Odboru školství mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje  

ke krytí investičních výdajů přímo souvisejících s realizací akce Rekonstrukce střechy Základní školy 

Ostrov po živelní pohromě schválené k realizaci a financování v rámci dotačního programu Ministerstva 

pro místní rozvoj České republiky: 11791 – Obnova obecního a krajského majetku po živelních 

pohromách 

 

Rozpočtovou změnu č. 39/2020 

- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2019 ve výši 7.305.598,84 Kč (zůstatek zvláštního účtu projektu k 31. 12. 2019) do rozpočtu 

projektů EU Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje na financování projektu 

Podpora vybraných služeb sociální prevence (OP Z I.) realizovaného v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou. Jedná se o nevyčerpané účelové 

neinvestiční prostředky ve výši 6.940.318,92 Kč (podíl SR 10 % + podíl EU 85 %), které kraj obdržel  

z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a dále o částku 365.279,92 Kč tvořící povinný 5 % 

podíl spolufinancování Karlovarského kraje k obdržené dotaci na realizaci uvedeného projektu. 

 

Rozpočtovou změnu č. 40/2020 

- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2019 ve výši 49.819,88 Kč (zůstatek zvláštního účtu projektu k datu 31. 12. 2019) do rozpočtu 

projektů EU Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo 

souvisejících s realizací projektu Smart Akcelerátor (1. kolo) schváleného k realizaci a financování  

v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o nevyčerpané účelové neinvestiční 

prostředky ve výši 42.346,91 Kč (podíl EU 85 %), které kraj obdržel z Ministerstva školství, mládeže  

a tělovýchovy České republiky a dále o částku 7.472,97 Kč tvořící povinný 15 % podíl spolufinancování 

Karlovarského kraje k obdržené dotaci na realizaci uvedeného projektu. 
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Rozpočtovou změnu č. 41/2020 

- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2019 ve výši 100.000 Kč (část zůstatku zvláštního účtu projektu k 31. 12. 2019) do rozpočtu 

projektů EU Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí investičních výdajů 

souvisejících s realizací projektu Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově 

schváleného k realizaci a financování v rámci Integrovaného regionální operačního programu (IROP) 

 

Termín kontroly: 09.03.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
6. Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných z EU  

od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského 

kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 51/01/20 
 

- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních ke 2. 1. 2020 u projektů spolufinancovaných  

z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského 

kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., který je přílohou tohoto usnesení 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
7. Schválení podstatné změny u projektů „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb  

ve Skalné“, registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283, „Výstavba objektů  

pro poskytování sociálních služeb v Hazlově“, registrační číslo projektu 

CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284, „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši“, 

registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285, „Ochrana, zefektivnění správy, 

zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“, registrační číslo 

projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993, „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“, registrační číslo projektu 

CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002296 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 52/01/20 
 

- schvaluje podstatnou změnu u projektů „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb  

ve Skalné“, registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283, „Výstavba objektů  

pro poskytování sociálních služeb v Hazlově“, registrační číslo projektu 

CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284, „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši“, 

registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285, „Ochrana, zefektivnění správy, 

zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“, registrační číslo projektu 

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993, „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje v Sokolově“, registrační číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002296,  

z důvodu změny statutárního zástupce Karlovarského kraje, která vede ke změně právního aktu  

dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP, v souladu s těmito pravidly a vnitřní směrnicí 

PR 01/2018 Pro řízení projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie a z jiných 

evropských finančních zdrojů 
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Termín kontroly: 09.03.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
8. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Energetická úspora Domova  

pro seniory “Spáleniště“ v Chebu – stavební práce“  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 53/01/20 
 

- 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 

„Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“ v Chebu – stavební práce“ 

 

- schvaluje hodnotící kritérium „nejnižší nabídková cena včetně DPH“ pro hodnocení nabídek  

na veřejnou zakázku „Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“ v Chebu – stavební práce“ 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Energetická úspora Domova pro seniory 

“Spáleniště“ v Chebu – stavební práce“ 

 

- schvaluje seznam dodavatelů k oslovení výzvou na veřejnou zakázku „Energetická úspora Domova  

pro seniory “Spáleniště“ v Chebu – stavební práce“: 

• ISSO - Inženýrské stavby Sokolov s. r. o., Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava, IČO 18248675 

• Stavební společnost VARO, s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb, IČO 26356503 

• STABIA s.r.o., Sládkova 151/1, 350 02 Cheb, IČO 29111021 

• ŠU-STR s.r.o., Havlíčkova 1777/27, Cheb 350 02, IČO 25244833 

• Zistav s.r.o., U Hřiště 301/14 360 17, 360 17 Karlovy Vary, IČO 26316803 

• SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice, IČO 48035599 

• RMC STAVBY s.r.o., Wolkerova 1540/8, 350 02 Cheb, IČO 29156033 

• D-PRODUKT, s.r.o., Slunečná 374, 354 91 Lázně Kynžvart, IČO 25089161 

 

- schvaluje 

členy hodnotící komise: 

Ing. Josef Janů 

Martin Hurajčík 

Ing. Pavla Paprskářová 

Kateřina Mairingerová, DiS. 

Ing. Andrea Černá 

 

náhradníky hodnotící komise: 

Mgr. Dalibor Blažek 

Ing. Jan Bureš 

Ing. Petr Bursík 

Ing. arch. Vojtěch Franta 

Ing. Petr Kulhánek 

Bc. Jan Picka 

Renata Oulehlová 

Ing. Jaroslav Bradáč 

Ing. Jan Horník 

Patrik Pizinger 

Marek Faust 

Mgr. Dominika Kottová 

Jaroslava Slavíková 

Bc. Barbora Horová 
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Dagmar Čejková 

Bc. Dagmar Kerulová 

Mgr. Kateřina Miosgová 

 

Termín kontroly: 23.03.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
9. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Ochrana, zefektivnění správy, 

zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, 

část 2 - vybavení depozitáře regálovým systémem, realizované v rámci projektu „Ochrana, 

zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“, 

registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 54/01/20 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Ochrana, zefektivnění správy, 

zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 2 - 

vybavení depozitáře regálovým systémem 

 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání 

knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 2 - vybavení depozitáře 

regálovým systémem dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění  

a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 2 - vybavení 

depozitáře regálovým systémem po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení  

s vybraným dodavatelem DIRP, s.r.o. (Cejl 40/107, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 49974955),  

s nabídkovou cenou 11.960.000 Kč bez DPH (tj. 14.471.600 Kč včetně DPH) 

 

- ukládá vedoucí odboru řízení projektů činit úkony spojené s uzavřením smlouvy s vybraným 

dodavatelem DIRP, s.r.o. (Cejl 40/107, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 49974955), s nabídkovou cenou 

11.960.000 Kč bez DPH (tj. 14.471.600 Kč včetně DPH) 

 

- pověřuje Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem 

DIRP, s.r.o. (Cejl 40/107, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 49974955), s nabídkovou cenou 11.960.000 Kč 

bez DPH (tj. 14.471.600 Kč včetně DPH) 

 

Termín kontroly: 09.03.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
10. Veřejná zakázka malého rozsahu „Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“  

v Chebu - výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ v rámci 

projektu „Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“ v Chebu“, registrační číslo 

projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011199 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 55/01/20 
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- bere na vědomí vyhlášení odborem řízení projektů Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu na služby s názvem „Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“ v Chebu 

- výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ 

 

- schvaluje příkazní smlouvu dle návrhu 

 

Termín kontroly: 20.04.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
11. Veřejná zakázka malého rozsahu „Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“  

v Chebu - výkon technického dozoru stavebníka“ v rámci projektu „Energetická úspora Domova 

pro seniory “Spáleniště“ v Chebu“, registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011199  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 56/01/20 
 

- bere na vědomí vyhlášení odborem řízení projektů Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu na služby s názvem „Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“ v Chebu  

- výkon technického dozoru stavebníka“ 

 

- schvaluje příkazní smlouvu dle návrhu 

 

Termín kontroly: 20.04.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
12. Žádost Sokolovské vodárenské s.r.o., o snížení jednorázové finanční náhrady za omezení 

vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Odkanalizování části Kynšperka nad Ohří a Dolních 

Pochlovic do kanalizační sítě města“ v silničních pozemcích v majetku Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 57/01/20 
 

- souhlasí se snížením Sokolovské vodárenské s.r.o., jednorázové náhrady za užívání částí pozemků  

p. č. 9/1 a p. č. 1578/1 v katastrálním území Dolní Pochlovice a p. č. 38 a p. č. 1571 v katastrálním území 

Kynšperk nad Ohří, na jednu polovinu, tj. 102.700 Kč + DPH, z důvodu veřejné prospěšnosti stavby 

 

Termín kontroly: 06.04.2020 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
13. Schválení stanoviska k závěrečnému vyhodnocení akce „Opravy silnic navazujících na D6  

a na silnice I. třídy“ realizované v roce 2018 z příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 58/01/20 
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- schvaluje stanovisko k závěrečnému vyhodnocení akce „Opravy silnic navazujících na D6 a na silnice  

I. třídy“ realizované v roce 2018 z příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury  

v předloženém znění 

 

- pověřuje náměstka hejtmana pana Martina Hurajčíka podpisem Závěrečného vyhodnocení akce 

„Opravy silnic navazujících na D6 a na silnice I. třídy“ realizované v roce 2018 z příspěvku z rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury v předloženém znění 

 

Termín kontroly: 22.06.2020 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
14. Schválení stanoviska k závěrečnému vyhodnocení akce „Modernizace silnic navazujících  

na silnice I. třídy“ realizované v roce 2018 z příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 59/01/20 
 

- schvaluje stanovisko k závěrečnému vyhodnocení akce „Modernizace silnic navazujících na silnice  

I. třídy“ realizované v roce 2018 z příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury  

v předloženém znění 

 

- pověřuje náměstka hejtmana pana Martina Hurajčíka podpisem Závěrečného vyhodnocení akce 

„Modernizace silnic navazujících na silnice I. třídy“ realizované v roce 2018 z příspěvku z rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury v předloženém znění 

 

Termín kontroly: 22.06.2020 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
15. Schválení projektu Galerie umění Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje 

"Posuvné rošty na obrazy", dle Předpisu rady pro řízení projektů financovaných z Národních 

dotačních titulů, č. PR 03/2017 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 60/01/20 
 

- schvaluje zařazení projektu "Posuvné rošty na obrazy" Galerie umění Karlovy Vary, příspěvkové 

organizace Karlovarského kraje, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- schvaluje podání projektu "Posuvné rošty na obrazy" Galerie umění Karlovy Vary, příspěvkové 

organizace Karlovarského kraje, do vyhlášené výzvy Ministerstva kultury ČR z programu "Integrovaný 

systém ochrany movitého kulturního dědictví II" 

 

- schvaluje celkové náklady projektu "Posuvné rošty na obrazy" pro Galerii umění Karlovy Vary, 

příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje, ve výši max. 620.730 Kč 

 

- schvaluje použití Fondu investic Galerie umění Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského 

kraje, ve výši 186.730 Kč 
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Termín kontroly: 11.05.2020 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
16. Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči na rok 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 61/01/20 
 

- schvaluje Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči na rok 2020 

 

Termín kontroly: 09.03.2020 
 

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

a cestovního ruchu 

MUDr. Jan Svoboda, předseda Komise pro kulturu a památkovou péči 

 

 
17. Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch na rok 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 62/01/20 
 

- schvaluje Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch na rok 2020 

 

Termín kontroly: 09.03.2020 
 

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

a cestovního ruchu 

JUDr. Miloslav Chadim, předseda Komise pro lázeňství a cestovní ruch 

 

 
18. Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO na rok 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 63/01/20 
 

- souhlasí a schvaluje Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO na rok 2020 

 

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

a cestovního ruchu 

 

 
19. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví společnosti ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o.,  

do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 1549/14 v k.ú. Plesná 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 64/01/20 
 

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

p.p.č. 1549/14 o výměře 454 m2 v k.ú. a obci Plesná formou kupní smlouvy mezi společností  
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ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o., se sídlem Nebanice 30, Nebanice, PSČ 350 02, IČO 25243811  

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

silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní 

cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 405-62/2019 ze dne 18.11.2019 ve výši 31.780 Kč,  

a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví společnosti ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o.,  

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 

 

Termín kontroly: 22.06.2020 
 

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 

Chodov - pozemky p.č. 2480/35, 2480/36, 2480/37 a 2480/38 v k.ú. Dolní Chodov 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 65/01/20 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.č. 2480/35 o výměře 1067 m2,  

2480/36 o výměře 297 m2, 2480/37 o výměře 247 m2 a 2480/38 o výměře 51 m2 v k.ú. Dolní Chodov  

a obci Chodov konkrétnímu zájemci městu Chodov, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským 

krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 

(jako dárce na straně jedné) a městem Chodov, se sídlem Komenského 1077, Chodov, PSČ 357 35, 

IČO 00259349 (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 Chodov 

 

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

p.č. 2480/35 o výměře 1067 m2,  2480/36 o výměře 297 m2, 2480/37 o výměře 247 m2 a 2480/38  

o výměře 51 m2 v k.ú. Dolní Chodov a obci Chodov konkrétnímu zájemci městu Chodov, a to formou 

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

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Chodov, se sídlem 

Komenského 1077, Chodov, PSČ 357 35, IČO 00259349 (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 Chodov 

 

- 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 
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Termín kontroly: 27.07.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
21. Záměr nabytí nemovité věci - pozemku p.č. 527/163 v k.ú. Dvory, v souvislosti s výstavbou  

a provozováním Společného Operačního Střediska složek integrovaného záchranného systému  

v Karlovarském kraji   

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 66/01/20 
 

- schvaluje záměr bezúplatného nabytí pozemku p.č. 527/163 o výměře 5798 m2 v k.ú. Dvory a obci 

Karlovy Vary formou smlouvy o bezúplatném převodu pozemku z vlastnictví České republiky  

do vlastnictví Karlovarského kraje, za účelem realizace záměru výstavby a provozování Společného 

Operačního Střediska složek integrovaného záchranného systému v Karlovarském kraji 

 

- pověřuje Odbor správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje k podání žádosti o bezúplatný 

převod pozemku p.č. 527/163 o výměře 5798 m2 v k.ú. Dvory a obci Karlovy Vary, z vlastnictví 

České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, do majetku Karlovarského kraje,  

za účelem realizace záměru výstavby a provozování Společného Operačního Střediska složek 

integrovaného záchranného systému v Karlovarském kraji 

 

Termín kontroly: 19.10.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
22. Smlouva o zřízení věcného břemene k silnici III/2114, pozemky p.p.č. 19/20 a 528 v k.ú. Valy  

u Mariánských Lázní ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 67/01/20 
 

- schvaluje zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti spočívající v právu zřídit a provozovat  

na služebných pozemcích plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky  

v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského 

zařízení, k silnici č. III/2114, pozemky p.p.č. 19/20 a 528  v k.ú. Valy u Mariánských Lázní, ve prospěch 

společnosti GasNet, s.r.o., zastoupené na základě plné moci společností GridServices, s.r.o.,  

dle geometrického plánu č. 613-10/2019 ze dne 01.07.2019 (přeložka plynárenského zařízení "PREL, 

Valy - Kynžvartská, Plynovod, číslo stavby: 8800089068" včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných  

a vytyčovacích bodů, v celkové délce 21,32 m v k.ú. Valy u Mariánských Lázní), a to za celkovou 

jednorázovou úhradu 500 Kč včetně DPH 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavby: "PREL, Valy - Kynžvartská, 

Plynovod, číslo stavby: 8800089068" - umístění plynárenského zařízení "PREL, Valy - Kynžvartská, 

Plynovod, číslo stavby: 8800089068" včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů,  

v celkové délce 21,32 m ve služebných pozemcích p.p.č. 19/20 a 528 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní  

ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako povinný na straně jedné),  

a společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, PSČ 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, 
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zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. (jako oprávněný na straně druhé),  

a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč včetně DPH 

 

- schvaluje znění smlouvy o zřízení věcného břemene dle návrhu 

 

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

k uzavření předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene 

 

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

předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene 

 

Termín kontroly: 22.06.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
23. Smlouva o zřízení věcného břemene k silnici II/214 a III/2148, pozemky p.p.č. 3596/15, 3596/18, 

3596/19, 3596/20, 3596/21 a 2688/23 v k.ú. Cheb ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 68/01/20 
 

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

ve smyslu služebnosti spočívající v právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích plynárenské 

zařízení a právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 

opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, k silnici č. II/214, pozemky 3596/15, 

3596/18, 3596/19, 3596/20, 3596/21 a k silnici č. III/2148, pozemek p.p.č. 2688/23 v k.ú. Cheb,  

ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., zastoupené na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., 

dle geometrického plánu č. 6061-190407/2019 ze dne 08.04.2019 (přeložka plynárenského zařízení 

"Přeložka STL plynovodu, Jihovýchodní obchvat Cheb - 8800071494", v celkové délce 57,30 bm  

v k.ú. Cheb), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč včetně DPH 

 

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

věcného břemene v rámci stavby: "Přeložka STL plynovodu, Jihovýchodní obchvat Cheb - 8800071494"  

- umístění plynárenského zařízení "Přeložka STL plynovodu, Jihovýchodní obchvat Cheb - 8800071494", 

v celkové délce 57,30 bm ve služebných pozemcích p.p.č. 3596/15, 3596/18, 3596/19, 3596/20, 3596/21, 

2688/23 v k.ú. Cheb ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako povinný na straně 

jedné) a společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, PSČ 400 01 Ústí nad Labem,  

IČO 27295567, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. (jako oprávněný  

na straně druhé), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč včetně DPH 

 

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

věcného břemene dle návrhu 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o zřízení 

věcného břemene 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene 
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Termín kontroly: 22.06.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
24. 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 69/01/20 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21233, pozemek p.č. 627/1 v k.ú. Habartov, 

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

Senergos, a. s., dle geometrického plánu č. 1253-4121/2019 ze dne 21.10.2019 (umístění inženýrských sítí 

– součást distribuční soustavy, kNN), 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/2172, pozemek p.p.č. 3872/1 v k.ú. Hranice  

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

MONTPROJEKT a. s., dle geometrického plánu č. 1346-3981/2019 ze dne 06.11.2019 (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 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/2186, pozemek p.p.č. 2636 v k.ú. Stříbrná,  

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

ELEKTROPLAN s.r.o., dle geometrického plánu č. 693-2097/2019 ze dne 16.09.2019 (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 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/2181, pozemek p.p.č. 728/1 v k.ú. Počátky  

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

ELEKTROPLAN s.r.o., dle geometrického plánu č. 112-2906/2019 ze dne 24.09.2019 (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 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/2087, pozemek p.p.č. 301 v k.ú. Rybničná,  

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

s.r.o., dle geometrického plánu č. 155-3771/2019 ze dne 07.09.2019 (umístění inženýrských sítí – vedení 

kabelu 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. II/198, pozemek p.p.č. 1652/1 v k.ú. Kojšovice, 

ve prospěch společnosti Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech dle geometrického plánu  

č. 167-37b/2018 ze dne 18.11.2018 (umístění inženýrských sítí – vodovod), a to za celkovou jednorázovou 

úhradu 500 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14  

ze dne 03.09.2014, tj. celkem 605 Kč 
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- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21413, pozemek p.p.č. 401 v k.ú. Mechová, 

ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci společností Václav Vajdiš 

Elektromontáže s.r.o., dle geometrického plánu č. 429-3348/2019 ze dne 15.07.2019 (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 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 věcného břemene - služebnosti 

 

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

předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

Termín kontroly: 22.06.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
25. Schválení prodeje nepotřebného nákladního valníkového automobilu IVECO vč. plachty,  

ve vlastnictví Karlovarského kraje, svěřeného k hospodaření Integrované střední škole Cheb, 

příspěvková organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 70/01/20 
 

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

nákladního valníkového automobilu zn. IVECO, RZ CHA 4038, rok pořízení 1999, pořizovací cena 

1.804.365 Kč, vč. plachty s potiskem, pořizovací cena 46.548,50 Kč, formou kupní smlouvy  

mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Integrovanou střední školou Cheb, příspěvkovou organizací,  

se sídlem Obrněné brigády 2258/6, 350 02 Cheb (jako prodávajícím na straně jedné) a jediným zájemcem 

firmou KERN Cheb s. r. o., se sídlem Truhlářská 1714/3, 350 02 Cheb (jako kupujícím na straně druhé), 

za nabídnutou cenu 24.200 Kč, dle návrhu 

 

- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 24.200 Kč, získané prodejem nákladního 

automobilu zn. IVECO vč. plachty s potiskem, specifikované v návrhu, zůstanou příspěvkové organizaci 

 

- ukládá řediteli Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, Ing. Janu Homolkovi, uzavřít 

předmětnou kupní smlouvu a pověřuje ho podpisem této smlouvy, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 06.04.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jan Homolka, ředitel Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace 

 

 
26. Schválení prodeje nepotřebného osobního vozidla zn. Škoda Fabia 1,2 sedan ve vlastnictví 

Karlovarského kraje, svěřeného k hospodaření Koordinátoru integrovaného dopravního systému 

Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 71/01/20 
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- schvaluje dle přílohy č. 2 zřizovací listiny „Pravidla pro správu majetku kraje“ prodej nepotřebného 

osobního vozidla zn. Škoda Fabia 1,2 sedan, RZ 1K7 1096, rok pořízení 2004, pořizovací cena  

290.000 Kč, ve vlastnictví Karlovarského kraje, svěřeného k hospodaření Koordinátoru dopravního 

integrovaného systému Karlovarského kraje, příspěvková organizace, formou kupní smlouvy  

mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Koordinátorem integrovaného dopravního systému 

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary  

(jako prodávajícím na straně jedné) a jediným zájemcem paní Vlastou Petrovičovou, trvale bytem  

xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx (jako kupujícím na straně druhé), za odhadní cenu 18.000 Kč,  

dle návrhu 

 

- ukládá řediteli Koordinátoru integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace, PhDr. Ing. Zdeňku Kusému, uzavřít předmětnou kupní smlouvu a pověřuje ho podpisem této 

smlouvy, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 20.04.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

PhDr. Ing. Zdeněk Kusý, ředitel Koordinátor integrovaného dopravního systému 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

 

 
27. Schválení prodeje nepotřebného traktoru zn. Zetor Z 7011 ve vlastnictví Karlovarského kraje, 

svěřeného k hospodaření Školnímu statku a krajskému středisku ekologické výchovy Cheb, 

příspěvkové organizaci  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 72/01/20 
 

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

traktoru zn. Zetor Z 7011, rok výroby 1983, pořizovací cena 124.398 Kč, formou kupní smlouvy  

mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Školním statkem a krajským střediskem ekologické výchovy 

Cheb, příspěvkovou organizací, se sídlem U Farmy 30/11, 350 02 350 02 Cheb (jako prodávajícím  

na straně jedné) a zájemcem Václavem Dubnem, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona, 

se sídlem 582 57 Lípa u Havlíčkova Brodu (jako kupujícím na straně druhé), za nabízenou nejvyšší cenu 

106.000 Kč vč. DPH, dle návrhu 

 

- schvaluje s tím, že finanční prostředky v celkové výši 106.000 Kč vč. DPH, získané prodejem traktoru 

zn. Zetor Z 7011, specifikované v návrhu, zůstanou příspěvkové organizaci 

 

- ukládá řediteli Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace, 

Ing. Leošovi Horčičkovi, uzavřít předmětnou kupní smlouvu a pověřuje ho podpisem této smlouvy,  

dle návrhu 

 

Termín kontroly: 13.07.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Leoš Horčička, ředitel Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy 

Cheb, příspěvková organizace 
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28. Informace o smlouvách o zřízení věcného břemene a smlouvách o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě uzavřených Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, 

v období od 01.07.2019 do 31.12.2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 73/01/20 
 

- bere na vědomí informaci o smlouvách o zřízení věcného břemene a smlouvách o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě uzavřených Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou 

organizací, v období od 01.07.2019 do 31.12.2019 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
29. Informace o uzavřených nájemních smlouvách, pachtovních smlouvách, smlouvách o výpůjčce  

a smlouvách o výprose za období od 01.07.2019 do 31.12.2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 74/01/20 
 

- bere na vědomí informace o uzavřených nájemních smlouvách, pachtovních smlouvách, smlouvách  

o výpůjčce a smlouvách o výprose za období od 01.07.2019 do 31.12.2019 na základě působnosti odboru 

správa majetku dle předloženého návrhu 

 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
30. Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje, předaných  

k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, vzniklé 

na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje 

katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 75/01/20 
 

- bere na vědomí informaci o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje, předaných  

k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, vzniklé  

na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru 

nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu, od 01.07.2019 do 31.12.2019 

dle návrhu 

 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
31. 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   

IX. části dílčích projektů do zásobníku 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 76/01/20 
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- 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 

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: 09.03.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
32. Žádost o změnu dílčího projektu č. 3_01_493 v rámci projektu "Podpora výměny zdrojů tepla 

na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 Kotlíkové 

dotace III" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 77/01/20 
 

- schvaluje žádost o změnu zdroje vytápění u projektu číslo 3_01_493 dle návrhu 

 

Termín kontroly: 23.03.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
33. Vyjadřování Karlovarského kraje v procesu posuzování vlivů na životní prostředí 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
34. Jmenování členů školské rady při středních školách, jejichž činnost vykonává Střední škola 

živnostenská Sokolov, příspěvková organizace a Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola 

Cheb, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 78/01/20 
 

- jmenuje Mgr. Petra Kubise a Renatu Oulehlovou členy školské rady při střední škole, jejíž činnost 

vykonává Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace, a to s účinností dnem následujícím 

po dni ukončení voleb do školské rady 

 

- jmenuje Bc. Janu Roubalovou a Ing. Pavla Hojdu členy školské rady při střední škole, jejíž činnost 

vykonává Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace, a to s účinností 

dnem následujícím po dni ukončení voleb do školské rady 

 

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

podpisem jmenovacích dekretů členů školských rad 
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- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy úřadu realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto 

usnesení 

 

Termín kontroly: 09.03.2020 
 

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

 

 
35. Souhlas s odvoláním zástupkyně ředitele Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, 

příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 79/01/20 
 

- souhlasí s odvoláním Mgr. Petry Rumlenové z vedoucího pracovní místo zástupkyně ředitele Gymnázia 

Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, příspěvková organizace, která ředitele v době  

jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu práv a povinností 

 

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

 

Termín kontroly: 09.03.2020 
 

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

 

 
36. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní  

rok 2018/2019 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
37. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 80/01/20 
 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1 

 

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

 

Termín kontroly: 09.03.2020 
 

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

 

 
38. Projekt „Nestůj a pojď II.“ – Závěrečná zpráva o realizaci projektu  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 81/01/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Závěrečnou zprávu  

o realizaci projektu Nestůj a pojď II., registrační číslo projektu CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769, 

financovaného v rámci  Operačního programu Zaměstnanost, výzvy MPSV č. 116 – průběžná výzva  



Usnesení ze 180. jednání RKK dne 27.01.2020 

 

27.01.2020  Strana 26 (celkem 29) 

 

– Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly v rámci Operačního programu Zaměstnanost – 

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad – kraje 

 

Termín kontroly: 06.04.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Irena Krolopová, pověřená výkony vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 

 
39. Žádost obce Valy o výjimku z Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje ev. č. KK01556/2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 82/01/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení výjimku z čl. IV. odst. 18 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ev. č. KK01556/2019 

 

Termín kontroly: 20.04.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Irena Krolopová, pověřená výkony vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 

 
40. Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro rozvoj venkova na rok 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 83/01/20 
 

- schvaluje plán práce Komise pro rozvoj venkova na rok 2020 

 

Termín kontroly: 09.03.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Irena Krolopová, pověřená výkony vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 

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

Karlovarského kraje, a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 84/01/20 
 

- bere na vědomí zápisy z kontrolních dnů na Údržbě silnic Karlovarského kraje, a.s., k Závazku veřejné 

služby ze dne 30.09.2019, 29.10.2019, 28.11.2019 a měsíční vyúčtování za měsíc září, říjen, listopad  

roku 2019 - skutečné náklady na výkon údržbových prací na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví 

Karlovarského kraje dle Dodatku č. 8 ev. č. 02650/2016/8 a následujících ke smlouvě o poskytnutí 

vyrovnávací platby za závazek veřejné služby ev. č. 01883/2014 – 00 

 

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

 

 
42. Zajištění cenového dozoru pro akci Karlovarského kraje „KK – Revitalizace Císařských lázní 

Karlovy Vary“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 85/01/20 
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- bere na vědomí informace o požadavku Ministerstva kultury ČR, jako poskytovatele dotace na cenový 

dozor stavby uvedené v důvodové zprávě 

 

- souhlasí se zajištěním cenového dozoru dle návrhu 

 

Termín kontroly: 23.03.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
43. Závěrečná zpráva o realizaci projektu Senior Pas 2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 86/01/20 
 

- bere na vědomí závěrečnou zprávu o realizaci projektu Senior Pas 2019 v Karlovarském kraji 

 

- ukládá odboru sociálních věcí předložit závěrečnou zprávu o realizaci projektu Senior Pas 2019  

v Karlovarském kraji k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 09.03.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová , pověřená úkoly vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
44. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka celodenní stravy  

pro klienty DOZP PATA v Hazlově“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 87/01/20 
 

- 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 

„Dodávka celodenní stravy pro klienty DOZP PATA v Hazlově“ v Domově pro osoby se zdravotním 

postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace 

 

- schvaluje hodnotící kritérium "nejnižší nabídková cena za celodenní stravovací jednotku včetně DPH" 

pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka celodenní stravy pro klienty DOZP PATA  

v Hazlově“ v Domově pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Dodávka celodenní stravy pro klienty  

DOZP PATA v Hazlově“ v Domově pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, 

příspěvková organizace, dle návrhu 

 

- schvaluje seznam dodavatelů k oslovení výzvou na veřejnou zakázku „Dodávka celodenní stravy  

pro klienty DOZP PATA v Hazlově“ v Domově pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, 

příspěvková organizace, dle návrhu 

 

PROXIMA GASTRO, s.r.o.     IČO 27074285 

SOKOREST, s.r.o.                    IČO 27978273 

Miroslava Utikalová                  IČO 16712633 

VESELÁ LIŠKA s. r. o.            IČO 05108993 

Marie Hlaváčová                        IČO 69925925 
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- schvaluje 

členy hodnotící komise: 

Mgr. Dalibor Blažek  

Bc. Miloslav Čermák 

Daniel Lindenberg 

Kateřina Mairingerová, DiS. 

 

náhradníky hodnotící komise: 

Anna Vendlová 

Ing. Petr Březina 

Ing. Erik Klimeš 

Mgr. Jiří Klsák 

Ing. Josef Janů 

 

Termín kontroly: 11.05.2020 
 

Zodpovídá: Daniel Lindenberg, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA"  

v Hazlově, příspěvková organizace 

Bc. Petra Maněnová, pověřená úkoly vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
45. Informace o oslovení společností Amazon a Daimler AG 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 88/01/20 
 

- bere na vědomí informaci o oslovení mezinárodních společností Amazon a Daimler AG jako nových 

investorů pro Karlovarský kraj ke společnému jednání 

 

Termín kontroly: 09.03.2020 
 

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

 

 
46. Změna usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 1497/12/19 ze dne 9. 12. 2019 - Změny platů 

ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných 

Karlovarským krajem 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 89/01/20 
 

- mění část svého usnesení č. RK 1497/12/19 ze dne 9. 12. 2019 v tom smyslu, že nahrazuje přílohu  

s názvem Změny platů ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení 

zřizovaných Karlovarským krajem od 1. 1. 2020 přílohou v novém znění, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 09.03.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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47. Změna usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 42/01/20 ze dne 14. 1. 2020 - Přijímací řízení 

ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem pro školní rok 2020/2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 90/01/20 
 

- mění část svého usnesení č. RK 42/01/20 ze dne 14. 1. 2020 v tom smyslu, že nahrazuje přílohu  

s názvem Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2020/2021 přílohou v novém znění,  

dle návrhu 

 

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

 

 
48. Zajištění předběžného oznámení dle § 34 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

ve znění pozdějších předpisů, k projektům č. 1 až 4 Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné 

regiony - zveřejnění předběžného oznámení v Úředním věstníku EU 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 91/01/20 
 

- pověřuje odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor investic zajištěním předběžného oznámení  

dle § 34 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k projektům  

č. 1 až 4 Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony - zveřejnění předběžného oznámení  

v Úředním věstníku EU na dodávku CNG autobusů po schválení odborem legislativním a právním 

a krajským živnostenským úřadem 

 

- ukládá vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství předložit do Rady Karlovarského kraje 

předběžné oznámení, které bylo vloženo do Úředního věstníku EU, a které bylo překontrolováno odborem 

legislativním a právním a krajským živnostenským úřadem, odborem řízení projektů a odborem investic 

 

Termín kontroly: 09.03.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního  

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Kubis v. r. 

hejtman  

Karlovarského kraje 

 Martin Hurajčík v. r. 

 náměstek hejtmana 

 


