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	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 183. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 10. února 2020 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 11:11 do 15:02 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Kubis, Mgr. Mračková Vildumetzová, p. Hurajčík, Mgr. Blažek, 
Ing. Jakobec, Ing. Bureš, Ing. Bradáč, p. Váňa, Ing. Janů  (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Kubis
Přizvaní:	             Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Další zúčastnění:	Ing. Jánská, Ing. Lichtneger, Mgr. Novotný, Mgr. Pavlíková, 
PhDr. Mgr. Smoleja, Ing. Veselý, Ing. Weissová
Zapisovatelka:      	Lenka Burešová      	


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 10.02.2020
RK 126/02/20
2.
Upuštění od vymáhání pohledávky za povinným Lékárna PASÁŽ s.r.o., v likvidaci
RK 127/02/20
3.
Upuštění od vymáhání pohledávky za povinným Hallan, s.r.o.
RK 128/02/20
4.
Uplatnění smluvní pokuty vůči společnosti CyberG Europe, a.s., za pozdní dodávku služby (vyhodnocení ohroženosti vybraných měkkých cílů Karlovarského kraje) v projektu „Bezpečné veřejné prostranství v Karlovarském kraji“ 
v roce 2019
RK 129/02/20
5.
Schválení „Krajské protidrogové koncepce Karlovarského kraje na léta 
2020 – 2024“ 
RK 130/02/20
6.
Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje
RK 131/02/20
7.
Memorandum o spolupráci při realizaci systémového projektu Ministerstva práce 
a sociálních věcí „Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v České republice“
RK 132/02/20
8.
Vyhlášení dotačních programů odboru sociálních věcí pro rok 2020 - 1. část
RK 133/02/20
9.
Rozpočtové změny
RK 134/02/20
10.
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 135/02/20
11.
Postup ve věci škodního případu "Nadbytečné pojištění u nemovitosti v Černavě" u Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje


RK 136/02/20
12.
Schválení projektů Galerie umění Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, na podání žádostí na město Ostrov a Česko-německý fond budoucnosti, dle Předpisu rady pro řízení projektů financovaných z Národních dotačních titulů, č. PR 03/2017
RK 137/02/20
13.
Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví Plzeňského kraje do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 4256 v k.ú. Trstěnice u Mariánských Lázní
RK 138/02/20
14.
Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje 
do majetku města Kraslice - části pozemků p.p.č. 6770/1 a 6770/5 v k.ú. Kraslice
RK 139/02/20
15.
Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje 
do majetku obce Útvina - části pozemků p.p.č. 2401/16 a 2424 v k.ú. Útvina
RK 140/02/20
16.
Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje 
RK 141/02/20
17.
Souhlas vlastníka s ověřením zjednodušené dokumentace (pasportu) stavby: "Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice Karlovy Vary, sloučení popisných a orientačních čísel objektů A, B, C pod jedno číslo popisné a jedno číslo orientační"
RK 142/02/20
18.
Schválení výjimky z předpisu Rady Karlovarského kraje PR č. 06/2018 "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" - Úprava a rozdělení projektové dokumentace a inženýrská činnost v rámci akce: Karlovarská krajská nemocnice, a. s. – nemocnice v Chebu 
– Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu
RK 143/02/20
19.
Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech 
v Karlovarském kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III" v rámci podprogramu "Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření" - schválení projektu 
RK 144/02/20
20.
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  X. části dílčích projektů do zásobníku
RK 145/02/20
21.
Prezentace Karlovarského kraje na Zemi živitelce 2020
RK 146/02/20
22.
Centrální nákup elektrické energie na období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022
RK 147/02/20
23.
Schválení výsledku zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů pro ZZS KVK, část B. Dodávka plicních ventilátorů“ Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
RK 148/02/20
24.
Žádost o individuální dotaci spolku Komunitní centrum Chebsko z.s., na projekt „Daruj krev – zachraň život“
RK 149/02/20
25.
Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce kotelny a stodoly na dílny“ – stavba, pro Střední lesnickou školu Žlutice, p. o.
RK 150/02/20
26.
Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace, za 4. čtvrtletí 2019
RK 151/02/20
27.
Informace o předložení Rozsahu závazku veřejné služby v rámci letní údržby silnic II. a III. tříd na rok 2020 Údržbou silnic KK, a.s., odsouhlaseného Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, p.o., a zaměřeného v maximální míře na výspravy silnic po zimním období a na zajištění bezpečnosti provozu
staženo
28.
Informace o předběžném oznámení na dodávku CNG autobusů pro Karlovarský kraj, které bylo vloženo do Úředního věstníku EU
RK 152/02/20
29.
Změna platu ředitelky příspěvkové organizace Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace 
RK 153/02/20
30.
Rámcová smlouva o financování nekrytých závazků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
RK 154/02/20
31.
Plány práce komisí Rady Karlovarského kraje pro rok 2020
RK 155/02/20
32.
Alokace části volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2019 ve výši 100.000.000 Kč pro Krajskou správu 
a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, na zajištění oprav silnic II. a III. třídy Karlovarského kraje v roce 2020
RK 156/02/20
33.
Projekt Karlovarského kraje „Podpora vybraných služeb sociální prevence“ 
– podpis podlicenční smlouvy
RK 157/02/20
34.
Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod" pro Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace
RK 158/02/20
35.
Akce „KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“ – schválení Dodatku 
č. 1 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem stavebních prací
RK 159/02/20
36.
Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. - aktuální informace a poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
RK 160/02/20
37.
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji 
za školní rok 2018/2019
RK 161/02/20
38.
Dodatky č. 1 ke smlouvám v rámci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže 
ČR 2020 
RK 162/02/20
39.
Schválení dodatku č. 2 smlouvy o úvěru uzavřené s Komerční bankou, a.s.
RK 163/02/20




































 		 	                
   


A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Martina Hurajčíka 
- Ing. Karla Jakobce


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Rozšíření programu o:

32.
Alokace části volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2019 ve výši 100.000.000 Kč pro Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, na zajištění oprav silnic II. a III. třídy Karlovarského kraje v roce 2020
33.
Projekt Karlovarského kraje „Podpora vybraných služeb sociální prevence“ – podpis podlicenční smlouvy
34.
Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod" pro Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace
35.
Akce „KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“ – schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o dílo se zhotovitelem stavebních prací
36.
Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. - aktuální informace a poskytnutí individuální dotace 
z rozpočtu Karlovarského kraje
37.
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji 
za školní rok 2018/2019
38.
Dodatky č. 1 ke smlouvám v rámci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže 
ČR 2020 
39.
Schválení dodatku č. 2 smlouvy o úvěru uzavřené s Komerční bankou, a.s.

Staženo z programu:

27.
Informace o předložení Rozsahu závazku veřejné služby v rámci letní údržby silnic II. a III. tříd 
na rok 2020 Údržbou silnic KK, a.s., odsouhlaseného Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, p.o., a zaměřeného v maximální míře na výspravy silnic po zimním období 
a na zajištění bezpečnosti provozu



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 10.02.2020

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 126/02/20

- bere na vědomí informaci o splnění nebo průběžném plnění usnesení Rady Karlovarského kraje 
k datu 10.02.2020 dle návrhu č. 1 a č. 2

Zodpovídá:
Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí




2. Upuštění od vymáhání pohledávky za povinným Lékárna PASÁŽ s.r.o., v likvidaci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 127/02/20

- souhlasí s upuštěním od vymáhání nevymahatelné pohledávky ve výši 21.000 Kč za povinným Lékárna PASÁŽ s.r.o., v likvidaci, se sídlem Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1, IČO 26412748, z důvodu zrušení konkurzu pro nedostatek majetku a vymazání dlužníka z obchodního rejstříku a s vyřazením 
z evidence pohledávek

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


3. Upuštění od vymáhání pohledávky za povinným Hallan, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 128/02/20

- bere na vědomí vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen ,,MŠMT") 
dne 10.06.2019 pod č. j. MSMT-16597/2019-2, ve kterém MŠMT uvedlo, že nebude vymáhat 
po Karlovarském kraji částku 534.795 Kč

- souhlasí s upuštěním od vymáhání nevymahatelné pohledávky ve výši 534.795 Kč za povinným 
Hallan, s.r.o., se sídlem Národní 221/24, 360 01 Karlovy Vary, IČO 26693291, z důvodu zrušení konkurzu pro nedostatek majetku a vymazání dlužníka z obchodního rejstříku

- schvaluje úhradu nákladů exekuce ve výši 1.815 Kč včetně DPH

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


4. Uplatnění smluvní pokuty vůči společnosti CyberG Europe, a.s., za pozdní dodávku služby (vyhodnocení ohroženosti vybraných měkkých cílů Karlovarského kraje) v projektu „Bezpečné veřejné prostranství v Karlovarském kraji“ v roce 2019

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 129/02/20

- souhlasí s uplatněním smluvní pokuty vůči společnosti CyberG Europe, a.s., se sídlem Pobočná 1395/1, 141 00 Praha 4, IČO 04200721, ve výši 17.000 Kč, a to z důvodu porušení povinnosti společnosti 
dle smlouvy evidenční číslo KK 02329/2019, ze dne 22. 8. 2019, závazku poskytovat službu v termínech 
a po činnostech, jejichž bližší specifikace je uvedena v harmonogramu provádění služby, který je nedílnou součástí smlouvy

- ukládá odboru bezpečnosti a krizového řízení zajistit vymáhání uvedené smluvní pokuty

Termín kontroly: 14.12.2020

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



5. Schválení „Krajské protidrogové koncepce Karlovarského kraje na léta 2020 – 2024“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 130/02/20

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Krajskou protidrogovou koncepci na léta 2020 - 2024

Termín kontroly: 14.12.2020

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


6. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 131/02/20

- bere na vědomí usnesení Komisí Rady Karlovarského kraje ze dne 13. 1. 2020 a 21. 1. 2020 dle návrhu

Zodpovídá:
Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


7. Memorandum o spolupráci při realizaci systémového projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v České republice“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 132/02/20

- schvaluje uzavření Memoranda o spolupráci při realizaci systémového projektu Ministerstva práce 
a sociálních věcí „Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny 
v České republice“ dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje Mgr. Petra Kubise podpisem Memoranda o spolupráci 
při realizaci systémového projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Podpora systémových změn 
v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v České republice“

Termín kontroly: 13.07.2020

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


8. Vyhlášení dotačních programů odboru sociálních věcí pro rok 2020 - 1. část

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 133/02/20

- schvaluje vyhlášení a pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace 
z rozpočtu Karlovarského kraje
- Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na vybavení pobytových sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB - T2
- Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností

- vyhlašuje
- Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na vybavení pobytových sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB - T2
- Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností

- ukládá odboru sociálních věcí
- zveřejnit vyhlašovaný dotační program a pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje vyhlašovaného dotačního programu na elektronické úřední desce ve lhůtě nejpozději 30 dnů před zahájením příjmu elektronických žádostí o dotace
- zveřejnit informace o vyhlašovaném dotačním programu na webu Karlovarského kraje v sekci Dotace 
a na informačním webu programy.kr-karlovarsky.cz
- uspořádat alespoň jeden informační seminář pro žadatele vyhlašovaných dotačních programů ve lhůtě nejpozději do dne zahájení příjmu elektronických žádostí o dotace (dotační programy lze v rámci pořádání informačních seminářů vzájemně slučovat)
- zajistit přípravu technologie pro sběr elektronických žádostí o dotace ve lhůtě nejpozději do okamžiku zahájení příjmu elektronických žádostí o dotace

Termín kontroly: 24.08.2020

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


9. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 134/02/20

- schvaluje
Rozpočtovou změnu č. 74/2020
- navýšení příjmů Karlovarského kraje a zároveň snížení financování Karlovarského kraje 
o částku 9.373.504,49 Kč (podíl SR + podíl EU), z toho investiční ve výši 8.537.705,99 Kč
a neinvestiční ve výši 835.798,50 Kč z titulu přijetí účelové dotace (ex-post) z Ministerstva
pro místní rozvoj České republiky za realizaci ukončeného projektu Výstavba objektů
pro poskytování sociálních služeb v Aši financovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (identifikační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285)

Rozpočtovou změnu č. 75/2020
- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu projektů EU Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši 5.735.496 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace 
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na projekty realizované v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů. 
Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje v oblasti školství:
•	částka 1.024.561 Kč pro Domov mládeže a školní jídelnu Karlovy Vary
•	částka 1.124.150 Kč pro Střední školu lesnickou Žlutice
•	částka 1.298.896 Kč pro Obchodní akademii, vyšší odbornou školu cestovního ruchu 
             a jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary
•	částka 1.152.963 Kč pro Gymnázium a obchodní akademii Mariánské Lázně
•	částka 1.134.926 Kč pro Střední odbornou školu stavební Karlovy Vary




Rozpočtovou změnu č. 76/2020
- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje 
za rok 2019 v celkové výši 163.117,26 Kč, z toho:
- do Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 6.302,85 Kč ke krytí výdajů 
na cestovné,
- do Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 2.583,41 Kč 
na pohonné hmoty,
- do Odboru kanceláře ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 154.231 Kč ke krytí mzdových výdajů. 
Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky v roce 2019 na provozních účtech kraje přímo související 
s realizací projektu Technická pomoc pro program EÚS 2014 – 2020 ČR – Bavorsko, schváleného 
k realizaci a financování v rámci Programu spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká republika 
2014 – 2020, které budou v roce 2020 použity ke krytí výdajů uvedeného projektu.

Rozpočtovou změnu č. 77/2020
- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje 
za rok 2019 v celkové výši 167.286,88 Kč, z toho:
- do Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 4.904,88 Kč ke krytí výdajů 
na cestovné 
- do Odboru kanceláře ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 162.382 Kč ke krytí mzdových výdajů. 
Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky v roce 2019 na provozních účtech kraje přímo související 
s realizací projektu Technická pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR – Sasko, schváleného k realizaci 
a financování v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 – 2020, 
které budou v roce 2020 použity ke krytí výdajů uvedeného projektu.

Rozpočtovou změnu č. 78/2020
- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje
za rok 2019 ve výši 5.000.000 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů příspěvků cizím subjektům Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí individuální dotace společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., na projekt Zásobení pitnou vodou a odkanalizování lokality Boučí a Dolní Nivy 1. etapa.

Rozpočtovou změnu č. 79/2020
- zapojení financování z vázaných finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje 
za rok 2019 ve výši 3.017.077,97 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o přijaté plnění z bankovní záruky THERMIA BAU a.s., připsané na základní běžný účet kraje dne 3. 3. 2016 na úhradu reklamačních prací na budově Becherova vila v souladu s podmínkami záruční listiny za realizaci díla Stavba Interaktivní galerie Karlovy Vary č. p. 1196 - Becherova vila.   

Rozpočtovou změnu č. 80/2020
- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje
 za rok 2019 ve výši 148.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru legislativního, právního a krajského živnostenského úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na finanční krytí Smlouvy o poskytování právních služeb č. KK02380/2019 ze dne 8. 7. 2019.

Rozpočtovou změnu č. 81/2020
- zapojení financování z vázaných finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje 
za rok 2019 ve výši 10.000 Kč do kapitoly Příspěvky cizím subjektům Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje k poskytnutí individuální neinvestiční dotace 
v oblasti sportu subjektu Tělovýchovná jednota Sokol Velká Hleďsebe z.s.



Rozpočtovou změnu č. 82/2020
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 40.000 Kč z rozpočtu projektů EU Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu cestovních náhrad přímo souvisejících s realizací projektu Technická pomoc pro program EÚS 2014 – 2020 ČR – Bavorsko schváleného k realizaci a financování v rámci Programu spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká republika 2014 – 2020.

Rozpočtovou změnu č. 83/2020
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 40.000 Kč z rozpočtu projektů EU Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu cestovních náhrad přímo souvisejících s realizací projektu Technická pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR – Sasko schváleného k realizaci a financování v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 – 2020

Rozpočtovou změnu č. 84/2020
- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje 
za rok 2019 ve výši 1.656.090 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky budou použity na investiční výdaje související s realizací akce „KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“. 

Rozpočtovou změnu č. 85/2020
- přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 96.800 Kč z běžných výdajů Odboru dopravy 
a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu běžných výdajů projektů EU tohoto odboru na financování přípravné fáze projektů připravovaných v rámci výzvy č. 93 Integrovaného regionálního operačního programu:
- částka 24.200 Kč - akce č. 7042 Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony II, projekt č. 1
- částka 24.200 Kč - akce č. 7043 Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony II, projekt č. 2 
- částka 24.200 Kč - akce č. 7044 Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony II, projekt č. 3
- částka 24.200 Kč - akce č. 7045 Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony II, projekt č. 4

Rozpočtovou změnu č. 86/2020
- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje 
za rok 2019 ve výši 2.140.196 Kč do rozpočtu Odboru informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje, z toho částka 2.038.556 Kč do kapitálových výdajů a částka 101.640 Kč do běžných výdajů. Finanční prostředky jsou určeny na financování veřejné zakázky Multifunkční zařízení pro KÚ KK, na servisní podporu integrace, integrační platformy ESB a BizTalka na nákup switchů s příslušenstvím. 

Rozpočtovou změnu č. 87/2020
- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje 
za rok 2019 ve výši 420.000 Kč do kapitálových výdajů rozpočtu Odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje na akci Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky

Termín kontroly: 06.04.2020

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu


10. 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 135/02/20

- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 1. 2. 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


11. Postup ve věci škodního případu "Nadbytečné pojištění u nemovitosti v Černavě" u Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 136/02/20

- bere na vědomí informaci o projednání škodního případu "Uhrazené pojistné ve výši 23.800 Kč 
za nemovitost, která není ve správě příspěvkové organizace" u Muzea Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje a doporučující závěry škodní komise, které jsou uvedeny v Protokolu o jednání škodní komise ze dne 20. 1. 2020

- určuje v souladu s ustanovením § 257 odst. 2 a § 262 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, náhradu škody za škodu ve výši 23.800 Kč způsobenou Muzeu Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, bývalou ředitelkou této příspěvkové organizace, v plné výši, tj. ve výši 23.800 Kč k tíži bývalé ředitelky Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, s termínem úhrady nejméně 1/3 výše náhrady škody do 31. 3. 2020, zbývající části náhrady škody nejdéle do 30. 6. 2020

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu v souladu s § 263 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, projednat výši náhrady škody s bývalou ředitelkou Muzea Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, a písemně jí ji oznámit

- ukládá ředitelce Muzea Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, zajistit nezbytné kroky k likvidaci škody

Termín kontroly: 27.07.2020

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního
Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu


12. Schválení projektů Galerie umění Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, na podání žádostí na město Ostrov a Česko-německý fond budoucnosti, dle Předpisu rady pro řízení projektů financovaných z Národních dotačních titulů, č. PR 03/2017

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 137/02/20

- schvaluje zařazení projektů "Akce pro veřejnost, Pracovní listy a výstava Mezi sklem a porcelánem" Galerie umění Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje

- schvaluje podání projektů "Akce pro veřejnost a Pracovní listy ke stálým animačním programům" Galerie umění Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje do dotačního programu města Ostrov a podání projektu výstava "Mezi sklem a porcelánem" do Česko německého fondu budoucnosti

- schvaluje celkové náklady projektů "Akce pro veřejnost, Pracovní listy ke stálým animačním programům a výstava "Mezi sklem a porcelánem" pro Galerii umění Karlovy Vary, příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje ve výši max. 229.735 Kč

Termín kontroly: 11.05.2020

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


13. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví Plzeňského kraje do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 4256 v k.ú. Trstěnice u Mariánských Lázní

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 138/02/20

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 4256 o výměře 3640 m2 v k.ú. Trstěnice u Mariánských Lázní a obci Trstěnice, a to formou darovací smlouvy mezi Plzeňským krajem, se sídlem Plzeň, Škroupova 1760/18, PSČ 306 13, 
IČO 70890366 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), 
a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Plzeňského kraje 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 darovací smlouvy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné darovací smlouvy

Termín kontroly: 21.09.2020

Zodpovídá:
Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku
Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


14. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města Kraslice - části pozemků p.p.č. 6770/1 a 6770/5 v k.ú. Kraslice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 139/02/20

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 6770/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2664-208/2019 z původního pozemku p.p.č. 6770/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 6770/10 o výměře 39 m2 a části pozemku p.p.č. 6770/5, které byly odděleny geometrickým plánem č. 2664-208/2019 z původního pozemku p.p.č. 6770/5 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 6770/11 o výměře 2 m2 a p.p.č. 6770/12 o výměře 1m2 
v k.ú. a obci Kraslice, konkrétnímu zájemci městu Kraslice, 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 Kraslice, se sídlem nám. 28. října 1438, Kraslice, PSČ 358 20, IČO 00259438 (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 Kraslice

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 6770/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2664-208/2019 z původního pozemku p.p.č. 6770/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 6770/10 o výměře 39 m2 a částí pozemku p.p.č. 6770/5, které byly odděleny geometrickým plánem č. 2664-208/2019 z původního pozemku p.p.č. 6770/5 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 6770/11 o výměře 2 m2 
a p.p.č. 6770/12 o výměře 1m2 v k.ú. a obci Kraslice, konkrétnímu zájemci městu Kraslice, 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 Kraslice, se sídlem nám. 28. října 1438, Kraslice, PSČ 358 20, IČO 00259438 (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 Kraslice

- 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

Termín kontroly: 21.09.2020

Zodpovídá:
Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku
Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


15. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Útvina - části pozemků p.p.č. 2401/16 a 2424 v k.ú. Útvina

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 140/02/20

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemku p.p.č. 2401/16, které byly odděleny geometrickým plánem č. 415-50/2019 z původního pozemku p.p.č. 2401/16 a označeny jako pozemky p.p.č. 2401/16 díl "g" o výměře 42 m2 a 2401/32 o výměře 226 m2 a části pozemku p.p.č. 2424, které byly odděleny geometrickým plánem č. 415-50/2019 z původního pozemku p.p.č. 2424 a označeny jako pozemky p.p.č. 2424 díl "a" o výměře 38 m2, 2424 díl "f" o výměře 34 m2 a 2424 díl "c" o výměře 
26 m2 v k.ú. a obci Útvina, konkrétnímu zájemci obci Útvina, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Útvina, se sídlem Útvina 80, PSČ 364 01 Toužim, IČO 00255106 (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 obce Útvina

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 2401/16, které byly odděleny geometrickým plánem č. 415-50/2019 z původního pozemku p.p.č. 2401/16 a označeny jako pozemky p.p.č. 2401/16 díl "g" o výměře 42 m2 a 2401/32 o výměře 
226 m2 a části pozemku p.p.č. 2424, které byly odděleny geometrickým plánem č. 415-50/2019 
z původního pozemku p.p.č. 2424 a označeny jako pozemky p.p.č. 2424 díl "a" o výměře 38 m2, 2424 díl "f" o výměře 34 m2 a 2424 díl "c" o výměře 26 m2 v k.ú. a obci Útvina, konkrétnímu zájemci obci Útvina, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Útvina, se sídlem Útvina 80, PSČ 364 01 Toužim, IČO 00255106 (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 obce Útvina

- 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

Termín kontroly: 21.09.2020

Zodpovídá:
Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku
Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


16. 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 141/02/20

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21035, pozemek p.p.č. 1180 
v k.ú. Mezihorská, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., zastoupené 
na základě plné moci společností První SaZ Plzeň, a. s., dle geometrického plánu č. 391-30/2018 ze dne 13.05.2019 (umístění inženýrských sítí – kabelové vedení), 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/22124, pozemek p.p.č. 876/4 v k.ú. Stráň, 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci společností SUPTel a. s., dle geometrického plánu č. 136-479/2017 ze dne 01.03.2018 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), 
a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy 
o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje 
č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/20174, pozemek p.p.č. 1239/1 v k.ú. Drmoul, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci společností SUPTel a. s., dle geometrického plánu č.1034-3879/2019 ze dne 02.09.2019 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), 
a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy 
o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje 
č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/230, pozemek p.p.č. 3179/3 
v k.ú. Bečov nad Teplou, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci společností Senergos, a. s., dle geometrického plánu č. 681-3908/2019 ze dne 07.10.2019 (umístění inženýrských sítí – vzdušné 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/00635, pozemek p.č. 127/12 v k.ú. Hory 
u Jenišova, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci společností OMEXOM GA Energo s.r.o., dle geometrického plánu č. 529-4080/2019 ze dne 14.10.2019 (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. II/209, pozemek p.č. 1175/1 
v k.ú. Dolní Chodov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci společností Stav - elektro s.r.o., dle geometrického plánu č. 2603-3544/2019 ze dne 02.09.2019 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21315, pozemek p.p.č. 109/1 v k.ú. Nebesa, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci společností JH projekt s.r.o., dle geometrického plánu č. 117-3911/2019 ze dne 29.10.2019 (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


17. Souhlas vlastníka s ověřením zjednodušené dokumentace (pasportu) stavby: "Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice Karlovy Vary, sloučení popisných a orientačních čísel objektů A, B, C pod jedno číslo popisné a jedno číslo orientační"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 142/02/20

- souhlasí s ověřením zjednodušené dokumentace (pasportu) stavby: "Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice Karlovy Vary, sloučení popisných a orientačních čísel objektů A, B, C pod jedno číslo popisné a jedno číslo orientační" podle ustanovení § 125 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

- zmocňuje Ing. Jitku Samákovou, generální ředitelku a předsedkyni představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., k podání žádosti a zajištění rozhodnutí ve věci pasportu stavby: "Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice Karlovy Vary, sloučení popisných a orientačních čísel objektů A, B, C 
pod jedno číslo popisné a jedno číslo orientační"





Termín kontroly: 25.05.2020

Zodpovídá:
Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku
Ing. Jitka Samáková, předsedkyně představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví


18. Schválení výjimky z předpisu Rady Karlovarského kraje PR č. 06/2018 "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" - Úprava a rozdělení projektové dokumentace a inženýrská činnost v rámci akce: Karlovarská krajská nemocnice, a. s. 
– nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 143/02/20

- schvaluje výjimku z předpisu Rady Karlovarského kraje PR č. 06/2018 "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" na objednání revize projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci: „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. 
– nemocnice v Chebu – dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“ u zhotovitele ATELIER PENTA v.o.s , Mrštíkova 12, Jihlava, IČO 47916621

- schvaluje návrh smlouvy o dílo na úpravu a rozdělení projektové dokumentace zakázkové číslo 
A43-14-P a inženýrská činnost na akci: „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu
- Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“

- pověřuje Ing. Tomáše Brtka podpisem smlouvy o dílo na úpravu a rozdělení projektové dokumentace zakázkové číslo A43-14-P a inženýrská činnost na akci: „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“ se zhotovitelem ATELIER PENTA v.o.s , Mrštíkova 12, Jihlava, IČO 47916621

Termín kontroly: 06.04.2020

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic


19. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III" v rámci podprogramu "Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření" - schválení projektu 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 144/02/20

- souhlasí se zařazením projektu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech 
v Karlovarském kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III" v rámci podprogramu "Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření" do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení - záměr kraje podat žádost 
o projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji 
- dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III" v rámci podprogramu "Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření"



- pověření hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádosti o dotaci pro projekt  "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III" včetně jejích příloh podávané do podprogramu "Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření" a dalších dokumentů souvisejících s podáním žádosti a realizací projektu

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci 
o možných rizicích spojených s projektem "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III" v rámci podprogramu "Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření"

Termín kontroly: 06.04.2020

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic


20. 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  
X. části dílčích projektů do zásobníku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 145/02/20

- 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 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: 20.04.2020

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic


21. Prezentace Karlovarského kraje na Zemi živitelce 2020

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 146/02/20

- souhlasí s prezentací Karlovarského kraje na Zemi živitelce 2020

- schvaluje závaznou přihlášku na výstavu Země živitelka 2020

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky, podpisem závazné přihlášky na výstavu Země živitelka 2020

- schvaluje celkové předpokládané náklady v maximální výši 700.000 Kč na prezentaci Karlovarského kraje na Zemi živitelce 2020 dle rozpočtu uvedeného v důvodové zprávě

Termín kontroly: 14.12.2020

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


22. Centrální nákup elektrické energie na období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 147/02/20

- schvaluje realizaci centrálního nákupu elektrické energie pro Karlovarský kraj a příspěvkové organizace Karlovarského kraje - centrální nákup prostřednictvím komoditní burzy

- schvaluje realizaci centrálního nákupu elektrické energie pro obce Karlovarského kraje a jejich organizace a společnosti zřízené nebo ovládané obcemi Karlovarského kraje - centrální nákup prostřednictvím komoditní burzy

- schvaluje výjimku z předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 03/2018 v případě realizace centrálního nákupu elektrické energie

- schvaluje realizaci veřejné zakázky na nákup elektrické energie na období od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022 formou aukčního nákupu na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., 
a to pro Karlovarský kraj a příspěvkové organizace Karlovarského kraje a společnosti ovládané Karlovarským krajem a dále obce Karlovarského kraje a jejich organizace a společnosti zřízené 
nebo ovládané obcemi Karlovarského kraje, které uzavřely smlouvu o společném postupu 
při centralizovaném zadávání veřejné zakázky na nákup elektrické energie

- schvaluje dodatek č. 3 smlouvy "O vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu 
POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., pro konečné zákazníky - odběratel" realizací centrálního nákupu elektrické energie na období 2021 - 2022 prostřednictvím komoditní burzy 
POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., dle přílohy č. 2

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky, podpisem dodatku č. 3 smlouvy "O vzniku oprávnění k uzavírání obchodů 
na trhu POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., pro konečné zákazníky - odběratel" realizací centrálního nákupu elektrické energie na období 2021 - 2022 prostřednictvím komoditní burzy 
POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky, podpisem dopisu organizacím a společnostem zřízeným nebo ovládaným Karlovarským krajem a dále obcím Karlovarského kraje s oznámením a s nabídkou společného postupu při centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací, které jsou zřízeny Karlovarským krajem, a které se zúčastní centrálního nákupu elektrické energie, poskytnout veškerou součinnost při realizaci centrálního nákupu elektrické energie a poskytnout požadované podklady a uzavřít smlouvu o společném postupu pokud 
ji již nemají uzavřenou

- souhlasí s uhrazením celé částky vyměřené burzou POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., 
za provedení centrálního nákupu elektrické energie z rozpočtu Karlovarského kraje a nerozúčtováním jednotlivým organizacím a společnostem, které jsou zřízeny nebo ovládány Karlovarským krajem




- souhlasí s uhrazením celé částky vyměřené burzou POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., 
za provedení centrálního nákupu elektrické energie z rozpočtu Karlovarského kraje a rozúčtováním jednotlivým obcím Karlovarského kraje a jejich organizacím a společnostem zřízeným nebo ovládaným obcemi Karlovarského kraje

Termín kontroly: 27.07.2020

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


23. Schválení výsledku zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů pro ZZS KVK, část B. Dodávka plicních ventilátorů“ Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 148/02/20

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky s názvem „Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů pro ZZS KVK, část B. Dodávka plicních ventilátorů“ realizované formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka účastníka 
Medsol s.r.o., se sídlem Lužná 591/4, 160 00 Praha 6 - Vokovice, IČO 24201596, s nabídkovou cenou 1.664.000 Kč bez DPH (2.013.440 Kč vč. DPH).

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku „Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů 
pro ZZS KVK, část B. Dodávka plicních ventilátorů“ dle návrhu

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku s vybraným dodavatelem Medsol s.r.o., se sídlem Lužná 591/4, 160 00 Praha 6 - Vokovice, IČO 24201596, po marném uplynutí lhůt k podání námitek 
k průběhu zadávacího řízení

- pověřuje MUDr. Jiřího Smetanu, ředitele příspěvkové organizace, podpisem kupní smlouvy s vybraným dodavatelem Medsol s.r.o., se sídlem Lužná 591/4, 160 00 Praha 6 - Vokovice, IČO 24201596, 
s nabídkovou cenou 1.664.000 Kč bez DPH (2.013.440 Kč vč. DPH)

Termín kontroly: 10.08.2020

Zodpovídá:
MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje příspěvková organizace


24. Žádost o individuální dotaci spolku Komunitní centrum Chebsko z.s., na projekt „Daruj krev 
– zachraň život“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 149/02/20

- bere na vědomí žádost o poskytnutí individuální dotace společnosti Komunitní centrum Chebsko z.s., 
se sídlem Plesná, Vilová 393, PSČ 351 35, IČO 07652305, na projekt „Daruj krev – zachraň život“  
ve výši 100.000 Kč

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace společnosti Komunitní centrum Chebsko z.s., se sídlem Plesná, Vilová 393, PSČ 351 35, IČO 07652305, dle přílohy č. 1

Termín kontroly: 06.04.2020

Zodpovídá:
Ing. Jan Bureš, člen rady


25. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce kotelny a stodoly 
na dílny“ – stavba, pro Střední lesnickou školu Žlutice, p. o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 150/02/20

- 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 „Rekonstrukce kotelny a stodoly na dílny“ - stavba

- schvaluje hodnotící kritérium "nejnižší nabídková cena bez DPH" pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce kotelny a stodoly na dílny“ - stavba

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Rekonstrukce kotelny a stodoly na dílny“ 
- stavba

- schvaluje seznam dodavatelů k oslovení výzvou na veřejnou zakázku „Rekonstrukce kotelny a stodoly na dílny“ - stavba:
•	STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 590/10, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role, IČO 14707551, info@stasko.cz
•	HELLMICH, spol. s r.o., Hlavní č. p. 282/144, 353 01 Mariánské Lázně, IČO 25218948, zbynek@hellmich.cz
•	Mudicon s.r.o., U Koupaliště 914/5, 360 05 Karlovy Vary – Rybáře, IČO 04741111, skopovy@mudicon.cz
•	STABIA s.r.o., Sládkova 159/1, 350 02 Cheb, IČO 29111021, jan.zelonka@stabia.cz
•	ŠU-STR, s.r.o., Havlíčkova 1777/27, 350 02 Cheb, IČO 25244833, su-str@quick.cz

- schvaluje
členy hodnotící komise:
Ing. Jaroslav Bradáč
Mgr. Jaroslav Borka
Ing. Stanislav Jambor
Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D.
Ing. Andrea Černá

náhradníky hodnotící komise: 
Mgr. Jiří Klsák
Ing. arch. Vojtěch Franta
Ing. Jan Horník
Ing. Pavel Hojda
Mgr. Zdeněk Hrkal
Martin Hurajčík
Ing. Karel Jakobec
Luboš Pokorný
Lenka Pospíchalová
Mgr. Radek Žemlička
Bc. Dagmar Kerulová
Mgr. Kateřina Miosgová


Termín kontroly: 11.05.2020

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic


26. Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace, 
za 4. čtvrtletí 2019

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 151/02/20

- bere na vědomí zprávu o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p. o., za 4. čtvrtletí 2019

- ukládá řediteli Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková organizace, pravidelně předkládat radě kraje zprávu o postupu při zpracovávání návrhu zadání ke zpracování „Studie vyhodnocení územních nároků plánovaného rozvoje průmyslu na mikroregion Sokolov – východ“

Termín kontroly: 23.03.2020

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


27. Informace o předložení Rozsahu závazku veřejné služby v rámci letní údržby silnic II. a III. tříd na rok 2020 Údržbou silnic KK, a.s., odsouhlaseného Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, p.o., a zaměřeného v maximální míře na výspravy silnic po zimním období 
a na zajištění bezpečnosti provozu

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


28. Informace o předběžném oznámení na dodávku CNG autobusů pro Karlovarský kraj, které bylo vloženo do Úředního věstníku EU

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 152/02/20

- bere na vědomí informaci o předběžném oznámení na dodávku CNG autobusů pro Karlovarský kraj, 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

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


29. Změna platu ředitelky příspěvkové organizace Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 153/02/20

- stanovuje v souladu s platnou právní legislativou s účinností od 01.03.2020 plat ředitelce příspěvkové organizace Muzeum  Karlovy Vary, příspěvková organizace, Mgr. Dominice Kožešníkové, ve výši 
dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem platového výměru výše jmenované ředitelky

- ukládá odboru kancelář ředitelky úřadu realizovat úkoly spojené s výše uvedenými skutečnostmi

Termín kontroly: 06.04.2020

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


30. Rámcová smlouva o financování nekrytých závazků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 154/02/20

- bere na vědomí návrh smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad 
na financování nekrytých závazků RR SZ příjemcům dotací

- revokuje usnesení č. RK 1441/12/19 ze dne 02.12.2019

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení návrh smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na financování nekrytých závazků RR SZ příjemcům dotací, dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotace 
ve výši 10.145.000 Kč na financování nekrytých závazků RR SZ příjemcům dotací, dle žádosti

Termín kontroly: 20.04.2020

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


31. Plány práce komisí Rady Karlovarského kraje pro rok 2020

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 155/02/20

- schvaluje plány práce:
Komise pro tělovýchovu a sport 
Komise pro životní prostředí, zemědělství a energetiku

Zodpovídá:
Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


32. Alokace části volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje 
za rok 2019 ve výši 100.000.000 Kč pro Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, na zajištění oprav silnic II. a III. třídy Karlovarského kraje v roce 2020

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 156/02/20

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení alokaci části volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2019 ve výši 100.000.000 Kč do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje 
na neinvestiční příspěvek Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, 
na opravy silnic a mostů II. a III. třídy v Karlovarském kraji v roce 2020

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Rozpočtovou změnu 
č. 90/2020 - zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje 
za rok 2019 ve výši 100.000.000 Kč do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje na poskytnutí neinvestičního příspěvku na opravy silnic a mostů II. a III. třídy v Karlovarském kraji v roce 2020

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky pro zajištění oprav silnic II. a III. tříd Karlovarského kraje v roce 2020, dle specifikace seznamu v příloze č. 1

Termín kontroly: 21.09.2020

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního
Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


33. Projekt Karlovarského kraje „Podpora vybraných služeb sociální prevence“ – podpis podlicenční smlouvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 157/02/20

- schvaluje uzavření podlicenční smlouvy mezi Karlovarským krajem, poskytovatelem podlicence 
a Českou republikou - Ministerstvem práce a sociálních věcí, nabyvatelem podlicence, dle návrhu

- pověřuje Ing. Květu Hryszovou, vedoucí projektu „Podpora vybraných služeb sociální prevence“, 
k podpisu podlicenční smlouvy s Českou republikou - Ministerstvem práce a sociálních věcí, nabyvatelem podlicence dle návrhu

Termín kontroly: 06.04.2020

Zodpovídá:
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů


34. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod" pro Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 158/02/20

- 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 "Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod"

- schvaluje hodnotící kritérium "nejnižší nabídková cena včetně DPH" pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod"

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod"

- schvaluje seznam dodavatelů k oslovení výzvou na veřejnou zakázku "Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod": 

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, 
IČO 40233308
VIDEST s.r.o., Mostecká 377, 360 01 Otovice, IČO 27995771
VSF Fanta spol. s r.o., Vančurova 634/5, 360 17 Karlovy Vary, IČO 25220411
SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 27195147
KUNST,  spol.  s  r.o., Palackého 1906, Hranice I-Město, 753 01 Hranice, IČO 19010591

- schvaluje
členy hodnotící komise:
Mgr. Jiří Klsák
Michal Šťovíček
Ing. Pavel Novák 
Kateřina Mairingerová, DiS.
Ing. Zora Bolková

náhradníky hodnotící komise:
Mgr. Dalibor Blažek
Ing. Jaroslav Bradáč
Mgr. Jaroslav Borka
Ing. Jan Bureš
Bc. Pavel Čekan
Mgr. Bc. Helena Hejnová
Karla Maříková
Bc. Jan Picka
Patrik Pizinger
Josef Váňa
Dita Kadlecová
Jaroslav Štěpán
Monika Drobilová
Anna Vendlová

Termín kontroly: 06.04.2020

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic


35. Akce „KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“ – schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem stavebních prací

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 159/02/20

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem stavebních prací v rámci realizace stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" se „Společnost Císařské lázně 
– GEOSAN GROUP - Metrostav“ (vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s., se sídlem 
U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín, IČO 28169522 a společník Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915), dle návrhu

- pověřuje Mgr. Petra Kubise, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
se zhotovitelem stavebních prací v rámci realizace stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, 
Karlovy Vary" se „Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP - Metrostav“ (vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín, IČO 28169522 a společník Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915), a to v listinné 
a elektronické verzi

Termín kontroly: 06.04.2020

Zodpovídá:
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů


36. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. - aktuální informace a poskytnutí individuální dotace 
z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 160/02/20

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě

- bere na vědomí navržené úkoly, které by měl Institut lázeňství a balneologie, veřejná výzkumná instituce, naplnit pod vedením nové ředitelky, Mgr. Kristýny Matějů, PhD., do 31. 7. 2020. Úkoly jsou uvedeny v důvodové zprávě.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Institut lázeňství a balneologie, v.v.i., IČO 08122539, dle přílohy č. 1

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2020 v rámci individuálních dotací 
z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Mgr. Petra Kubise, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v případě schválení poskytnutí individuální dotace, dle přílohy č. 1

- ukládá odboru kultury památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, v případě schválení doporučení Zastupitelstvu Karlovarského kraje, zpracovat materiál do Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: 23.03.2020

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


37. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní 
rok 2018/2019

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 161/02/20

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí Výroční zprávu 
o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2018/2019 dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 23.03.2020

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


38. Dodatky č. 1 ke smlouvám v rámci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 162/02/20

- souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke kupní smlouvě o zajištění koordinace dopravy účastníků v rámci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 mezi Karlovarským krajem a NLogicz s.r.o. 
(IČO 04599225), ev. č. KK03758/2019, dle návrhu

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění organizace soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje v rámci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 mezi Karlovarským krajem a Základní uměleckou školou Sokolov, Staré náměstí 37 (IČO 66978972), ev. č. KK03784/2019, 
dle návrhu

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže 
a tělovýchovy, podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění organizace soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje v rámci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020

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

Termín kontroly: 06.04.2020

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


39. Schválení dodatku č. 2 smlouvy o úvěru uzavřené s Komerční bankou, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 163/02/20

- souhlasí se zněním dodatku č. 2 smlouvy o úvěru uzavřené s Komerční bankou, a.s.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit dodatek č. 2 smlouvy o úvěru uzavřené 
s Komerční bankou, a.s.

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního








Mgr. Petr Kubis v. r.
hejtman 
Karlovarského kraje

Martin Hurajčík v. r.
 náměstek hejtmana


