Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
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Karlovarský kraj
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06

USNESENÍ
ze 185. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 2. března 2020 v době od 9:06 do 15:04 hodin a dne 9. března 2020
v době od 8:07 do 9:26 hodin (mimo řádný termín)
v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje

2. března 2020
Přítomni:
Jednání řídil:
Omluveni:
Přizvaní:
Další zúčastnění:
Zapisovatelka:
9. března 2020
Přítomni:
Jednání řídil:
Omluveni:
Přizvaní:
Další zúčastnění:
Zapisovatelka:

Mgr. Kubis, Mgr. Mračková Vildumetzová (od 9:28 hod.), p. Hurajčík,
Mgr. Blažek, Ing. Jakobec, Ing. Bureš, Ing. Bradáč, Ing. Janů
(celkem 8 radních)
Mgr. Kubis
p. Váňa
Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Ing. Fučíková, Ing. Jánská, Ing. Janus, Mgr. Novotný, Mgr. Saxová,
PhDr. Mgr. Smoleja
Mgr. Jana Lukášová
Mgr. Kubis, p. Hurajčík, Mgr. Blažek, Ing. Jakobec, Ing. Bureš, Ing. Bradáč,
Ing. Janů (celkem 7 radních)
Mgr. Kubis
Mgr. Mračková Vildumetzová, p. Váňa
Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Mgr. Miosgová Mgr. Saxová, PhDr. Mgr. Smoleja
Lenka Burešová

Usnesení č.

A. Volba ověřovatelů zápisu
B. Schválení programu jednání
1. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice
a.s. - poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál obchodní
společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.
2. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice
a.s. - rezignace člena dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice a.s., a volba
nového člena dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice a.s.
3. Poskytnutí finančního daru za záchranu lidského života
4. Žádost o peněžitý dar spolku Pro Devítku, z.s.

RK 170/03/20
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5. Schválení veřejné sbírky na Získání finančních prostředků na úhradu nákladů
na rehabilitaci Therasuit pro osobu se zdravotním postižením
6. Žádost statutárního města Karlovy Vary o pronájem zastupitelského sálu dne
10. března 2020 a poskytnutí slevy z nájmu
7. Revokace usnesení č. RK 122/02/20 ze dne 3.2.2020 - Schválení realizace
zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Zajištění telekomunikačních služeb
pro Karlovarský kraj 2020 - 2024"
8. Informace o uzavření příkazní smlouvy o vedení účetnictví a poradenství v oblasti
daní mezi Domovem pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace
a společností SCH - EKONOM s.r.o., s účinností od 01.03.2020
9. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Dodávka celodenní
stravy pro klienty DOZP PATA v Hazlově"
10. Dodatek č. 24 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro osoby
se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace
11. „Nákup vybavení nově vybudovaných prostor 3. NP v DpS v Hranicích v rámci
investiční akce „Rekonstrukce střechy objektu domova včetně půdní vestavby“ –
Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace“ - schválení dodatku
ke kupní smlouvě
12. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - KOMPAKT spol. s r.o.
13. Zajištění fyzické ostrahy recepcí v budovách "A", "B" a "C" Krajského úřadu
Karlovarského kraje
14. Rozpočtové změny
15. Rozpočtové změny II.
16. Přehled škodních případů Karlovarského kraje, jeho příspěvkových organizací
a obchodních korporací za rok 2019, o kterých rozhodovala škodní komise
17. Postup ve věci škodního případu u projektu „Podpora přírodovědného
a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004,
finanční partner Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace
18. Poskytnutí příspěvku do fondu investic organizaci Gymnázium Sokolov a Krajské
vzdělávací centrum, příspěvková organizace, na pořízení docházkového systému
pro odloučené pracoviště
19. Změna účelu použití schváleného příspěvku do fondu investic příspěvkové
organizaci Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o., na akci
"Dodávka 3 ks plicních ventilátorů" a na akci "Zřízení záložního operačního
střediska v Sokolově"
20. Změna charakteru schváleného příspěvku do fondu investic na neinvestiční
příspěvek organizaci Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku,
příspěvková organizace, na akci "Nákup kancelářské elektroniky"
21. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2020“
22. Provozní plán Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové
organizace, na rok 2020
23. Příprava zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „II/207 Modernizace
silnice Brložec – Lažany, přeložka serpentiny“
24. Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou území Karlovarského kraje, uzavřené
mezi Karlovarským a Plzeňským krajem
25. Dodatek č. 26 ke smlouvě ev. č. 366/2009 s GW Train Regio a.s., o závazku
veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění
základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje
26. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví obce Velichov do vlastnictví
Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 68/3 a 1103/2 v k.ú. Velichov
27. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje
do majetku města Kraslice - pozemky v k.ú. Kraslice a Zelená Hora u Kraslic
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28. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky v k.ú. Pomezí nad Ohří z majetku
Karlovarského kraje do majetku obce Pomezí nad Ohří a bezúplatné nabytí
pozemků v k.ú. Pomezí na Ohří z majetku obce Pomezí nad Ohří do majetku
Karlovarského kraje
29. Záměr kraje prodat nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku
společnosti LAGARDE SPEDITION spol. s r.o. - pozemek st.p.č. 3450, jehož
součástí je budova č.p. 2053, pozemek st.p.č. 5422, jehož součástí je budova bez
čp/če, pozemek p.p.č. 1578/11, vše v k.ú. Cheb
30. Záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje - pozemek
p.č. 231/3 v k.ú. Královské Poříčí
31. Záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje do majetku
fyzické osoby – část pozemku p.p.č. 1900/11 v k.ú. Hřebečná
32. Upuštění od vymáhání bezdůvodného obohacení + záměr kraje prodat nemovitou
věc z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob – část pozemku
p.p.č. 1900/11 v k.ú. Hřebečná
33. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 1
34. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 2
35. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva
o právu provést stavbu zařízení distribuční soustavy na pozemku p.p.č. 2805/9
v k.ú. Aš, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Gymnáziem Aš, příspěvkovou
organizací a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností
MONTPROJEKT a.s.
36. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva
o právu provést stavbu zařízení distribuční soustavy na pozemku p.p.č. 2846/2,
pozemku st.p.č. 2603, jehož součástí je budova č.p. 1207 a pozemku st.p.č. 2089,
jehož součástí je budova č.p. 1769, vše v k.ú. Aš, mezi Karlovarským krajem,
zastoupeným Dětským domovem Mariánské Lázně a Aš, příspěvkovou organizací
a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností MONTPROJEKT a.s.
37. Smlouva o zřízení služebnosti k pozemku p.p.č. 205/2 v k.ú. Mariánské Lázně
vlastnictví České republiky, s právem hospodaření Povodí Vltavy, státní podnik,
ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského
kraje, příspěvkové organizace
38. Smlouva o zřízení věcného břemene k silnici III/21223, pozemky p.p.č. 11/1
a 118/1 v k.ú. Nebanice ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.
39. Zrušení části usnesení č. RK 1172/10/19 ze dne 07.10.2019 - Zřízení služebností
na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí
do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje a schválení dle nové žádosti
40. Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.č. 1970/1 v k.ú. Karlovy
Vary
41. Souhlas s pokácením 12 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 1792/1
v k.ú. Cheb
42. Souhlas s pokácením 3 ks dřevin rostoucích na pozemcích p.č. 196/1 a 197/1
v k.ú. Dolní Chodov a 6 ks dřevin rostoucích na pozemcích p.č. 3611a 3562/1
v k.ú. Sokolov
43. Souhlas s pokácením 35 ks dřevin rostoucích na pozemku p.č. 1492/194
v k.ú. Sokolov
44. Souhlas s pokácením 4 ks dřevin rostoucích na pozemcích p.p.č. 353/3
v k.ú. Žlutice a p.p.č. 1675 v k.ú. Chlum u Novosedel
45. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce s Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.,
na movitý majetek, pořízený Karlovarským krajem, v souvislosti s investiční akcí
„Karlovarská krajská nemocnice a.s., stavební úpravy porodnického oddělení“
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46. Přenos kompetencí dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů, pro odbor správa majetku a další pověření k podepisování vyjádření
za vlastníka z titulu vlastnického práva k nemovitým věcem - doplnění pověření
47. Žádost o změnu dílčího projektu č. 3_01_557 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"
48. Zřízení přírodní památky Rudenská luční prameniště
49. Žádost obce Libá o výjimku z veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Karlovarského kraje uzavřené dne 17.06.2019 na stavbu Prodloužení
vodovodního řadu – Lužná u F. Lázní - Sorkov
50. Dodatek č. 4 ke smlouvě o vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem
a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR pro rok 2020
51. Změna č. 58 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci
výstavby přívodního vodovodního řadu, kterým dojde k napojení místních částí
obce Milíkov – Těšov a Mokřina na vodovodní síť obce Okrouhlá
52. Změna č. 63 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci
navrhovaného vybudování nového přívodního vodovodního řadu k napojení místní
části obce Pšov – Novosedly na skupinový vodovod Žlutice
53. Žádost spolku Top race agency, z.s., o finanční dar pro hendikepovaného chlapce
Matěje Židlického z Karlovarského kraje
54. Žádost o individuální dotaci obchodní společnosti SOGGIORNO, s.r.o.,
na zajištění kurzu operačních dovedností "Osteosyntéza zlomenin stehenní kosti"
v Karlovarském kraji
55. Změna platu ředitele organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského
kraje, příspěvková organizace
56. Nemocnice Sokolov – nájemné vs. příspěvek na náklady na správu, údržbu
a opravy za rok 2019
57. Dohoda o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek mezi Karlovarským krajem
a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., v souladu se smlouvou o správě a údržbě
nemovitého majetku a nájemní smlouvou za rok 2019
58. Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku
na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XVIII/B“
pro části veřejné zakázky
Část 46 veřejné zakázky T-0301 Přístroj ultrazvukový, pojízdný
Část 48 veřejné zakázky Monitorovací systémy
T-0900 Centrála monitorovací – JIP
T-0902 Monitor lůžkový
T-0903 Monitor vitálních funkcí (Ekg, NIBP, SpO2)
59. Schválení zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení
lékařské technologie a interiérového vybavení - XVIII/B“ pro část 47 veřejné
zakázky – T-0720 Flexibilní endoskop, T-0721 Rigidní laryngoskop, T-0800
Videogastroskop
Schválení realizace nového zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky
„Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - XXI/B“ pro část 47
veřejné zakázky – T-0720 Flexibilní endoskop, T-0721 Rigidní laryngoskop,
T-0800 Videogastroskop
- schválení zadávací dokumentace
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
Zrušení výběrového řízení a realizace nového výběrového řízení veřejné zakázky
na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XXII/B“
pro část 49 veřejné zakázky – T-0715 Kabina audiometrická
60. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Městská knihovna Ostrov,
příspěvková organizace
02.03.2020
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61. Odpověď na "PETICI za ponechání oboru Veřejnosprávní činnost v oborové
struktuře Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvková organizace"
62. Poskytnutí finančního příspěvku Základní umělecké škole Josefa Labitzkého
Bečov nad Teplou, příspěvková organizace, na organizaci VII. Festivalu tvorby
žáků základních uměleckých škol Karlovarského kraje 2020
63. Poskytnutí odměny k životnímu výročí řediteli Obchodní akademie, vyšší odborné
školy cestovního ruchu a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
Karlovy Vary, příspěvková organizace
64. Projekt "Úprava venkovního areálu GOAML pro podporu výuky ve venkovním
prostředí" Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková
organizace
65. Projekt „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školy živnostenské Sokolov,
příspěvková organizace
66. Schválení nevymáhání pohledávky v rámci Stipendijního (dotačního) programu
Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní úrovně obyvatelstva
67. Schválení Rozpočtové změny č. 120/2020 a schválení realizace zadávacího řízení
na veřejnou zakázku "Rekonstrukce hydroizolace objektu školy včetně dešťových
a odpadních stok"
68. Stipendia pro žáky středních škol zřizovaných Karlovarským krajem za 1. pololetí
školního roku 2019/2020
69. Udělení ocenění pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení působících
v Karlovarském kraji
70. Vyhlášení konkursních řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů
příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení
zřizovaných Karlovarským krajem
71. Změna platu ředitele Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra,
příspěvková organizace
72. Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových
organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných
Karlovarským krajem
73. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu
74. Poskytnutí darů medailistům Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020
75. Odměny ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního
managementu Karlovarského kraje a ředitele příspěvkové organizace Karlovarská
agentura rozvoje podnikání – 2. pololetí 2019
76. Návrh na jmenování vedoucí odboru regionálního rozvoje
77. Poskytnutí daru Smíšené česko čínské komoře vzájemné spolupráce
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A. Volba ověřovatelů zápisu
Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:
- Ing. Karla Jakobce
- Ing. Josefa Janů

B. Schválení programu jednání
Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.
Staženo z programu:
2. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. - rezignace
člena dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice a.s., a volba nového člena dozorčí rady
Karlovarské krajské nemocnice a.s.
7. Revokace usnesení č. RK 122/02/20 ze dne 3.2.2020 - Schválení realizace zadávacího řízení
na veřejnou zakázku "Zajištění telekomunikačních služeb pro Karlovarský kraj 2020 - 2024"
11. „Nákup vybavení nově vybudovaných prostor 3. NP v DpS v Hranicích v rámci investiční akce
„Rekonstrukce střechy objektu domova včetně půdní vestavby“ – Domov pro seniory v Hranicích,
příspěvková organizace“ - schválení dodatku ke kupní smlouvě
69. Udělení ocenění pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení působících v Karlovarském
kraji
73. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu
1. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál obchodní společnosti Karlovarská
krajská nemocnice a.s.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 170/03/20
v postavení rozhodovat dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (dále jen "zákon o obchodních korporacích"), ve znění pozdějších předpisů
ve věcech kraje jako jediný společník společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČO 26365804,
se sídlem Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205
- schvaluje poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál obchodní společnosti
Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČO 26365804, se sídlem Bezručova 1190/19, Karlovy Vary,
PSČ 360 01, ve výši 20.000.000 Kč, na základě rozhodnutí Zastupitelstva Karlovarského kraje ze dne
17.02.2020
- schvaluje peněžitý vklad ve výši 20.000.000 Kč Karlovarského kraje do obchodní společnosti
Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČO 26365804, se sídlem Bezručova 1190/19, Karlovy Vary,
PSČ 360 01
- schvaluje smlouvu o poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál obchodní
společnosti mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., dle návrhu
- pověřuje člena rady Karlovarského kraje, Ing. Jana Bureše, podpisem smlouvy o poskytnutí příplatku
do vlastního kapitálu mimo základní kapitál obchodní společnosti mezi Karlovarským krajem a
02.03.2020
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Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.
- pověřuje člena rady Karlovarského kraje, Ing. Jana Bureše, podpisem zápisu o rozhodnutí jediného
akcionáře
Termín kontroly: 08.06.2020
Zodpovídá:

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

2. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. - rezignace
člena dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice a.s. a volba nového člena dozorčí rady
Karlovarské krajské nemocnice a.s.
Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.

3. Poskytnutí finančního daru za záchranu lidského života
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 171/03/20
- schvaluje poskytnutí finančních darů ve výši 5.000 Kč panu Pavlu Kottovi a panu Vlastimilu Zajíčkovi
za záchranu lidského života
Termín kontroly: 11.05.2020
Zodpovídá:

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

4. Žádost o peněžitý dar spolku Pro Devítku, z.s.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 172/03/20
- schvaluje neposkytnutí finančního daru na návrh, vývoj a provozování informačního systému EuroKIS
spolku Pro Devítku, z.s.
Termín kontroly: 06.04.2020
Zodpovídá:

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

5. Schválení veřejné sbírky na Získání finančních prostředků na úhradu nákladů na rehabilitaci
Therasuit pro osobu se zdravotním postižením
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 173/03/20
- souhlasí v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
změn a doplňků, s uspořádáním veřejné sbírky Karlovarským krajem na dobu neurčitou na Získání
finančních prostředků na úhradu nákladů na rehabilitaci Therasuit pro osobu se zdravotním postižením,
a to kombinovanou formou shromažďováním sběracími pokladničkami a zasíláním na speciální bankovní
účet
02.03.2020
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- ukládá Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů, zabezpečit
organizaci veřejné sbírky a předložit Ministerstvu vnitra ČR ke kontrole a schválení celkové vyúčtování
sbírky
- zmocňuje Mgr. Martinu Duškovou, zaměstnankyni Karlovarského kraje, zařazenou v rámci Krajského
úřadu Karlovarského kraje na odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů, k zastupování Karlovarského
kraje při všech úkonech souvisejících s pořádáním veřejné sbírky za účelem Získání finančních prostředků
na úhradu nákladů na rehabilitaci Therasuit pro osobu se zdravotním postižením
Termín kontroly: 22.06.2020
Zodpovídá:

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

6. Žádost statutárního města Karlovy Vary o pronájem zastupitelského sálu dne 10. března 2020
a poskytnutí slevy z nájmu
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 174/03/20
- schvaluje poskytnutí slevy statutárnímu městu Karlovy Vary ve výši 50% z ceny nájmu zastupitelského
sálu na Krajském úřadu Karlovarského kraje dne 10. března 2020
Zodpovídá:

Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

7. Revokace usnesení č. RK 122/02/20 ze dne 3.2.2020 - Schválení realizace zadávacího řízení
na veřejnou zakázku "Zajištění telekomunikačních služeb pro Karlovarský kraj 2020 - 2024"
Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.

8. Informace o uzavření příkazní smlouvy o vedení účetnictví a poradenství v oblasti daní mezi
Domovem pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace a společností SCH EKONOM s.r.o., s účinností od 01.03.2020
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 175/03/20
- bere na vědomí informaci o uzavření příkazní smlouvy mezi Domovem pro seniory "SKALKA"
v Chebu, příspěvková organizace a společností SCH - EKONOM s.r.o., o vedení účetnictví a poradenství
v oblasti daní, ve výši 1.742.400 Kč (včetně DPH) za 48 měsíců, s účinností od 01.03.2020 na dobu
neurčitou
Zodpovídá:

02.03.2020

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic
Mgr. Alena Samuelová, ředitelka Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková
organizace
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9. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Dodávka celodenní stravy
pro klienty DOZP PATA v Hazlově"
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 176/03/20
- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky "Dodávka celodenní stravy
pro klienty DOZP PATA v Hazlově" pro obě části. Jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka
účastníka xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, IČO 69925925, s nabídkovou cenou za celodenní
stravovací jednotku 268,70 Kč včetně DPH pro část č. 1 - Domácnosti Jiráskova ul. 2988-2990, Aš
a s nabídkovou cenou za celodenní stravovací jednotku 332,00 Kč včetně DPH pro část č. 2 – Domácnosti
Hazlov 518-519, Hazlov.
- schvaluje smlouvy pro obě části veřejné zakázky "Dodávka celodenní stravy pro klienty DOZP PATA
v Hazlově" dle návrhu
- schvaluje uzavření smluv na obě části veřejné zakázky "Dodávka celodenní stravy pro klienty DOZP
PATA v Hazlově" po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení s vybraným
dodavatelem xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, IČO 69925925, s nabídkovou cenou
za celodenní stravovací jednotku 268,70 Kč včetně DPH pro část č. 1 - Domácnosti Jiráskova
ul. 2988-2990, Aš a s nabídkovou cenou za celodenní stravovací jednotku 332,00 Kč včetně DPH pro část
č. 2 – Domácnosti Hazlov 518-519, Hazlov
- ukládá řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková
organizace, činit úkony spojené s uzavřením smluv s vybraným dodavatelem xxxxxxx xxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, IČO 69925925
- pověřuje Daniela Lindenberga, ředitele Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA"
v Hazlově, příspěvková organizace, podpisem smluv s vybraným dodavatelem xxxxxxx xxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, IČO 69925925
Termín kontroly: 25.05.2020
Zodpovídá:

Daniel Lindenberg, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA"
v Hazlově, příspěvková organizace
Bc. Petra Maněnová, pověřená úkoly vedoucí odboru sociálních věcí

10. Dodatek č. 24 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním
postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 177/03/20
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dodatek č. 24 ke zřizovací
listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace,
dle návrhu
- ukládá odboru sociálních věcí předložit návrh dodatku č. 24 ke zřizovací listině Domova pro osoby
se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, k projednání na nejbližším
zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
Termín kontroly: 11.05.2020
Zodpovídá:
02.03.2020

Bc. Petra Maněnová, pověřená úkoly vedoucí odboru sociálních věcí
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11. „Nákup vybavení nově vybudovaných prostor 3. NP v DpS v Hranicích v rámci investiční akce
„Rekonstrukce střechy objektu domova včetně půdní vestavby“ – Domov pro seniory v Hranicích,
příspěvková organizace“ - schválení dodatku ke kupní smlouvě
Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.

12. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - KOMPAKT spol. s r.o.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 178/03/20
- schvaluje neposkytnutí investiční individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci
Kompakt spol. s r.o., se sídlem Opletalova 683, 290 01 Poděbrady, IČO 49551027, ve výši 60.000 Kč
na pořízení Sociálního automobilu pro spol. Rytmus o.p.s.
- ukládá odboru sociálních věcí zveřejnit individuální dotaci na internetových stránkách Karlovarského
kraje
- ukládá odboru sociálních věcí odeslat žadateli sdělení o neschválení žádosti včetně důvodu neschválení
Termín kontroly: 11.05.2020
Zodpovídá:

Bc. Petra Maněnová, pověřená úkoly vedoucí odboru sociálních věcí

13. Zajištění fyzické ostrahy recepcí v budovách "A", "B" a "C" Krajského úřadu Karlovarského
kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 179/03/20
- schvaluje s účinností od 1. 4. 2020 zajištění fyzické ostrahy recepcí budov „A“, „B“ a „C“
prostřednictvím 3 zaměstnanců Karlovarského kraje, z toho jedním zaměstnancem financovaným
z rozpočtu kraje a dvěma zaměstnanci v rámci vytvořených společensky účelných pracovních míst
(s využitím dotace od Úřadu práce)
- pověřuje vedoucího odboru kancelář ředitelky úřadu k podpisu žádosti o příspěvek, k uzavření dohod
o poskytnutí příspěvku a k podpisu dalších potřebných dokumentů v rámci zajištění dotace od Úřadu práce
pro 2 společensky účelná pracovní místa
Termín kontroly: 10.08.2020
Zodpovídá:

Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu

14. Rozpočtové změny
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 180/03/20
- schvaluje
Rozpočtovou změnu č. 93/2020
- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje
02.03.2020
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za rok 2019 ve výši 450.000 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů příspěvků cizím subjektům Odboru
bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny
na investiční dotaci městu Jáchymov na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku sboru
dobrovolných hasičů.
Rozpočtovou změnu č. 94/2020
- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje
za rok 2019 ve výši 2.000.000 Kč do rozpočtu investičních výdajů Odboru bezpečnosti a krizového řízení
Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na 4. etapu projektu Karlovarského
kraje Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji.
Rozpočtovou změnu č. 95/2020
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 100.000 Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí
neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední škola logistická Dalovice
k zajištění výuky a výcviku žáků včetně získání řidičského oprávnění v autoškole.
Rozpočtovou změnu č. 96/2020
- zapojení financování ze zůstatku zvláštního bankovního účtu vodohospodářských havárií k datu
31.12.2019 do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Karlovarského kraje, příspěvky cizím subjektům, ve výši 4.786.601,04 Kč. Tyto finanční prostředky jsou
určeny na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury.
Rozpočtovou změnu č. 97/2020
- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje
za rok 2019 ve výši 306.018,07 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů příspěvků cizím subjektům Odboru
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny
na úhradu 10 % zádržného z investičních dotací poskytnutých v roce 2019 obcím Mnichov a Libá.
Rozpočtovou změnu č. 98/2020
- navýšení neinvestičních příjmů a neinvestičních výdajů Odboru školství mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 38.063,75 Kč z titulu zapojení příjmu za vstupenky
prodané v síti Ticketportal na zahajovací a ukončovací ceremoniály Her IX. Zimní olympiády dětí
a mládeže 2020
Rozpočtovou změnu č. 99/2020
- zapojení financování z vázaných finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok
2019 ve výši 1.311.664 Kč do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu
Karlovarského kraje na poskytnutí investičního příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci
Karlovarského kraje Dětský domov Cheb a Horní Slavkov na pořízení dvou automobilů
Rozpočtovou změnu č. 100/2020
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.410.422,14 Kč z titulu vrácení finančních
prostředků Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci finančního vypořádání
se státním rozpočtem za rok 2019. Jedná se o prostředky, které byly Karlovarskému kraji vráceny školami
a školskými zařízeními v lednu a únoru 2020 jako nevyčerpané z dotací poskytnutých v roce 2019
z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na přímé výdaje a na rozvojové
programy u právnických osob vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení (rozpis vratek
jednotlivých škol a školských zařízení je uveden v přílohách č. 1, 2, 3 a 4).
Rozpočtovou změnu č. 101/2020
- navýšení příjmů a výdajů Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši
3.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Úřadu práce ČR na úhradu nákladů na ochranné
pomůcky, pracovní prostředky pro vykonavatele veřejné služby

02.03.2020
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Rozpočtovou změnu č. 102/2020
- přesun běžných rozpočtových prostředků z Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu
Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů Krajského úřadu
Karlovarského kraje ve výši ± 45.896 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na marketingové aktivity
týkající se náboru studentů na sokolovské pobočce Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy
Ministerstva obrany pro školní rok 2020/2021.
Rozpočtovou změnu č. 103/2020
- navýšení příjmů a výdajů Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského
kraje o částku 2.207.937,55 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České
republiky určené jako náhrada škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (kormoránem
velkým) na rybích obsádkách rybníků v oblasti Karlovarského kraje
Rozpočtovou změnu č. 104/2020
- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje
za rok 2019 ve výši 103.500 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu zboží a služeb
pořízených dle smluv a objednávek z roku 2019.
Rozpočtovou změnu č. 105/2020
- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu projektů EU Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského
úřadu Karlovarského kraje ve výši 329.664 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 příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov mládeže a školní jídelnu Mariánské
Lázně.
Rozpočtovou změnu č. 106/2020
- přesun investičních finančních prostředků ve výši ± 1.500.000 Kč z rozpočtu Odboru školství, mládeže
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje, příspěvku do fondu investic příspěvkové organizace
Střední škola živnostenská Sokolov, do rozpočtu Odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Finanční prostředky jsou určeny na akci Stavební úpravy a změna užívání části 1.NP objektu Komenského
759, Sokolov v objektu Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, na zajištění prostor
pro činnost pobočky Vyšší policejní školy Ministerstva vnitra České republiky Praha v Karlovarském
kraji.
Rozpočtovou změnu č. 107/2020
- přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu projektů EU Odboru řízení projektů Krajského úřadu
Karlovarského kraje ve výši ± 440.000 Kč do rozpočtu Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu
Karlovarského kraje ke krytí výdajů na mzdy a zákonné odvody přímo související s realizací projektu
Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy
Vary, schváleného k realizaci a financování v rámci programu Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP), prioritní osa 3. Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Rozpočtovou změnu č. 108/2020
- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu projektů EU Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Karlovarského kraje ve výši 10.627.953,75 Kč (podíl EU 85 %) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny
k zajištění financování projektu Smart Akcelerátor 2.0 realizovaného v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
(registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938).
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Rozpočtovou změnu č. 109/2020
- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje
za rok 2019 ve výši 250.000 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru regionálního rozvoje Krajského
úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určené na zpracování projektové dokumentace
včetně stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby na akci Cyklostezka Ohře úsek v ulici
Nádražní ve městě Loket.
Rozpočtovou změnu č. 110/2020
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 4.598.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové
dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Finanční prostředky budou zapojeny
do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje na zajištění výplaty státního
příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42g a násl. zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
Rozpočtovou změnu č. 111/2020
- navýšení neinvestičních příjmů a neinvestičních výdajů Odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů
Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 100.000 Kč z titulu zapojení finančního daru od společnosti
ASEKOL a.s., na základě uzavřené darovací smlouvy číslo KK 96/2020. Tyto finanční prostředky jsou
určeny na poskytnutí darů dle usnesení Rady karlovarského kraje č. RK 11/01/20 ze dne 13. ledna 2020
na základě darovacích smluv třem subjektům.
Rozpočtovou změnu č. 112/2020
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 1.388.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové
dotace z Ministerstva vnitra České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci Dotačního
programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských
zařízení jako měkkých cílů - 2020. Z této dotace je do rozpočtu Odboru bezpečnosti a krizového řízení
Krajského úřadu Karlovarského kraje určena částka ve výši 1.202.375 Kč a do rozpočtu Odboru kancelář
ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje částka ve výši 185.625 Kč.
Rozpočtovou změnu č. 113/2020
- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje
za rok 2019 ve výši 82.280 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru sociálních věcí Krajského úřadu
Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určené na kampaň Staňte se pěstounem.
Rozpočtovou změnu č. 114/2020
- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje
za rok 2019 ve výši 1.500.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru zdravotnictví Krajského úřadu
Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na podporu opatření k personální stabilizaci
nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje (náborové příspěvky).
Rozpočtovou změnu č. 115/2020
- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje
za rok 2019 ve výši 130.000 Kč do rozpočtu neinvestičních výdajů Odboru zdravotnictví Krajského úřadu
Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na audit – rozbor ekonomického dopadu
uzavřených smluv mezi Karlovarským krajem, Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a společností
NEMOS
SOKOLOV
s.r.o.,
na
hospodaření
Karlovarského
kraje.
Rozpočtovou změnu č. 116/2020
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 346.807 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové
dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu provozních
výdajů za dobu výkonu správy obce Ministerstvem vnitra České republiky v obci Prameny. Finanční
prostředky budou zapojeny do rozpočtu Odboru legislativního a právního a krajského živnostenského
úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje.

02.03.2020

Strana 13 (celkem 48)

Usnesení ze 185. jednání RKK dne 02.03.2020 a 09.03.2020 (mimo řádný termín)

Rozpočtovou změnu č. 117/2020
- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje
za rok 2019 ve výši 300.000 Kč do rozpočtu neinvestičních výdajů Odboru zdravotnictví Krajského úřadu
Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na mediální kampaň na podporu oblasti
zdravotnictví v Karlovarském kraji, která má řešit kritický nedostatek lékařů primární péče.
Termín kontroly: 06.04.2020
Zodpovídá:

Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu

15. Rozpočtové změny II.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 181/03/20
- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 118/2020
- navýšení nedaňových příjmů a běžných výdajů rozpočtu Odboru školství mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 2.493.600 Kč. Jedná se o zapojení příjmů za účastnické
poplatky, které Karlovarskému kraji na základě uzavřených smluv uhradilo osm krajů v roce 2020, a které
budou použity na úhradu výdajů kraje souvisejících s pořádáním Her IX. Zimní olympiády dětí a mládeže
2020.
Termín kontroly: 06.04.2020
Zodpovídá:

Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu

16. Přehled škodních případů Karlovarského kraje, jeho příspěvkových organizací a obchodních
korporací za rok 2019, o kterých rozhodovala škodní komise
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 182/03/20
- bere na vědomí Přehled škodních případů Karlovarského kraje, jeho příspěvkových organizací
a obchodních korporací za rok 2019, o kterých rozhodovala škodní komise. Přehled je přílohou tohoto
usnesení.
- ukládá odboru interního auditu a kontroly, aby provedl veřejnosprávní kontroly v procesu vymáhání
škod u příspěvkových organizací, kde nedošlo k vymožení celé částky
Termín kontroly: 07.09.2020
Zodpovídá:

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního
Ing. Věra Janouchová, vedoucí odboru interního auditu a kontroly

17. Postup ve věci škodního případu u projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání
v Karlovarském kraji“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004, finanční partner Gymnázium Ostrov,
příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 183/03/20
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- bere na vědomí informaci o projednání škodního případu „Nezpůsobilé výdaje u projektu Podpora
přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004“
u Gymnázia Ostrov, příspěvková organizace a doporučující závěry škodní komise, které jsou uvedeny
v Protokolu o jednání škodní komise ze dne 12.02.2020
- 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 1.501,38 Kč způsobenou Gymnáziu Ostrov,
příspěvková organizace, ředitelem této příspěvkové organizace:
dle doporučení části škodní komise, tedy náhradu škody ve výši 0 Kč řediteli Gymnázia Ostrov,
příspěvková organizace a škodu v plné výši, tj. ve výši 1.501,38 Kč ponechat k tíži Gymnázia Ostrov,
příspěvková organizace
- ukládá řediteli Gymnázia Ostrov, příspěvková organizace, zajistit nezbytné kroky k likvidaci škody
Termín kontroly: 27.07.2020
Zodpovídá:

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

18. Poskytnutí příspěvku do fondu investic organizaci Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací
centrum, příspěvková organizace, na pořízení docházkového systému pro odloučené pracoviště
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 184/03/20
- schvaluje poskytnutí příspěvku do fondu investic organizaci Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací
centrum, příspěvková organizace, ve výši 196.059 Kč na pořízení docházkového systému pro odloučené
pracoviště Chodov
- schvaluje rozpočtovou změnu č. 89/2020 - přesun rozpočtových prostředků z kapitálové rezervy
na nepředvídané výdaje Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 196.059 Kč
do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí
příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Sokolov a Krajské
vzdělávací centrum na pořízení docházkového systému pro odloučené pracoviště
Termín kontroly: 06.04.2020
Zodpovídá:

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

19. Změna účelu použití schváleného příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o., na akci "Dodávka 3 ks plicních
ventilátorů" a na akci "Zřízení záložního operačního střediska v Sokolově"
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 185/03/20
- schvaluje změnu účelu použití příspěvku do fondu investic ve výši 2.500.000 Kč organizaci
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, ze schválené akce "Dodávka
8 ks plicních ventilátorů" na tyto akce:
- "Dodávka 3 ks plicních ventilátorů" ve výši 1.000.000 Kč
- "Zřízení záložního operačního střediska v Sokolově" ve výši 1.500.000 Kč
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Termín kontroly: 06.04.2020
Zodpovídá:

MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

20. Změna charakteru schváleného příspěvku do fondu investic na neinvestiční příspěvek organizaci
Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace, na akci "Nákup
kancelářské elektroniky"
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 186/03/20
- schvaluje změnu charakteru schváleného příspěvku do fondu investic na akci "Nákup kancelářské
elektroniky" na neinvestiční příspěvek organizaci Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku,
p.o., na akci "Nákup kancelářské elektroniky" ve výši 295.000 Kč
- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 91/2020 - přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru sociálních
věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje, ve výši ± 295.000 Kč z investičních na neinvestiční
prostředky. Jedná se o změnu charakteru schváleného příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci
Karlovarského kraje Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, p.o., na akci Nákup kancelářské
elektroniky na neinvestiční příspěvek.
Termín kontroly: 06.04.2020
Zodpovídá:

JUDr. Bc. Zuzana Blažková, ředitelka Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ"
v Nejdku, příspěvková organizace
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

21. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda - realizace
opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2020“
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 187/03/20
- 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
„Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2020“
- schvaluje hodnotící kritérium „nejnižší nabídková jednotková cena včetně DPH“ pro hodnocení nabídek
na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin
v Karlovarském kraji 2020“
- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení
výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2020“
- schvaluje seznam dodavatelů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku
„Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2020“:
•
•

xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, IČO 46826629;
KHL-EKO, a.s., Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov, IČO 26160277;
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•
Zahradní a parková spol. s r.o., Petra Bezruče 360, 353 01 Velká Hleďsebe,
IČO 25205978;
•
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice, IČO 26402068;
•
PROVAST, s.r.o., Sportovní 518, 357 33 Loket, IČO 29083052;
•
Marles s.r.o., Studentská 71, 323 00 Plzeň, IČO 29116724;
•
RECYS – MACH s.r.o., Citice 1, 356 01 Sokolov, IČO 26344955.
- schvaluje
členy hodnotící komise:
Ing. Josef Janů
Mgr. Dalibor Blažek
Ing. Martin Ševic
Bc. Adéla Gogová
Ing. Andrea Černá
náhradníky hodnotící komise:
MUDr. Jiří Brdlík
Ing. Petr Bursík
Bc. Pavel Čekan
Ing. Petr Kulhánek
Bc. Miloslav Čermák
Mgr. Jaroslav Borka
Markéta Monsportová
Patrik Pizinger
Mgr. Petr Zahradníček
Bc. Jan Picka
Ing. Jan Horník
Ing. Erik Klimeš
Mgr. Jiří Klsák
Ing. Karel Brandtl
Jana Chochelová, DiS.
Ing. Vít Venhoda
Ing. Helena Baranovská
Bc. Dagmar Kerulová
Mgr. Kateřina Miosgová
Termín kontroly: 11.05.2020
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů

22. Provozní plán Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace,
na rok 2020
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 188/03/20
- souhlasí s předloženým provozním plánem Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.,) na rok 2020 s celkovými předpokládanými zdroji
ve výši 1.053.566 tis. Kč
- schvaluje způsob a dobu účetního odepisování majetku tak, jak je předloženo v Odpisovém plánu
KSÚS KK, p.o., na rok 2020 (sloupec 3 a 4). Propočet ročních účetních odpisů činí 156.500 tis. Kč, z toho
odpisy z transferů činní 59.000 tis. Kč
02.03.2020
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- schvaluje předložený rozpočet výnosů a nákladů KSÚS KK, p.o., na rok 2020 ve výši 313.401 tis. Kč
- schvaluje předložený plán tvorby a použití fondů a ostatních peněžních operací KSÚS KK, p.o., na rok
2020
- schvaluje hodnotu závazného ukazatele „Limit mzdových nákladů na platy v roce 2020“ ve výši
22,4 mil. Kč
- schvaluje předložený plán čerpání investičního fondu pro rok 2020 ve výši 1.005.563 tis. Kč
Termín kontroly: 22.06.2020
Zodpovídá:

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

23. Příprava zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „II/207 Modernizace silnice Brložec
– Lažany, přeložka serpentiny“
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 189/03/20
- schvaluje zadání veřejné zakázky na provedení stavebních prací v rámci projektu „II/207 Modernizace
silnice Brložec – Lažany, přeložka serpentiny“ formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- schvaluje jako jediné kritérium pro hodnocení ekonomické výhodnosti podaných nabídek v rámci
zadávání výše uvedené veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu s váhou 100 %
- schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky na provedení stavebních prací v rámci projektu
„II/207 Modernizace silnice Brložec – Lažany, přeložka serpentiny“
- jmenuje v rámci zadávání výše uvedených veřejných zakázek složení hodnotící komise:
1.
člen: Ing. Erik Klimeš
1. náhradník: Oľga Haláková
2.
člen: Mgr. Petr Zahradníček
2. náhradník: Patrik Pizinger
3.
člen: Luboš Pokorný
3. náhradník: Bc. Miloslav Čermák
4.
člen: Michal Šťovíček
4. náhradník: Bc. Pavel Čekan
5.
člen: Josef Vaněk
5. náhradník: Marek Koča
6.
člen: Ing. Petr Šťovíček
6. náhradník: Irena Kroftová
Termín kontroly: 13.07.2020
Zodpovídá:

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

24. Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou
linkovou dopravou území Karlovarského kraje, uzavřené mezi Karlovarským a Plzeňským krajem
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 190/03/20
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření dodatku č. 2
k veřejnoprávní smlouvě o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou území
Karlovarského kraje, dle návrhu
Termín kontroly: 11.05.2020
Zodpovídá:

Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

25. Dodatek č. 26 ke smlouvě ev. č. 366/2009 s GW Train Regio a.s., o závazku veřejné služby
ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti
územního obvodu Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 191/03/20
- souhlasí s uzavřením dodatku č. 26 ke smlouvě ev. č. 366/2009 s dopravcem GW Train Regio a.s.,
dle návrhu
- schvaluje uzavření dodatku č. 26 ke smlouvě ev. č. 366/2009 s dopravcem GW Train Regio a.s.,
dle návrhu
- pověřuje náměstka hejtmana pana Martina Hurajčíka uzavřením a podpisem předmětného dodatku
smlouvy
Termín kontroly: 20.04.2020
Zodpovídá:

Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

26. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví obce Velichov do vlastnictví Karlovarského
kraje – pozemky p.p.č. 68/3 a 1103/2 v k.ú. Velichov
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 192/03/20
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků
p.p.č. 68/3 o výměře 25 m2 a p.p.č. 1103/2 o výměře 6 m2 v k.ú. a obci Velichov, a to formou darovací
smlouvy mezi obcí Velichov, se sídlem Velichov 13, PSČ 363 01 Ostrov, IČO 00255122 (jako dárce
na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského
kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovité věci
z vlastnictví obce Velichov do vlastnictví Karlovarského kraje
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné darovací smlouvy
Termín kontroly: 21.09.2020
Zodpovídá:
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Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku
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příspěvková organizace
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27. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města
Kraslice - pozemky v k.ú. Kraslice a Zelená Hora u Kraslic
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 193/03/20
- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 6496/9 o výměře 53 m2,
6496/10 o výměře 16 m2, 6496/11 o výměře 131 m2, 6496/12 o výměře 51 m2, 6496/13 o výměře 12 m2,
6496/21 o výměře 119 m2, 6496/22 o výměře 98 m2, 6496/23 o výměře 25 m2 v k.ú. a obci Kraslice
a pozemky p.p.č. 690/10 o výměře 20 m2, 690/11 o výměře 151 m2, 690/12 o výměře 1 m2 v k.ú. Zelená
Hora u Kraslic a obci Kraslice konkrétnímu zájemci městu Kraslice, a to formou darovací smlouvy
mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace (jako dárce na straně jedné), a městem 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 pozemků
p.p.č. 6496/9 o výměře 53 m2, 6496/10 o výměře 16 m2, 6496/11 o výměře 131 m2, 6496/12 o výměře
51 m2, 6496/13 o výměře 12 m2, 6496/21 o výměře 119 m2, 6496/22 o výměře 98 m2, 6496/23 o výměře
25 m2 v k.ú. a obci Kraslice a pozemků p.p.č. 690/10 o výměře 20 m2, 690/11 o výměře 151 m2, 690/12
o výměře 1 m2 v k.ú. Zelená Hora u Kraslic a obci Kraslice konkrétnímu zájemci městu Kraslice, a to
formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárce na straně jedné), a městem 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, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné darovací smlouvy
Termín kontroly: 21.09.2020
Zodpovídá:

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

28. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky v k.ú. Pomezí nad Ohří z majetku Karlovarského
kraje do majetku obce Pomezí nad Ohří a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Pomezí na Ohří
z majetku obce Pomezí nad Ohří do majetku Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 194/03/20
- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 482/47 o výměře 952 m2,
482/48 o výměře 384 m2, 482/49 o výměře 62 m2, 482/50 o výměře 250 m2, 482/51 o výměře 33 m2,
482/52 o výměře 34 m2, 482/53 o výměře 15 m2, 482/54 o výměře 16 m2, 482/55 o výměře 8 m2, 482/56
o výměře 269 m2, 482/57 o výměře 137 m2, 482/58 o výměře 172 m2, 482/59 o výměře 2 m2, 482/60
02.03.2020
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o výměře 131 m2, 482/61 o výměře 71 m2, 482/62 o výměře 28 m2, 482/63 o výměře 4 m2, 482/64
o výměře 8 m2, 482/65 o výměře 2 m2, 482/17 o výměře 115 m2, 482/66 o výměře 29 m2, 482/26
o výměře 9 m2, 482/71 o výměře 3 m2, 482/67 o výměře 182 m2, 482/68 o výměře 130 m2, 482/69
o výměře 6 m2, 482/70 o výměře 2 m2, 482/29 o výměře 26 m2, 482/72 o výměře 7 m2, 482/73 o výměře
24 m2, 482/74 o výměře 25 m2, 482/75 o výměře 15 m2, 482/32 o výměře 57 m2, 482/76 o výměře 51 m2,
482/34 o výměře 22 m2, 482/77 o výměře 33 m2, 482/78 o výměře 48 m2, 482/79 o výměře 79 m2, 500/21
o výměře 1403 m2, 500/22 o výměře 124 m2, 500/23 o výměře 114 m2, 500/24 o výměře 114 m2, 500/25
o výměře 21 m2, 500/26 o výměře 923 m2, 500/27 o výměře 404 m2, 500/28 o výměře 57 m2, 500/29
o výměře 211 m2, 500/30 o výměře 111 m2, 500/31 o výměře 106 m2, 500/32 o výměře 93 m2, 500/33
o výměře 24 m2, 500/34 o výměře 144 m2, 500/35 o výměře 218 m2, 500/36 o výměře 50 m2, 500/37
o výměře 37 m2, 500/38 o výměře 260 m2, 500/39 o výměře 48 m2, 500/40 o výměře 152 m2, 500/41
o výměře 44 m2, 500/42 o výměře 72 m2, 500/43 o výměře 90 m2, 500/44 o výměře 2 m2, 500/45
o výměře 18 m2, 500/46 o výměře 18 m2, 500/47 o výměře 8 m2, 500/48 o výměře 1 m2, 500/49 o výměře
46 m2, 500/50 o výměře 18 m2, 500/74 o výměře 48 m2, 500/51 o výměře 244 m2, 500/52 o výměře
190 m2, 500/53 o výměře 262 m2, 500/54 o výměře 138 m2, 500/55 o výměře 14 m2, 500/56 o výměře
14 m2, 500/57 o výměře 1 m2, 500/58 o výměře 1 m2, 500/59 o výměře 1 m2, 500/60 o výměře 4 m2,
500/61 o výměře 830 m2 a 500/62 o výměře 234 m2 v k.ú. a obci Pomezí nad Ohří konkrétnímu zájemci
obci Pomezí nad Ohří, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou
správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárce na straně jedné), a obcí
Pomezí nad Ohří se sídlem Pomezí nad Ohří, č.p. 18, PSČ 350 02 Cheb, IČO 00572730 (jako obdarovaný
na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše
uvedené nemovité věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat,
nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského
kraje do majetku obce Pomezí nad Ohří
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků
p.p.č. 482/47 o výměře 952 m2, 482/48 o výměře 384 m2, 482/49 o výměře 62 m2, 482/50 o výměře
250 m2, 482/51 o výměře 33 m2, 482/52 o výměře 34 m2, 482/53 o výměře 15 m2, 482/54 o výměře 16
m2, 482/55 o výměře 8 m2, 482/56 o výměře 269 m2, 482/57 o výměře 137 m2, 482/58 o výměře 172 m2,
482/59 o výměře 2 m2, 482/60 o výměře 131 m2, 482/61 o výměře 71 m2, 482/62 o výměře 28 m2, 482/63
o výměře 4 m2, 482/64 o výměře 8 m2, 482/65 o výměře 2 m2, 482/17 o výměře 115 m2, 482/66 o výměře
29 m2, 482/26 o výměře 9 m2, 482/71 o výměře 3 m2, 482/67 o výměře 182 m2, 482/68 o výměře 130 m2,
482/69 o výměře 6 m2, 482/70 o výměře 2 m2, 482/29 o výměře 26 m2, 482/72 o výměře 7 m2, 482/73
o výměře 24 m2, 482/74 o výměře 25 m2, 482/75 o výměře 15 m2, 482/32 o výměře 57 m2, 482/76
o výměře 51 m2, 482/34 o výměře 22 m2, 482/77 o výměře 33 m2, 482/78 o výměře 48 m2, 482/79
o výměře 79 m2, 500/21 o výměře 1403 m2, 500/22 o výměře 124 m2, 500/23 o výměře 114 m2, 500/24
o výměře 114 m2, 500/25 o výměře 21 m2, 500/26 o výměře 923 m2, 500/27 o výměře 404 m2, 500/28
o výměře 57 m2, 500/29 o výměře 211 m2, 500/30 o výměře 111 m2, 500/31 o výměře 106 m2, 500/32
o výměře 93 m2, 500/33 o výměře 24 m2, 500/34 o výměře 144 m2, 500/35 o výměře 218 m2, 500/36
o výměře 50 m2, 500/37 o výměře 37 m2, 500/38 o výměře 260 m2, 500/39 o výměře 48 m2, 500/40
o výměře 152 m2, 500/41 o výměře 44 m2, 500/42 o výměře 72 m2, 500/43 o výměře 90 m2, 500/44
o výměře 2 m2, 500/45 o výměře 18 m2, 500/46 o výměře 18 m2, 500/47 o výměře 8 m2, 500/48 o výměře
1 m2, 500/49 o výměře 46 m2, 500/50 o výměře 18 m2, 500/74 o výměře 48 m2, 500/51 o výměře 244 m2,
500/52 o výměře 190 m2, 500/53 o výměře 262 m2, 500/54 o výměře 138 m2, 500/55 o výměře 14 m2,
500/56 o výměře 14 m2, 500/57 o výměře 1 m2, 500/58 o výměře 1 m2, 500/59 o výměře 1 m2, 500/60
o výměře 4 m2, 500/61 o výměře 830 m2 a 500/62 o výměře 234 m2 v k.ú. a obci Pomezí nad Ohří
konkrétnímu zájemci obci Pomezí nad Ohří, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem,
zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárce
na straně jedné), a obcí Pomezí nad Ohří se sídlem Pomezí nad Ohří, č.p. 18, PSČ 350 02 Cheb,
IČO 00572730 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru
Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce před jednáním
zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést
předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Pomezí nad Ohří
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků
p.p.č. 567/4 o výměře 2 m2, 567/8 o výměře 19 m2, 482/80 o výměře 23 m2 a 482/83 o výměře 1 m2
v k.ú. a obci Pomezí nad Ohří formou darovací smlouvy mezi obcí Pomezí nad Ohří, se sídlem Pomezí
nad Ohří, č.p. 18, PSČ 350 02 Cheb, IČO 00572730 (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem,
zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
(jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví obce Pomezí
nad Ohří do majetku Karlovarského kraje
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětných darovacích smluv
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

29. Záměr kraje prodat nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti
LAGARDE SPEDITION spol. s r.o. - pozemek st.p.č. 3450, jehož součástí je budova č.p. 2053,
pozemek st.p.č. 5422, jehož součástí je budova bez čp/če, pozemek p.p.č. 1578/11, vše v k.ú. Cheb
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 195/03/20
- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat níže uvedené nemovité věci:
- pozemek st.p.č. 3450, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 982 m2, jehož součástí je stavba č.p. 2053,
výroba
- pozemek st.p.č. 5422, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 33 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če,
jiná stavba
- pozemek p.p.č. 1578/11, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 828 m2, vše v k.ú. Cheb,
konkrétnímu zájemci, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88,
360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako prodávající na straně jedné), a společností LAGARDE
SPEDITION spol. s r.o., se sídlem Podhradská 2008/4, 350 02 Cheb, IČO 25218972 (jako kupující
na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 5542-03/2020
ze dne 13.01.2020 ve výši 2.600.000 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru
Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním
zastupitelstva, které má tento prodej projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést
předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti LAGARDE
SPEDITION spol. s r.o.
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej níže uvedených
nemovitých věcí:
- pozemku st.p.č. 3450, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 982 m2, jehož součástí je stavba č.p. 2053,
výroba
- pozemku st.p.č. 5422, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 33 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če,
jiná stavba
- pozemku p.p.č. 1578/11, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 828 m2, vše v k.ú. Cheb,
konkrétnímu zájemci, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88,
360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako prodávající na straně jedné), a společností LAGARDE
SPEDITION spol. s r.o., se sídlem Podhradská 2008/4, 350 02 Cheb, IČO 25218972 (jako kupující
na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 5542-03/2020
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ze dne 13.01.2020 ve výši 2.600.000 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru
Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním
zastupitelstva, které má tento prodej projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést
předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti LAGARDE
SPEDITION spol. s r.o.
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Mgr. Dalibora Blažka, náměstka
hejtmana, v souladu s ustanovením č. RK 534/05/15 ze dne 25.05.2015, podpisem předmětné kupní
smlouvy
Termín kontroly: 02.11.2020
Zodpovídá:

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku

30. Záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje - pozemek p.č. 231/3
v k.ú. Královské Poříčí
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 196/03/20
- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemek p.č. 231/3, ostatní plocha o výměře 399 m2,
v k.ú. Královské Poříčí, za podmínky úhrady minimální kupní ceny odpovídající ceně v místě a čase
obvyklé stanovené aktuálním znaleckým posudkem, s tím, že kupující uhradí náklady spojené
se zpracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s návrhem na vklad kupní smlouvy
do katastru nemovitostí
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy technické
a ekonomické Sokolov
Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku

31. Záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby –
část pozemku p.p.č. 1900/11 v k.ú. Hřebečná
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 197/03/20
- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.p.č. 1900/11, která byla oddělena
geometrickým plánem č. 299-61/2019 z původního pozemku p.p.č. 1900/11 a označena jako pozemek
p.p.č. 1900/14 o výměře 58 m2 v k.ú. Hřebečná a obci Abertamy konkrétnímu zájemci xxxxxxx xxxxxxx,
a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné),
a xxxxxxx xxxxxxx, bytem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou
kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 413-70/2019 ze dne 16.12.2019 ve výši
18.560 Kč za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou
nemovitou věc na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento prodej projednat,
nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc
z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxxx
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku
p.p.č. 1900/11, která byla oddělena geometrickým plánem č. 299-61/2019 z původního pozemku
p.p.č. 1900/11 a označena jako pozemek p.p.č. 1900/14 o výměře 58 m2 v k.ú. Hřebečná a obci Abertamy
konkrétnímu zájemci xxxxxxx xxxxxxxxx, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem,
zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
(jako prodávající na straně jedné), a xxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx xxxxxxxx (jako kupující na straně
druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 413-70/2019 ze dne
16.12.2019 ve výši 18.560 Kč za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje
prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento
prodej projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc
z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví xxxxxxx xxxxxxxx
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné kupní smlouvy
Termín kontroly: 21.09.2020
Zodpovídá:

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

32. Upuštění od vymáhání bezdůvodného obohacení + záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku
Karlovarského kraje do majetku fyzických osob – část pozemku p.p.č. 1900/11 v k.ú. Hřebečná
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 198/03/20
- souhlasí s upuštěním od vymáhání bezdůvodného obohacení vzniklého užíváním části pozemku
p.p.č. 1900/11, která byla oddělena geometrickým plánem č. 299-61/2019 ze dne 08.11.2019 z původního
pozemku p.p.č. 1900/11 a označena jako pozemek p.p.č. 1900/13 v k.ú. Hřebečná a obci Abertamy, které
by činilo celkem 1.012 Kč
- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.p.č. 1900/11, která byla oddělena
geometrickým plánem č. 299-61/2019 z původního pozemku p.p.č. 1900/11 a označena jako pozemek
p.p.č. 1900/13 o výměře 23 m2 v k.ú. Hřebečná a obci Abertamy konkrétnímu zájemci xxxxxxx
xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným
Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako prodávající
na straně jedné), a xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxx xxxxxxxxx
(jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem
č. 413-70/2019 ze dne 16.12.2019 ve výši 7.360 Kč za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru
Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním
zastupitelstva, které má tento prodej projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést
předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů xxxxxxxxx
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku
p.p.č. 1900/11, která byla oddělena geometrickým plánem č. 299-61/2019 z původního pozemku
p.p.č. 1900/11 a označena jako pozemek p.p.č. 1900/13 o výměře 23 m2 v k.ú. Hřebečná a obci Abertamy
konkrétnímu zájemci xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a to formou kupní smlouvy
mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace (jako prodávající na straně jedné), a xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxx xxxxxxxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu,
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která byla stanovena znaleckým posudkem č. 413-70/2019 ze dne 16.12.2019 ve výši 7.360 Kč
za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou
věc na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento prodej projednat, nepředloží jiný
zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do
společného jmění manželů xxxxxxxxxx
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné kupní smlouvy
Termín kontroly: 21.09.2020
Zodpovídá:

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

33. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí
do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 1
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 199/03/20
- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21410, pozemek p.p.č. 1412 v k.ú. Okrouhlá
u Chebu, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností
Elektroprojekce Vincíbr s.r.o., dle geometrického plánu č. 271-1598/2013 ze dne 22.11.2013 (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/00635, pozemek p.č. 210/2 v k.ú. Loket,
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností
Elektroprojekce Vincíbr s.r.o., dle geometrického plánu č. 1463-1392/2016 ze dne 29.06.2016 (umístění
inženýrských sítí – vzdušné 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/21231, pozemky p.p.č. 345/1, 395/2, 345/20,
345/22, 345/23, k silnici č. III/21310, pozemek p.p.č. 389/3 a k silnici č. III/21217, pozemky p.p.č. 360/5,
235/13, 360/13, 360/15, 360/17, 389/7, vše v k.ú. Třebeň, ve prospěch společnosti CHEVAK Cheb, a.s.,
dle geometrických plánů č. 237-182/2019 ze dne 29.07.2019 a č. 238-2907/2019 ze dne 26.09.2019
(umístění inženýrských sítí – Milhostovský přivaděč - přeložka v obci Třebeň), a to za celkovou
jednorázovou úhradu 6.000 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 9.680 Kč
- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/22137, pozemek p.p.č. 5074
v k.ú. Jáchymov, ve prospěch společnosti Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
dle geometrického plánu č. 2237-59/2019 ze dne 07.11.2019 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), 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. II/221, pozemek p.p.č. 404/1 v k.ú. Merklín
u Karlových Var, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci
společností SUPTel, a.s., dle geometrického plánu č. 417-178/2018 ze dne 18.12.2018 (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
- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky
k uzavření předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti
- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu
předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti
Termín kontroly: 21.09.2020
Zodpovídá:

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

34. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí
do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 2
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 200/03/20
- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/214, pozemek p.p.č. 258/3 v k.ú. Hradiště
u Chebu, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností
Senergos, a.s., dle geometrického plánu č. 767-4098/2019 ze dne 27.11.2019 (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. II/213, pozemek p.p.č. 542/1 a k silnici
č. III/21313, pozemek p.p.č. 572/1 v k.ú. Starý Rybník ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
zastoupené na základě plné moci společností JH projekt, s.r.o., dle geometrického plánu č. 235-4087/2019
ze dne 12.11.2019 (umístění inženýrských sítí – zemní kabely NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu
1.000 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
3.630 Kč
- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/19824, pozemky p.p.č. 467/1, 467/11,
467/12, 467/13 a 467/15 v k.ú. Chodov u Bečova nad Teplou, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,
a.s., zastoupené na základě plné moci společností MONTPROJEKT, a.s., dle geometrického plánu
č. 158-12556/2019 ze dne 15.01.2020 (umístění inženýrských sítí – kabelové vedení NN), a to
za celkovou jednorázovou úhradu 2.500 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 5.445 Kč
- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky
k uzavření předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti
- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu
předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti
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Termín kontroly: 19.10.2020
Zodpovídá:

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

35. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést
stavbu zařízení distribuční soustavy na pozemku p.p.č. 2805/9 v k.ú. Aš, mezi Karlovarským
krajem, zastoupeným Gymnáziem Aš, příspěvkovou organizací a společností ČEZ Distribuce, a.s.,
zastoupenou společností MONTPROJEKT a.s.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 201/03/20
- schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést
stavbu zařízení distribuční soustavy č. IE-12-0007659/SOBS VB05, název stavby: "Aš (CH), Tyršova,
U Sadu, kNN, vNN", na pozemku p.p.č. 2805/9 v k.ú. Aš, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným
Gymnáziem Aš, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní 2514/106, 352 01 Aš, IČO 47723416
(jako stranou budoucí povinnou), a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou na základě plné moci
společností MONTPROJEKT, a.s., se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, IČO 28494032
(jako stranou budoucí oprávněnou)
- ukládá Gymnáziu Aš, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu
- zmocňuje Gymnázium Aš, příspěvková organizace, k podpisu předmětné smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu
Termín kontroly: 11.05.2020
Zodpovídá:

Mgr. Petr Jelínek , ředitel příspěvkové organizace Gymnázia Aš
Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku

36. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést
stavbu zařízení distribuční soustavy na pozemku p.p.č. 2846/2, pozemku st.p.č. 2603, jehož součástí
je budova č.p. 1207 a pozemku st.p.č. 2089, jehož součástí je budova č.p. 1769, vše v k.ú. Aš,
mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Dětským domovem Mariánské Lázně a Aš, příspěvkovou
organizací, a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností MONTPROJEKT a.s.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 202/03/20
- schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést
stavbu zařízení distribuční soustavy č. IE-12-0007659/SOBS VB54, název stavby: "Aš (CH), Tyršova,
U Sadu, kNN, vNN", na pozemku p.p.č. 2846/2, na pozemku st.p.č. 2603, jehož součástí je budova
č.p. 1207 a pozemku st.p.č. 2089, jehož součástí je budova č.p. 1769, vše v k.ú. Aš, mezi Karlovarským
krajem, zastoupeným Dětským domovem Mariánské Lázně a Aš, příspěvková organizace, se sídlem
Palackého 191/101, 353 01 Mariánské Lázně, IČO 47723424 (jako stranou budoucí povinnou),
a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou na základě plné moci společností MONTPROJEKT, a.s.,
se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, IČO 28494032 (jako stranou budoucí oprávněnou)
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- ukládá Dětskému domovu Mariánské Lázně a Aš, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření
předmětné smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu
- zmocňuje Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, příspěvková organizace, k podpisu předmětné smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu
Termín kontroly: 11.05.2020
Zodpovídá:

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku
Mgr. Ivana Dudarcová, ředitelka příspěvkové organizace Dětského domova Mariánské
Lázně

37. Smlouva o zřízení služebnosti k pozemku p.p.č. 205/2 v k.ú. Mariánské Lázně vlastnictví České
republiky, s právem hospodaření Povodí Vltavy, státní podnik, ve prospěch Karlovarského kraje –
Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 203/03/20
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení práva služebnosti
spočívající ve strpění umístění, provozování a běžné údržby stavby mostu ev.č. 211 7-2 Mariánské Lázně
u Lunaparku zrealizovaného v rámci akce "Rekonstrukce mostu ev.č. 211 7-2 Mariánské Lázně
u Lunaparku" na části pozemku p.p.č. 205/2 v k.ú. Mariánské Lázně, vymezené a označené
v geometrickým plánu č. 2118-21/2019 ze dne 21.06.2019, ve prospěch Karlovarského kraje,
zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, a to
za jednorázovou úplatu 10.000 Kč + DPH, tj. celkem 12.100 Kč
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o zřízení
služebnosti k pozemku p.p.č. 205/2 v k.ú. a obci Mariánské Lázně, spočívající v právu strpění umístění,
provozování a běžné údržby stavby mostu ev.č. 211 7-2 Mariánské Lázně u Lunaparku zrealizovaného
v rámci akce "Rekonstrukce mostu ev.č. 211 7-2 Mariánské Lázně u Lunaparku" na části pozemku
p.p.č. 205/2 v k.ú. Mariánské Lázně, vymezené a označené v geometrickým plánu č. 2118-21/2019 ze dne
21.06.2019, mezi Povodím Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, PSČ 150 00
Praha 5, IČO 70889953 (jako povinný na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou
správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako oprávněný na straně druhé),
za jednorázovou úplatu 10.000 Kč + DPH, tj. celkem 12.100 Kč
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o zřízení
služebnosti
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o zřízení
služebnosti
Termín kontroly: 21.09.2020
Zodpovídá:
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38. Smlouva o zřízení věcného břemene k silnici III/21223, pozemky p.p.č. 11/1 a 118/1
v k.ú. Nebanice ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 204/03/20
- schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské
zařízení a právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, k silnici č. III/21223, pozemky
p.p.č. 11/1 a 118/1 v k.ú. Nebanice, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., zastoupené na základě plné
moci společností GridServices, s.r.o., dle geometrického plánu č. 254-2056/2015 ze dne 18.11.2015
(umístění stavby - zařízení pod označením "SO 02 Most v km 226,575 - úprava plynovodu" na služebných
pozemcích v celkové délce 77,57 bm a ploše 154,36 m2 v k.ú. Nebanice), a to za celkovou jednorázovou
úhradu 1.000 Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene
ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne
03.09.2014, tj. celkem 3.630 Kč
- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavby: "SO 02 Most v km 226,575 úprava plynovodu", v celkové délce 77,57 bm a ploše 154,36 m2 na služebných pozemcích p.p.č. 11/1
a 118/1 v k.ú. Nebanice ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., mezi Karlovarským krajem, zastoupeným
Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (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 1.000 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 3.630 Kč
- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky
k uzavření předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene
- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu
předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene
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

39. Zrušení části usnesení č. RK 1172/10/19 ze dne 07.10.2019 - Zřízení služebností na základě
žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku
Karlovarského kraje a schválení dle nové žádosti
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 205/03/20
- zrušuje část usnesení č. RK 1172/10/19 ze dne 07.10.2019 ve znění:
- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21046, pozemek p.p.č. 690/1 v k.ú. Zelená
Hora u Kraslic, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností
ELEKTRO EURON spol. s r.o., dle geometrického plánu č. 247-5927/2019 ze dne 03.07.2019 (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
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a nahrazuje ji novým textem ve znění:
- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21046, pozemky p.p.č. 690/1 a 690/11
v k.ú. Zelená Hora u Kraslic, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné
moci společností ELEKTRO EURON spol. s r.o., dle geometrického plánu č. 253-5927/2019 ze dne
22.11.2019 (umístění inženýrských sítí – kabelové vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu
1.000 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
3.630 Kč
Zbývající části usnesení č. RK 1172/10/19 ze dne 07.10.2019 se nemění.
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

40. Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.č. 1970/1 v k.ú. Karlovy Vary
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 206/03/20
- souhlasí s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.č. 1970/1 v k.ú. Karlovy Vary, ve vlastnictví
Karlovarského kraje, z důvodu havarijního stavu dřeviny, který ohrožuje bezpečnost majetku a osob
pohybujících se v okolí dřeviny
- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole zdravotnické
Karlovy Vary, příspěvkové organizaci, jako protihodnoty za vynaložené náklady na kácení a uloženou
náhradní výsadbu
- ukládá Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole zdravotnické Karlovy Vary, příspěvkové
organizaci, požádat Magistrát města Karlovy Vary o povolení kácení
Termín kontroly: 05.10.2020
Zodpovídá:

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku
Mgr. Hana Švejstilová, ředitelka příspěvkové organizace Střední zdravotnické školy
a vyšší odborné školy zdravotnické Karlovy Vary

41. Souhlas s pokácením 12 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 1792/1 v k.ú. Cheb
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 207/03/20
- souhlasí s pokácením 12 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 1792/1 v k.ú. Cheb, ve vlastnictví
Karlovarského kraje, z důvodu napadení dřevin kůrovcem, zajištění ochrany okolních porostů a nebezpečí
pádu napadených stromů
- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty Karlovarské krajské nemocnici, a.s., jako protihodnoty
za vynaložené náklady na kácení a uloženou náhradní výsadbu
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- ukládá Karlovarské krajské nemocnici, a.s., požádat Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního
prostředí o povolení kácení
Termín kontroly: 21.09.2020
Zodpovídá:

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku

42. Souhlas s pokácením 3 ks dřevin rostoucích na pozemcích p.č. 196/1 a 197/1 v k.ú. Dolní Chodov
a 6 ks dřevin rostoucích na pozemcích p.č. 3611a 3562/1 v k.ú. Sokolov
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 208/03/20
- souhlasí s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na pozemku p.č. 196/1, 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku
p.č. 197/1, vše v k.ú. Dolní Chodov a 5 ks dřevin rostoucích na pozemku p.č. 3611, 1 ks dřeviny rostoucí
na pozemku p.č. 3562/1, vše v k.ú. Sokolov, ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu zhoršeného
zdravotního stavu dřevin, který ohrožuje bezpečnost majetku a osob pohybujících se v okolí dřevin
- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty Gymnáziu Sokolov a Krajskému vzdělávacímu centru, příspěvkové
organizaci, jako protihodnoty za vynaložené náklady na kácení a uloženou náhradní výsadbu
- ukládá Gymnáziu Sokolov a Krajskému vzdělávacímu centru, příspěvkové organizaci, požádat Městský
úřad Sokolov a Městský úřad Chodov o povolení kácení
Termín kontroly: 05.10.2020
Zodpovídá:

RNDr. Jiří Widž, ředitel příspěvkové organizace Gymnázia Sokolov a Krajského
vzdělávacího centra
Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku

43. Souhlas s pokácením 35 ks dřevin rostoucích na pozemku p.č. 1492/194 v k.ú. Sokolov
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 209/03/20
- souhlasí s pokácením 35 ks dřevin rostoucích na pozemku p.č. 1492/194 v k.ú. Sokolov, ve vlastnictví
Karlovarského kraje, na základě doporučení vyplývajících ze zpracovaného dendrologického zhodnocení
dřevin v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvkové
organizace
- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty Domovu pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK"
v Sokolově, příspěvkové organizaci, jako protihodnoty za vynaložené náklady na kácení a uloženou
náhradní výsadbu
- ukládá Domovu pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvkové organizaci,
požádat Městský úřad Sokolov o povolení kácení
Termín kontroly: 30.11.2020
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Zodpovídá:

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku
Mgr. Petra Sekáčová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“
v Sokolově, příspěvková organizace

44. Souhlas s pokácením 4 ks dřevin rostoucích na pozemcích p.p.č. 353/3 v k.ú. Žlutice a p.p.č. 1675
v k.ú. Chlum u Novosedel
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 210/03/20
- souhlasí s pokácením 3 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 353/3 v k.ú. Žlutice a 1 ks dřeviny
rostoucí na pozemku p.p.č. 1675 v k.ú. Chlum u Novosedel, ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu
zhoršeného zdravotního stavu dřevin, který ohrožuje bezpečnost majetku a osob pohybujících se v okolí
dřevin
- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty Střední lesnické škole Žlutice, příspěvkové organizaci,
jako protihodnoty za vynaložené náklady na kácení a uloženou náhradní výsadbu
- ukládá Střední lesnické škole Žlutice, příspěvkové organizaci, požádat Městský úřad Žlutice o povolení
kácení
Termín kontroly: 22.06.2020
Zodpovídá:

Ing. Radka Stolariková, Ph.D., ředitelka Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková
organizace
Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku

45. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce s Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., na movitý
majetek, pořízený Karlovarským krajem, v souvislosti s investiční akcí „Karlovarská krajská
nemocnice a.s., stavební úpravy porodnického oddělení“
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 211/03/20
- souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce s Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., se sídlem Bezručova
1190/19, 360 01 Karlovy Vary, IČO 26365804, dle předloženého návrhu
- pověřuje Bc. Olgu Vokáčovou, vedoucí Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje,
k podpisu předmětné smlouvy o výpůjčce, dle předloženého návrhu
Termín kontroly: 20.04.2020
Zodpovídá:

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku

46. Přenos kompetencí dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
pro odbor správa majetku a další pověření k podepisování vyjádření za vlastníka z titulu
vlastnického práva k nemovitým věcem - doplnění pověření
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 212/03/20
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- pověřuje vedoucí odboru správa majetku k podpisu veškerých dohod, prohlášení a stanovisek, které
Karlovarský kraj uzavírá či vydává z titulu vlastnického práva zejména k nemovitým věcem vyjma
dokumentů, z nichž bude plynout pro Karlovarský kraj finanční závazek. Vedoucí odboru je oprávněn
jednat s orgány státu, organizacemi a dalšími třetími osobami, činit podání k orgánům státní správy,
organizacím a úřadům, včetně odvolání proti jejich rozhodnutí.
Termín kontroly: 06.04.2020
Zodpovídá:

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku

47. Žádost o změnu dílčího projektu č. 3_01_557 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 213/03/20
- schvaluje uzavření dodatku č. 1, kterým se upravuje smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace
s evidenčním číslem KK02881/2019, dle návrhu
- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Mgr. Dalibora Blažka, podpisem dodatku č. 1,
kterým se upravuje smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK02881/2019
Termín kontroly: 11.05.2020
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic

48. Zřízení přírodní památky Rudenská luční prameniště
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 214/03/20
- vydává nařízení Karlovarského kraje č. 1/2020 o zřízení přírodní památky Rudenská luční prameniště
- ukládá odboru legislativnímu a právnímu a krajskému živnostenskému úřadu zveřejnit nařízení
Karlovarského kraje č. 1/2020 ve Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje
Termín kontroly: 11.05.2020
Zodpovídá:

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

49. Žádost obce Libá o výjimku z veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje uzavřené dne 17.06.2019 na stavbu Prodloužení vodovodního řadu – Lužná
u F. Lázní - Sorkov
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 215/03/20
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit výjimku z Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje uzavřené dne 17.06.2019 na stavbu
Prodloužení vodovodního řadu – Lužná u F. Lázní - Sorkov, dle důvodové zprávy
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Termín kontroly: 13.07.2020
Zodpovídá:

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

50. Dodatek č. 4 ke smlouvě o vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem a Agenturou
ochrany přírody a krajiny ČR pro rok 2020
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 216/03/20
- schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem
a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, IČO 62933591, dle návrhu
- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí,
zemědělství a energetiky, podpisem Dodatku č. 4 ke smlouvě o vzájemné spolupráci mezi Karlovarským
krajem a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR
Termín kontroly: 22.06.2020
Zodpovídá:

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

51. Změna č. 58 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci výstavby
přívodního vodovodního řadu, kterým dojde k napojení místních částí obce Milíkov – Těšov
a Mokřina na vodovodní síť obce Okrouhlá
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 217/03/20
- projednala žádost obce Milíkov o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje
ve věci navrhovaného způsobu zásobení pitnou vodou místních částí obce Milíkov - Těšov a Mokřiny
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje předloženou změnu č. 58 Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ke schválení
Zodpovídá:

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

52. Změna č. 63 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci navrhovaného
vybudování nového přívodního vodovodního řadu k napojení místní části obce Pšov – Novosedly
na skupinový vodovod Žlutice
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 218/03/20
- projednala žádost obce Pšov o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci
navrhovaného způsobu zásobení pitnou vodou v místní části obce Pšov - Novosedly
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje předloženou změnu č. 63 Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ke schválení
Zodpovídá:
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53. Žádost spolku Top race agency, z.s., o finanční dar pro hendikepovaného chlapce xxxxxxxx
xxxxx z Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 219/03/20
- bere na vědomí žádost spolku Top race agency, z.s., se sídlem Zábřeh, Leštinská 978/34, PSČ 789 01,
IČO 27055680, o poskytnutí finančního daru z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu
hendikepovaného chlapce xxxxxxx xxxxxxxx z Karlovarského kraje ve výši 100.000 Kč
- schvaluje neposkytnutí finančního daru z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu hendikepovaného
chlapce Matěje Židlického z Karlovarského kraje ve výši 100.000 Kč na základě žádosti spolku Top race
agency, z.s., se sídlem Zábřeh, Leštinská 978/34, PSČ 789 01, IČO 27055680, s tím že žádost bude
vyřízena formou vyhlášení veřejné sbírky na podporu hendikepovaného chlapce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
z Karlovarského kraje
Termín kontroly: 06.04.2020
Zodpovídá:

Ing. Jan Bureš, člen rady

54. Žádost o individuální dotaci obchodní společnosti SOGGIORNO, s.r.o., na zajištění kurzu
operačních dovedností "Osteosyntéza zlomenin stehenní kosti" v Karlovarském kraji
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 220/03/20
- bere na vědomí žádost o individuální dotaci v rámci projektu Regionální kurzy praktických dovedností
v traumatologii České společnosti pro ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí podanou obchodní
společností SOGGIORNO, s.r.o., se sídlem Ostrava, Poruba, 17. listopadu 1790/5, PSČ 708 00,
IČO 29385237, ve výši 60.000 Kč
- schvaluje poskytnutí individuální dotace v rámci projektu Regionální kurzy praktických dovedností
v traumatologii České společnosti pro ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí pro obchodní
společnost SOGGIORNO, s.r.o., se sídlem Ostrava, Poruba, 17. listopadu 1790/5, PSČ 708 00,
IČO 29385237, na zajištění kurzu operačních dovedností "Osteosyntéza zlomenin stehenní kosti"
v Karlovarském kraji ve výši 60.000 Kč
- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského
kraje, dle návrhu
- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
Termín kontroly: 11.05.2020
Zodpovídá:

Ing. Jan Bureš, člen rady

55. Změna platu ředitele organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 221/03/20

02.03.2020

Strana 35 (celkem 48)

Usnesení ze 185. jednání RKK dne 02.03.2020 a 09.03.2020 (mimo řádný termín)

- schvaluje úpravu platu MUDr. Jiřímu Smetanovi, řediteli organizace Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, příspěvková organizace, dle návrhu, s účinností od 01.03.2020
- ukládá odboru kancelář ředitelky úřadu zajistit všechny úkoly spojené s úpravou platu výše uvedenému
řediteli
Termín kontroly: 20.04.2020
Zodpovídá:

Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu

56. Nemocnice Sokolov – nájemné vs. příspěvek na náklady na správu, údržbu a opravy za rok 2019
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 222/03/20
- bere na vědomí informaci o vzájemné fakturaci mezi Karlovarským krajem a společností NEMOS
SOKOLOV s.r.o., týkající se nájemného a příspěvku na náklady na správu, údržbu a opravy za rok 2019
v souladu se společnou dohodu o úplném a konsolidovaném znění smluv uzavřených v souvislosti
s provozováním nemocnice Sokolov a upřesnění některých práv a povinností z nich vyplývajících,
ev. č. KK 01807/2018, ze dne 22.06.2018
- schvaluje v souladu s článkem 15.2. společné dohody o úplném a konsolidovaném znění smluv
uzavřených v souvislosti s provozováním nemocnice Sokolov a upřesnění některých práv a povinností
z nich vyplývajících, ev. č. KK 01807/2018, ze dne 22.06.2018 výčet akcí realizovaných na nemovitém
majetku Karlovarského kraje v rámci správy, údržby a oprav v hodnotě 6.746.136 Kč bez DPH /
8.162.824,56 Kč vč. DPH, na základě kterých byly vyúčtovány třetími osobami společnosti NEMOS
SOKOLOV s.r.o., plnění související se správou, opravami a údržbou
- bere na vědomí čestné prohlášení k daňovému dokladu č. 404/2020, ve věci určení charakteru majetku
Zodpovídá:

Ing. Jan Bureš, člen rady

57. Dohoda o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek mezi Karlovarským krajem
a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., v souladu se smlouvou o správě a údržbě nemovitého
majetku a nájemní smlouvou za rok 2019
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 223/03/20
- bere na vědomí informaci o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek mezi Karlovarským krajem
a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., v souladu se smlouvou o správě a údržbě nemovitého majetku,
ze dne 01.01.2007, ev. č. 002/2007 ve znění dodatků 1 – 5 a nájemní smlouvou ze dne 30.05.2014,
ev. č. KK 01312/2014-00
- schvaluje v souladu s čl. 5.2 dodatku č. 5 ke smlouvě o správě a údržbě nemovitého majetku,
ev. č. 002/2007 uzavřeným mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., výčet
drobných oprav a údržby na nemovitém majetku Karlovarského kraje realizovaný Karlovarskou krajskou
nemocnicí a.s., v roce 2019, v celkové hodnotě 11.940.161,88 Kč bez DPH, což představuje 50,42 %
z nákladů na správu a údržbu nemovitého majetku
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- schvaluje v souladu s čl. 5.3 dodatku č. 5 ke smlouvě o správě a údržbě nemovitého majetku,
ev. č. 002/2007 uzavřeným mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., výčet
oprav velkého rozsahu, modernizací a rekonstrukcí na nemovitém majetku Karlovarského kraje
realizovaný Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., v roce 2019, v celkové hodnotě 6.317.509,61 Kč
bez DPH, což představuje 26 % z nákladů na správu a údržbu nemovitého majetku
- bere na vědomí čestná prohlášení k daňovým dokladům č. 4349/2019, 4350/2019, 4351/2019,
4497/2019, 4499/2019 ve věci určení charakteru majetku
- bere na vědomí , že dílčí doložené dodavatelské daňové doklady ve výši 1.855.302,25 Kč v rámci
vzájemného zápočtu závazků a pohledávek mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou
nemocnicí a.s., v souladu se smlouvou o správě a údržbě nemovitého majetku, ze dne 01.01.2007,
ev. č. 002/2007 ve znění dodatků 1 – 5 a nájemní smlouvou ze dne 30.05.2014, ev. č. KK 01312/2014-00
nebyly ze strany Karlovarské krajské nemocnice a.s., ke dni 31.12.2019 uhrazeny
- pověřuje představenstvo Karlovarské krajské nemocnice a.s., uhradit dílčí daňové doklady uvedené
v přechodím bodě nejpozději do 30.09.2020, a o té skutečnosti informovat odbor zdravotnictví
- schvaluje Dohodu o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek mezi Karlovarským krajem
a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., v souladu se smlouvou o správě a údržbě nemovitého majetku
a nájemní smlouvou, ve znění pozdějších dodatků, dle návrhu
- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem Dohody o vzájemném zápočtu
závazků a pohledávek mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., v souladu
se smlouvou o správě a údržbě nemovitého majetku a nájemní smlouvou, ve znění pozdějších dodatků
Termín kontroly: 21.09.2020
Zodpovídá:

Ing. Jan Bureš, člen rady

58. Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku na dodávky
„Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XVIII/B“ pro části veřejné zakázky
Část 46 veřejné zakázky T-0301 Přístroj ultrazvukový, pojízdný
Část 48 veřejné zakázky Monitorovací systémy
T-0900 Centrála monitorovací – JIP
T-0902 Monitor lůžkový
T-0903 Monitor vitálních funkcí (Ekg, NIBP, SpO2)
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 224/03/20
- schvaluje výběr dodavatele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské
technologie a interiérového vybavení - XVIII/B“ a to pro:
- Část 46 veřejné zakázky – T-0301 Přístroj ultrazvukový, pojízdný byla vybrána nabídka účastníka
zadávacího řízení AURA Medical s.r.o., se sídlem K Verneráku 1193/4, 148 00 Praha 4 - Kunratice,
IČ 65412559, s nabídkovou cenou 5.138.000 Kč bez DPH, 6.216.980 Kč vč. DPH
- Část 48 veřejné zakázky – Monitorovací systémy byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka
účastníka zadávacího řízení LHL s.r.o., se sídlem Lipová 17/18, 400 10 Ústí nad Labem – Všebořice,
IČ 27301800, s nabídkovou cenou 1.756.050 Kč bez DPH, 2.124.820,50 Kč vč. DPH
- schvaluje kupní smlouvu předloženou vybraným dodavatelem v nabídce v rámci zadávacího řízení
s názvem „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - XVIII/B“ a to pro:
- Část 46 veřejné zakázky – T-0301 Přístroj ultrazvukový, pojízdný
- Část 48 veřejné zakázky – Monitorovací systémy
02.03.2020
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dle návrhu
- schvaluje uzavření kupní smlouvy na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového
vybavení - XVIII/B“ mezi Karlovarským krajem a vybraným dodavatelem a to pro:
- Část 46 veřejné zakázky – T-0301 Přístroj ultrazvukový, pojízdný s dodavatelem AURA Medical s.r.o.,
se sídlem K Verneráku 1193/4, 148 00 Praha 4 - Kunratice, IČ 65412559, s nabídkovou cenou
5.138.000 Kč bez DPH, 6.216.980 Kč vč. DPH
- Část 48 veřejné zakázky – Monitorovací systémy s dodavatelem LHL s.r.o., se sídlem Lipová 17/18,
400 10 Ústí nad Labem – Všebořice, IČ 27301800, s nabídkovou cenou 1.756.050 Kč bez DPH,
2.124.820,50 Kč vč. DPH
- ukládá Karlovarské krajské nemocnici a.s., jako příkazníkovi smlouvy číslo KK02682/2017 ze dne
26.10.2017 činit úkony spojené s uzavřením kupní smlouvy s vybraným dodavatelem
- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje, Ing. Jana Bureše, podpisem kupní smlouvy s vybraným
dodavatelem a to pro:
- Část 46 veřejné zakázky – T-0301 Přístroj ultrazvukový, pojízdný s dodavatelem AURA Medical s.r.o.,
se sídlem K Verneráku 1193/4, 148 00 Praha 4 - Kunratice, IČ 65412559, s nabídkovou cenou
5.138.000 Kč bez DPH, 6.216.980 Kč vč. DPH
- Část 48 veřejné zakázky – Monitorovací systémy s dodavatelem LHL s.r.o., se sídlem Lipová 17/18,
400 10 Ústí nad Labem – Všebořice, IČ 27301800, s nabídkovou cenou 1.756.050 Kč bez DPH,
2.124.820,50 Kč vč. DPH
po marném uplynutí lhůty zákazu uzavření smlouvy dle § 246 ZZVZ
Termín kontroly: 22.06.2020
Zodpovídá:

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

59. Schválení zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení lékařské
technologie a interiérového vybavení - XVIII/B“ pro část 47 veřejné zakázky – T-0720 Flexibilní
endoskop, T-0721 Rigidní laryngoskop, T-0800 Videogastroskop
Schválení realizace nového zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky „Pořízení lékařské
technologie a interiérového vybavení - XXI/B“ pro část 47 veřejné zakázky – T-0720 Flexibilní
endoskop, T-0721 Rigidní laryngoskop, T-0800 Videogastroskop
- schválení zadávací dokumentace
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
Zrušení výběrového řízení a realizace nového výběrového řízení veřejné zakázky na dodávky
„Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XXII/B“ pro část 49 veřejné zakázky –
T-0715 Kabina audiometrická
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 225/03/20
- schvaluje v souladu s § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie
a interiérového vybavení - XVIII/B“ pro část 47 veřejné zakázky – T-0720 Flexibilní endoskop, T-0721
Rigidní laryngoskop, T-0800 Videogastroskop
- ukládá Karlovarské krajské nemocnici a.s., jako příkazníkovi smlouvy číslo KK02682/2017 ze dne
26.10.2017 činit úkony spojené se zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské
technologie a interiérového vybavení - XVIII/B“ pro část 47 veřejné zakázky – T-0720 Flexibilní
endoskop, T-0721 Rigidní laryngoskop, T-0800 Videogastroskop
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- schvaluje realizaci nového zadávacího řízení formou otevřeného řízení v souladu s § 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v nadlimitním režimu
na veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XXI/B“
pro část 47 veřejné zakázky – T-0720 Flexibilní endoskop, T-0721 Rigidní laryngoskop, T-0800
Videogastroskop, a to po zrušení původního zadávacího řízení
- schvaluje hodnotící kritérium „nejnižší nabídková cena bez DPH“ pro hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XXI/B“ pro část 47 veřejné zakázky –
T-0720 Flexibilní endoskop, T-0721 Rigidní laryngoskop, T-0800 Videogastroskop
- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového
vybavení – XXI/B“ pro část 47 veřejné zakázky – T-0720 Flexibilní endoskop, T-0721 Rigidní
laryngoskop, T-0800 Videogastroskop
- schvaluje členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise
na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XXI/B“ pro část 47
veřejné zakázky – T-0720 Flexibilní endoskop, T-0721 Rigidní laryngoskop, T-0800 Videogastroskop
Komise pro otevírání nabídek - člen
Ing. Šárka Ištvánová
Jiří Kvak
Ing. Jaroslav Bednář
Komise pro otevírání nabídek - náhradník
Ing. Jitka Hloušková
Ing. Květoslav Smutný
Ing. Ilona Vltavská
Hodnotící komise - člen
Hana Kohoutová
Mgr. Jiří Klsák
Ing. Šárka Ištvánová
Jiří Kvak
Ing. Jaroslav Bednář
Hodnotící komise - náhradník
MUDr. Jiří Brdlík
Ing. Petr Bursík
Mgr. Bc. Helena Hejnová
Bc. Iva Kalátová
Ing. Erik Klimeš
Markéta Monsportová
Luboš Pokorný
PhDr. Zdeněk Soukup
Ing. Eva Valjentová
Karel Vít
Mgr. Bc. Hana Žáková
Ing. Jitka Hloušková
Ing. Květoslav Smutný
Ing. Ilona Vltavská
- pověřuje hodnotící komisi posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením
nabídek
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- pověřuje Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., jako příkazníka smlouvy číslo KK02682/2017 ze dne
26.10.2017 zastoupením Karlovarského kraje jako zadavatele dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., zákona
o zadávání veřejných zakázek, v otevřeném řízení na veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení lékařské
technologie a interiérového vybavení - XXI/B“ pro část 47 veřejné zakázky – T-0720 Flexibilní endoskop,
T-0721 Rigidní laryngoskop, T-0800 Videogastroskop
- bere na vědomí, že výběrové řízení na pořízení audiometrické kabiny pro oddělení ORL – Část 49
veřejné zakázky – T-0715 Kabina audiometrická – realizované jako veřejná zakázka malého rozsahu
s názvem „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XIX/B“ bude zrušeno z důvodu, že
zadavatel neobdržel žádnou nabídku
- bere na vědomí, že pořízení audiometrické kabiny pro oddělení ORL – Část 49 veřejné zakázky –
T-0715 Kabina audiometrická bude po zrušení předchozího výběrového řízení zajištěno jako veřejná
zakázka malého rozsahu s názvem „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XXII/B“ a to
postupem dle čl. IX. Předpisu Rady kraje č. PR 06/2018 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek
Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi, a to v souladu s § 18 odst. 3 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Termín kontroly: 22.06.2020
Zodpovídá:

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

60. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Městská knihovna Ostrov, příspěvková
organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 226/03/20
- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Městské knihovně Ostrov,
příspěvková organizace, na zajištění Literárního příměstského tábora
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: 20.04.2020
Zodpovídá:

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

61. Odpověď na "PETICI za ponechání oboru Veřejnosprávní činnost v oborové struktuře Střední
průmyslové školy Ostrov, příspěvková organizace"
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 227/03/20
- schvaluje odpověď na "PETICI za ponechání oboru Veřejnosprávní činnost v oborové struktuře Střední
průmyslové školy Ostrov, příspěvková organizace"
- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství a mládeže,
podpisem odpovědi na petici
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
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Termín kontroly: 06.04.2020
Zodpovídá:

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

62. Poskytnutí finančního příspěvku Základní umělecké škole Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou,
příspěvková organizace, na organizaci VII. Festivalu tvorby žáků základních uměleckých škol
Karlovarského kraje 2020
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 228/03/20
- schvaluje rozpočtovou změnu č. 122/2020 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 160.000 Kč
v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje
na poskytnutí neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní
uměleckou školu Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou, příspěvková organizace, na výdaje související
s uspořádáním a organizací VII. Festivalu tvorby žáků základních uměleckých škol Karlovarského kraje
2020
Zodpovídá:

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

63. Poskytnutí odměny k životnímu výročí řediteli Obchodní akademie, vyšší odborné školy
cestovního ruchu a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková
organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 229/03/20
- schvaluje poskytnutí odměny u příležitosti životního výročí řediteli Obchodní akademie, vyšší odborné
školy cestovního ruchu a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková
organizace, jako ocenění jeho pracovních zásluh v rámci dlouholeté kvalitní práce ve školství, ve výši
dle návrhu
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: 11.05.2020
Zodpovídá:

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

64. Projekt "Úprava venkovního areálu GOAML pro podporu výuky ve venkovním prostředí"
Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 230/03/20
- bere na vědomí projektový záměr „Úprava venkovního areálu GOAML pro podporu výuky
ve venkovním prostředí“ Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace,
a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje
- jmenuje Mgr. Kláru Tesařovou, zástupkyni ředitele Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně,
příspěvková organizace, vedoucí projektu „Úprava venkovního areálu GOAML pro podporu výuky
ve venkovním prostředí“
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádosti Gymnázia
a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, o dotaci v rámci Národního programu
životní prostředí - výzva č. 7/2019 - Přírodní zahrady na realizaci projektu „Úprava venkovního areálu
GOAML pro podporu výuky ve venkovním prostředí“
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako žadatele o dotaci
na projekt „Úprava venkovního areálu GOAML pro podporu výuky ve venkovním prostředí“ Gymnázium
a obchodní akademii Mariánské Lázně, příspěvková organizace
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje
projektu „Úprava venkovního areálu GOAML pro podporu výuky ve venkovním prostředí“ ve výši
475.650 Kč, kdy financování projektu je řešeno maximálně z 85 % z Národního programu životní
prostředí - výzva č. 7/2019 - Přírodní zahrady a minimálně z 15 % z prostředků příspěvkové organizace
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční
výpomoci na předfinancování realizace projektu ve výši 404.302,50 Kč (85 % z celkových výdajů
projektu) a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle návrhu, za podmínky, že projektová žádost bude
schválena
- schvaluje rozpočtovou změnu č. 92/2020 - přesun rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu projektů
EU Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši
± 404.302,50 Kč z akce č. 7027 IROP – Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb – Komenského 29 – Centrum
technického a přírodovědného vzdělávání na předfinancování realizace dotačního titulu Úprava
venkovního areálu GOAML pro podporu výuky ve venkovním prostředí (akce č. 9501) připravované
k realizaci příspěvkovou organizací Karlovarského kraje Gymnázium a obchodní akademie Mariánské
Lázně, příspěvková organizace, v rámci Národního programu Životního prostředí – výzva č. 7/2019 –
Přírodní zahrady
- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování) na základě
připomínek poskytovatele dotace prostřednictvím Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně,
příspěvková organizace
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: 21.09.2020
Zodpovídá:

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

65. Projekt „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková
organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 231/03/20
- bere na vědomí projektový záměr „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školy živnostenské
Sokolov, příspěvková organizace, v rámci výzvy programu Erasmus+ a konstatuje, že záměr je v souladu
s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje
- jmenuje Mgr. Ilonu Medunovou, ředitelku Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace,
vedoucí projektu „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako žadatele o dotaci
na projekt „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školu živnostenskou Sokolov, příspěvková
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organizace
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádosti o dotaci
na projekt „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje
projektu „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ ve výši 1.292.900 Kč, kdy financování projektu je řešeno
ze 100 % z prostředků programu Erasmus+
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční
výpomoci na předfinancování realizace projektu ve výši 258.580 Kč (20 % z celkových výdajů projektu)
a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle návrhu, za podmínky, že projektová žádost bude schválena
- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) na základě
připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury programu Erasmus+ prostřednictvím
Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: 05.10.2020
Zodpovídá:

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

66. Schválení nevymáhání pohledávky v rámci Stipendijního (dotačního) programu Karlovarského
kraje ke zlepšení vzdělanostní úrovně obyvatelstva
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 232/03/20
- schvaluje upuštění od vymáhání pohledávky a neuplatňování pohledávky v rámci dědického řízení
po zemřelé příjemkyni dotace ve výši 24.000 Kč, která vznikla v důsledku nemožnosti splnění závazku
vyplývajícího z veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci
Stipendijního (dotačního) programu Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: 20.04.2020
Zodpovídá:

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

67. Schválení Rozpočtové změny č. 120/2020 a schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou
zakázku "Rekonstrukce hydroizolace objektu školy včetně dešťových a odpadních stok"
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 233/03/20
- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 120/2020
- přesun rozpočtových prostředků z odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to
z rezervy na nepředvídatelné kapitálové výdaje do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 2.076.000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny
jako příspěvek do fondu investic pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní škola Ostrov,
příspěvková organizace, na dofinancování akce Rekonstrukce hydroizolace objektu školy včetně
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dešťových a odpadních stok.
- 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 hydroizolace objektu školy včetně dešťových a odpadních stok"
- schvaluje hodnotící kritérium "nejnižší nabídková cena včetně DPH" pro hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku "Rekonstrukce hydroizolace objektu školy včetně dešťových a odpadních stok"
- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Rekonstrukce hydroizolace objektu školy včetně
dešťových a odpadních stok"
- schvaluje seznam dodavatelů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku
"Rekonstrukce hydroizolace objektu školy včetně dešťových a odpadních stok":
- ALLSTAV, spol. s r.o., Kleisslova 230/11, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO 45359351
- STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 590/10, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, IČO 14707551
- Sanstrom s.r.o., Karlovy Vary - Doubí, K Přehradě 209/30, PSČ 36007, IČO 29104181
- KV - ProIng, s.r.o., Mattoniho nábřeží 193/66a, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary, IČO 25215621
- Mudicon s.r.o., U Koupaliště 914/5, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary, IČO 04741111
- schvaluje
členy hodnotící komise:
Ing. Jaroslav Bradáč
Luboš Pokorný
Mgr. Radek Žemlička
Ing. Aleš Švajdler
Mgr. Pavlína Zapletalová
Bc. Dagmar Kerulová
náhradníky hodnotící komise:
Mgr. Jaroslav Borka
Bc. Miroslav Čermák
Ing. arch. Vojtěch Franta
Ing. Jan Horník
Ing. Erik Klimeš
Mgr. Jiří Klsák
Ing. Eliška Stránská
Michal Šťovíček
Ing. Stanislav Jambor
Ing. Květoslav Smutný
Šárka Drahokoupilová
Mgr. Daniela Brodcová
Ing. Andrea Černá
Monika Drobilová
Termín kontroly: 10.08.2020
Zodpovídá:
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68. Stipendia pro žáky středních škol zřizovaných Karlovarským krajem za 1. pololetí školního
roku 2019/2020
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 234/03/20
- schvaluje poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje formou navýšení provozního
příspěvku příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost středních škol zřizovaným Karlovarským
krajem na výplatu stipendií žákům vzdělávajícím se v těchto školách v celkové výši 621.500 Kč,
dle návrhu
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: 20.04.2020
Zodpovídá:

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

69. Udělení ocenění pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení působících
v Karlovarském kraji
Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.

70. Vyhlášení konkursních řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů příspěvkových
organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 235/03/20
- odvolává v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů následující
ředitele z vedoucích pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem






Mgr. Petra Pitru, Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou, příspěvková
organizace, dnem 31. července 2020
Ing. Bc. Markétu Šlechtovou, MPA, Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská
Karlovy Vary, příspěvková organizace, dnem 31. července 2020
Mgr. Hanu Švejstilovou, Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy
Vary, příspěvková organizace, dnem 31. července 2020
RNDr. Jiřího Widže, Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace,
dnem 31. července 2020
Mgr. Zdeňka Hrkala, Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková
organizace, dnem 28. července 2020

- vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů následujících příspěvkových
organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem





Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou, příspěvková organizace
Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková organizace
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková
organizace
Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
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Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace

- schvaluje text oznámení o konání konkursních řízení dle návrhu
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: 05.10.2020
Zodpovídá:

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

71. Změna platu ředitele Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, příspěvková
organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 236/03/20
- schvaluje změnu příplatku za vedení RNDr. Jiřího Widže, ředitele Gymnázia Sokolov a Krajského
vzdělávacího centra, příspěvková organizace, dle návrhu platového výměru
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: 11.05.2020
Zodpovídá:

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

72. Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací
vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 237/03/20
- schvaluje s účinností od 1. dubna 2020 navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině,
jejíž činnost vykonává Základní škola Ostrov, příspěvková organizace, ze 40 na 60
- schvaluje s účinností od 1. dubna 2020 zrušení míst výkonu činnosti domova mládeže a školní jídelny,
jejichž činnost vykonává Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace, na adrese Plzeňská 318,
364 01 Toužim
- schvaluje s účinností od 1. dubna 2020 snížení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní
jídelně, jejíž činnost vykonává Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace, ze 450 na 200
- schvaluje s účinností od 1. dubna 2020 snížení nejvyššího povoleného počtu lůžek domova mládeže,
jehož činnost vykonává Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace, z 270 na 150
- schvaluje s účinností od 1. dubna 2020 zrušení místa poskytování vzdělávání střední školy, jejíž činnost
vykonává Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace, na adrese Závodu míru
339/144, 360 17 Karlovy Vary
- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu k podpisu žádostí
zřizovatele o zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly vyplývající
02.03.2020
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z tohoto usnesení
Termín kontroly: 20.04.2020
Zodpovídá:

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

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

74. Poskytnutí darů medailistům Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 238/03/20
- schvaluje poskytnutí finančních darů medailistům Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020
v celkové výši 119.000 Kč, dle návrhu č. 1
- schvaluje poskytnutí finančních darů trenérům medailistů Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR
2020 v celkové výši 45.000 Kč, dle návrhu č. 2
- schvaluje uzavření darovacích smluv s medailisty a trenéry dle vzoru v návrzích č. 3 a č. 4
- pověřuje Josefa Váňu, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast tělovýchovy a sportu, podpisem
darovacích smluv
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: 11.05.2020
Zodpovídá:

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

75. Odměny ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu
Karlovarského kraje a ředitele příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání –
2. pololetí 2019
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 239/03/20
- schvaluje odměnu ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu,
Bc. Tomáše Picky a ředitele příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání,
Ing. Vlastimila Veselého, ve výši uvedené v důvodové zprávě
Termín kontroly: 11.05.2020
Zodpovídá:

02.03.2020

Ing. Irena Krolopová, pověřená výkony vedoucí odboru regionálního rozvoje
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76. Návrh na jmenování vedoucí odboru regionálního rozvoje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 240/03/20
- jmenuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Ing. Irenu Krolopovou do funkce vedoucí odboru regionálního
rozvoje s účinností od 3. 3. 2020
- ukládá odboru kancelář ředitelky úřadu zabezpečení úkolů spojených se jmenováním
Termín kontroly: 20.04.2020
Zodpovídá:

Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu

77. Poskytnutí daru Smíšené česko čínské komoře vzájemné spolupráce
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 241/03/20
- schvaluje uzavření Darovací smlouvy se Smíšenou česko čínskou komorou vzájemné spolupráce na
poskytnutí schválené humanitární pomoci formou respirátorů FFP2 a FFP3 v celkové hodnotě 75.000 Kč
Termín kontroly: 20.04.2020
Zodpovídá:

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

Mgr. Petr Kubis v. r.
hejtman
Karlovarského kraje

02.03.2020

Ing. Josef Janů v. r.
ověřovatel
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