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 189. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 23. března 2020 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje
v době od 9:23 do 12:28 hodin

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

Mgr. Kubis, Mgr. Blažek, Ing. Jakobec, Ing. Bureš, Ing. Bradáč, p. Váňa,
Ing. Janů (celkem 7 radních)
Mgr. Kubis
Mgr. Mračková Vildumetzová p. Hurajčík
Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Ing. Brtek, Ing. Hryszová, Ing. Jánská, Mgr. Novotný, Mgr. Pavlíková,
Mgr. Saxová, PhDr. Mgr. Smoleja
Mgr. Jana Lukášová

Usnesení č.

A. Volba ověřovatelů zápisu
B. Schválení programu jednání
1. 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.
2. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 23.03.2020
3. Poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského
kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2020
4. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Potravinová banka
Karlovarského kraje z. s.
5. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb
za II. pololetí roku 2019
6. Veřejná zakázka "Poskytování telekomunikačních služeb pro Karlovarský kraj
2020 – 2024" - schválení zadávací dokumentace a vypsání zadávacího řízení
7. Mimořádné opatření Karlovarského kraje ve veřejné linkové dopravě v souvislosti
s epidemií koronaviru SARS-CoV-2 a opatřeními Vlády ČR
8. Rozpočtové změny
9. Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů
spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem,
příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou
nemocnicí a.s.
10. Informace o výsledku realizace projektu „Výstavba objektů pro poskytování
sociálních služeb v Aši“, reg. číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285
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11. Informace o výsledku realizace projektu „Výstavba objektů pro poskytování
sociálních služeb v Hazlově“, reg. číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284
12. Informace o výsledku realizace projektu „Výstavba objektů pro poskytování
sociálních služeb ve Skalné“, reg. číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283
13. Rozbor hospodaření a schválení účetních závěrek příspěvkových organizací
Karlovarského kraje k 31.12.2019
14. Schválení výsledků hospodaření, rozdělení zlepšených výsledků hospodaření
a vypořádání ztráty příspěvkových organizací Karlovarského kraje za rok 2019
15. Rozpočty na rok 2020 a střednědobé výhledy rozpočtů na období 2021 - 2022
příspěvkových organizací Karlovarského kraje
16. Schválení použití fondu investic příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná
služba Karlovarského kraje, p.o., na pořízení Vozidla rychlé lékařské pomoci
v setkávacím systému - "vůz RV"
17. Smlouva č. 35/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2020
18. Dodatek č. 4 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. KK01118/2016-00 o zajištění
dopravní obslužnosti města Horní Slavkov
19. Návrh odměny řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje – II. pololetí 2019
20. Návrh odměny řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného
dopravního systému Karlovarského kraje – II. pololetí 2019
21. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 1334/5, 1334/6, 1387/7, 1388/2,
1388/3, 1388/4, 1388/5, 1388/6 a 1388/7 v k.ú. Děpoltovice z majetku
Karlovarského kraje do majetku obce Děpoltovice a bezúplatné nabytí pozemků
p.p.č. 1316/66 a 1316/69 v k.ú. Děpoltovice z majetku obce Děpoltovice
do majetku Karlovarského kraje
22. Záměr kraje bezúplatně převést části pozemku p.p.č. 1168/1 v k.ú. Úšovice
z majetku Karlovarského kraje do majetku města Mariánské Lázně a bezúplatné
nabytí části pozemku p.p.č. 1168/2 v k.ú. Úšovice z majetku města Mariánské
Lázně do majetku Karlovarského kraje
23. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje
do majetku obce Velký Luh - pozemky p.p.č. 318/2, 318/3, 318/4 v k.ú. Velký Luh
a pozemky p.p.č. 1794/27, 1794/28 a 1794/29 v k.ú. Skalná
24. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích p.č. 1818/1
a 1818/2 v k.ú. Cheb, dotčených realizací stavby "Zateplení obvodového pláště
budovy a střechy, částečná výměna oken objektu Domova pro seniory
"SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace“, č.p. 2273 Cheb, Mírová
č. or. 6", mezi Karlovarským krajem a městem Cheb
25. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění a provozování
zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení NN na pozemku p.č. 1071/6
v k.ú. Horní Slavkov, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Integrovanou
střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace
a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností MONTPROJEKT, a.s.
26. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky a umístění stavby
k pozemku p.p.č. 2696 v k.ú. Ovesné Kladruby a k pozemku p.p.č. 505
v k.ú. Služetín u Poutnova ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření
Povodí Ohře, státní podnik, ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy
a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
27. Dodatek č. 1 dohody o provedení vynucené překládky podzemního vedení sítě
elektronických komunikací do pozemku parc. č. 2422/5 v k.ú. Cheb
mezi Karlovarským krajem a společností UPC Česká republika, s.r.o.
28. Schválení vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku,
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
29. Schválení souhlasného prohlášení o vydržení vlastnického práva k pozemku
v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.č. 2798/3, v k.ú. a obci Aš
23.03.2020
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30. Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.p.č. 19/7 v k.ú. Dolní
Dvory
31. Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
souvisejících číslo smlouvy: 4000226622, pro realizaci projektu „Domov
pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu – Vybudování bezbariérového přístupu včetně
přeložky plynovodu“ mezi Karlovarským krajem a společností GasNet, s.r.o.,
zastoupen na základě plné moci společností GridServices, s.r.o.
32. Schválení výjimky z předpisu rady č. PR 06/2018 "Pravidla pro zadávání
veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" Příkazní smlouva na technický dozor stavebníka v souvislosti s realizací stavby
„Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení
revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“
33. Změna č. 64 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci
doplnění návrhu způsobu zásobení obyvatel pitnou vodou a doplnění návrhu
způsobu odkanalizování v místní části města Sokolov - Hrušková
34. Souhrnné informace o změnách provedených v rámci aktualizace Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje v roce 2019
35. Schválení realizace zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka
sanitních vozidel RZP 2020“ Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace
36. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu
specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru
všeobecné praktické lékařství - BROMED Sokolov s.r.o.
37. Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o spolupráci při zajišťování lékařské
pohotovostní služby v oboru chirurgie mezi Karlovarským krajem a Plzeňským
krajem
38. Informační povinnost společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o. vyplývající
ze Společné dohody o úplném a konsolidovaném znění smluv uzavřených
v souvislosti sprovozováním nemocnice Sokolov a upřesnění některých práv
a povinností z nich vyplývajících, ev. č. KK 01807/2018 - plán oprav a údržby
na rok 2020
39. Informace o výsledku projektu „Zefektivnění komunikace jednotlivých článků
ve zdravotnickém řetězci Karlovarského kraje“ financovaného v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu
40. Informace o výsledku realizace projektu „Modernizace a rozšíření vzdělávacích
a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“
financovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
41. Projekt "Využití solární energie na provoz školy" Střední průmyslové školy
Ostrov, příspěvková organizace
42. Změny zřizovacích listin Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace,
a Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy
s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace
43. Informace o ukončení projektu Integrované střední školy Cheb, příspěvková
organizace, v rámci dotačního programu „Centra odborné přípravy“ pro rok 2019
44. Informace o ukončení projektu "Česko-Slovenská spolupráce chemiků a ekologů"
Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary,
příspěvková organizace
45. Informace o ukončení projektu "Potter Raiting" Střední uměleckoprůmyslové
školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace
46. Informace o ukončení projektu "Učíme se v Evropě, držíme krok, pro úspěšnou
budoucnost" Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy
Vary, příspěvková organizace
47. Informace o ukončení projektu „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední
školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace
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48. Informace ve věci škodního případu souvisejícího s projektem Integrované střední
školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace, s názvem
"Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov", reg. č.
CZ.1.09/1.3.00/18.00376
49. Rozpočtová změna - podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek
v zájmovém vzdělávání pro rok 2020
50. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho
příspěvkovými organizacemi pro Integrovanou střední školu technickou
a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace, a na uzavření smlouvy o dílo
na zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně
inženýrské činnosti a realizační dokumentace na úpravy budovy v ulici
Komenského 759, Sokolov pro potřeby Vyšší policejní školy a Střední policejní
školy Ministerstva vnitra v Praze
51. Návrh na udělení dotací pro rok 2020 v dotačním programu „Podpora územně
plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje –
I. kolo
52. Úhrada nákladů obcím z rozpočtu Karlovarského kraje – na pořízení změny
územního plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje nebo
z jejich aktualizací – žádost města Kraslice
53. Žádost Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z. s., o poskytnutí
individuální dotace na Čištění řeky Ohře 2020
54. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2020 návrh na rozdělení dotací
55. Program obnovy venkova – návrh rozdělení dotací
56. Pořizování územních studií: Územní studie Krušné hory – západ (dostupnost
rekreace) a Územní studie areálu krajských institucí Karlovy Vary, Dvory –
2019/2020 – průběžná informace
57. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu českých
turistů na údržbu a nové značení cyklotras v roce 2020
58. Vesnice roku 2020 - Pravidla organizace krajského kola soutěže Vesnice roku
v Karlovarském kraji a poskytnutí finančních darů oceněným obcím v rámci
krajského kola
59. Program rozvoje Karlovarského kraje na období 2021+ - informace o stavu
a plánovaném postupu zpracování
60. Náhrada portálu úředníka - využití systémů Software602 a FLUX
61. Soutěž „Youtuber 2020“ pro žáky základních a středních škol a vysokých škol
v Karlovarském kraji – schválení přijetí darů a vzorového znění darovací smlouvy
62. Zpráva o přípravě „Územní studie vyhodnocení územních nároků plánovaného
rozvoje průmyslu na území Mikroregionu Sokolov – východ“
63. Návrh na podání vylučovací žaloby
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A. Volba ověřovatelů zápisu
Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:
- Ing. Karla Jakobce
- Mgr. Dalibora Blažka

B. Schválení programu jednání
Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.
Rozšíření programu o:
63.

Návrh na podání vylučovací žaloby

Staženo z programu:
3. Poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu
aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2020
30. Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.p.č. 19/7 v k.ú. Dolní Dvory
48. Informace ve věci škodního případu souvisejícího s projektem Integrované střední školy technické
a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace, s názvem "Projekt revitalizace Centra vzdělávání
ISŠTE Sokolov", reg. č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376
51. Návrh na udělení dotací pro rok 2020 v dotačním programu „Podpora územně plánovací činnosti
obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje – I. kolo
52. Úhrada nákladů obcím z rozpočtu Karlovarského kraje – na pořízení změny územního plánu
vyplývající ze Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje nebo z jejich aktualizací – žádost
města Kraslice
54. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2020 - návrh na rozdělení
dotací
55. Program obnovy venkova – návrh rozdělení dotací
57. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu českých turistů na údržbu
a nové značení cyklotras v roce 2020
58. Vesnice roku 2020 - Pravidla organizace krajského kola soutěže Vesnice roku v Karlovarském kraji
a poskytnutí finančních darů oceněným obcím v rámci krajského kola

1. 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
usnesením č. RK 277/03/20
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
- bere na vědomí rezignaci MUDr. Heleny Trtkové Říhové z funkce člena dozorčí rady Karlovarské
krajské nemocnice a.s., dnem 21.01.2020
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- volí v souladu s čl. 9 odst. 3 písm. o) stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s., jako člena dozorčí rady
společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., Ing. Věru Pášmovou, datum narození xxxxx, bytem xxxx
- projednala a schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady nově zvoleného člena
dozorčí rady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., dle návrhu
- ukládá odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje vyhotovit zápis o rozhodnutí
jediného akcionáře
- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s., zabezpečit zápis změn v členech orgánů
Karlovarské krajské nemocnice a.s., do obchodního rejstříku
- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Mgr. Petra Kubise, podpisem zápisu o rozhodnutí jediného
akcionáře
Termín kontroly: 25.05.2020
Zodpovídá:

Ing. Jan Bureš, člen rady
Ing. Jitka Samáková, předsedkyně představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.

2. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 23.03.2020
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 278/03/20
- bere na vědomí informaci o splnění nebo průběžném plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu
23.03.2020 dle návrhu č. 1 a č. 2
- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 23.03.2020
dle návrhu č. 3
Zodpovídá:

Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

3. Poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje
na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2020
Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.

4. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Potravinová banka Karlovarského kraje
z. s.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 279/03/20
- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci Potravinová banka
Karlovarského kraje z. s., IČO 04121538, na činnost a provoz Potravinové banky Karlovarského kraje
z. s., v roce 2020 ve výši 90.000 Kč dle přílohy č. 2
- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s organizací Potravinová
banka Karlovarského kraje z. s., IČO 04121538, na činnost a provoz Potravinové banky Karlovarského
23.03.2020
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kraje z. s., v roce 2020 ve výši 90.000 Kč dle návrhu č. 3
- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
- ukládá odboru sociálních věcí zveřejnit schválenou individuální dotaci na internetových stránkách
Karlovarského kraje
Termín kontroly: 25.05.2020
Zodpovídá:

Bc. Petra Maněnová, pověřená úkoly vedoucí odboru sociálních věcí

5. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb za II. pololetí roku 2019
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 280/03/20
- bere na vědomí zprávu o činnosti a plnění úkolů pro přiznání odměn ředitelům příspěvkových
organizací Karlovarského kraje za II. pololetí roku 2019
- schvaluje výši odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb za II. pololetí roku
2019 v částkách, dle návrhu, s připomínkou uvedenou v zápise
Termín kontroly: 08.06.2020
Zodpovídá:

Bc. Petra Maněnová, pověřená úkoly vedoucí odboru sociálních věcí

6. Veřejná zakázka "Poskytování telekomunikačních služeb pro Karlovarský kraj 2020 – 2024" schválení zadávací dokumentace a vypsání zadávacího řízení
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 281/03/20
- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou nadlimitního otevřeného řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Poskytování
telekomunikačních služeb pro Karlovarský kraj 2020 – 2024"
- schvaluje dobu plnění smlouvy na 3 roky s možností roční opce
- schvaluje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na tři roky 43.125.000 Kč bez DPH (52.181.250 Kč
vč. DPH)
- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Poskytování telekomunikačních služeb
pro Karlovarský kraj 2020 – 2024" ve variantě B
- schvaluje hodnotící kritérium „nejnižší nabídková cena bez DPH“ pro hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku „Poskytování telekomunikačních služeb pro Karlovarský kraj 2020 – 2024"
- jmenuje členy hodnotící komise veřejné zakázky „Poskytování telekomunikačních služeb
pro Karlovarský kraj 2020 – 2024" takto:
členové:
Ing. Karel Jakobec

23.03.2020
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Bc. Pavel Čekan
Michal Šťovíček
Mgr. Petr Kubis
Mgr. Marcela Saxová
Mgr. Kateřina Miosgová
náhradníci:
Ing. Jan Bureš
Bc. Jan Picka
Martin Hurajčík
Renata Oulehlová
Ing. Eva Valjentová
Bc. Miroslav Čermák
Ing. Erik Klimeš
Ing. Josef Janů
Patrik Pizinger
Petra Palusková
Pavel Trska
Bc. Dagmar Kerulová
Ing. Zora Bolková
Monika Drobilová
Termín kontroly: 20.04.2020
Zodpovídá:

Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

7. Mimořádné opatření Karlovarského kraje ve veřejné linkové dopravě v souvislosti s epidemií
koronaviru SARS-CoV-2 a opatřeními Vlády ČR
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 282/03/20
- schvaluje zavedení mimořádného opatření ve veřejné linkové dopravě provozované podle smluv
o veřejných službách uzavřených dopravci a Karlovarským krajem, které spočívá v rozšíření období
omezení provozu tzv. školních spojů a rozšíření období provozu tzv. prázdninových spojů o období, kdy je
Vládou České republiky zakázána účast žáků a studentů ve vzdělávacích zařízeních, dle návrhu
- ukládá vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství, Mgr. Vladimíru Malému, ve spolupráci
s dopravci ve veřejné linkové dopravě, kteří mají s Karlovarským krajem uzavřenu smlouvu o veřejných
službách projednat zavedení a zajistit schválení a následnou realizaci výlukových jízdních řádů linek,
resp. spojů uvedených v přílohách tohoto materiálu, dle návrhu
- doporučuje městům, obcím a svazkům měst a obcí v Karlovarském kraji, které mají s dopravci uzavřenu
smlouvu o veřejných službách, resp. smlouvu o závazku veřejné služby, realizovat obdobné opatření
Termín kontroly: 20.04.2020
Zodpovídá:

23.03.2020
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8. Rozpočtové změny
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 283/03/20
- schvaluje
Rozpočtovou změnu č. 144/2020
- navýšení příjmů Karlovarského kraje a zároveň snížení financování Karlovarského kraje o částku
22.585.125,18 Kč (podíl SR + podíl EU), z toho investiční ve výši 20.994.384,36 Kč a neinvestiční
ve výši 1.590.740,82 Kč z titulu přijetí účelové dotace (ex-post) z Ministerstva pro místní rozvoj České
republiky za realizaci ukončeného projektu Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově
financovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (identifikační číslo
CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284)
Rozpočtovou změnu č. 145/2020
- navýšení příjmů a výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje
ve výši 16.850 Kč z titulu vrácení finančních prostředků z roku 2019 s účelovým znakem 33353 (přímé
výdaje na vzdělávání) došlých na účet Karlovarského kraje od příspěvkové organizace zřizované obcí
v oblasti školství. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky.
Rozpočtovou změnu č. 146/2020
- navýšení příjmů a výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje
v celkové výši 41.470 Kč z titulu vrácení finančních prostředků z roku 2019 s účelovým znakem 33353
(přímé výdaje na vzdělávání) došlých na účet Karlovarského kraje od příspěvkové organizace zřizované
obcí v oblasti školství. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky.
Rozpočtovou změnu č. 147/2020
- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu
Karlovarského kraje ve výši 163.163 Kč z titulu vrácení finančních prostředků z minulých let s účelovým
znakem 33353 došlých na účet Karlovarského kraje od příspěvkové organizace zřizované obcí v oblasti
školství. Jedná se o vratku neoprávněně čerpaných finančních prostředků poskytnutých ze státního
rozpočtu za rok 2010 na základě výzvy dle § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, vystavené Odborem legislativním a právním a krajským živnostenským
úřadem Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
Rozpočtovou změnu č. 148/2020
- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu projektů EU Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského
úřadu Karlovarského kraje v celkové výši 3.191.836 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na projekty realizované v oblasti prioritní
osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operační
program Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů.
Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje v oblasti školství:
•
částka 1.976.198 Kč pro Gymnázium Cheb
•
částka 1.215.638 Kč pro Střední školu stravování a služeb Karlovy Vary.
Rozpočtovou změnu č. 149/2020
- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu projektů EU Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Karlovarského kraje ve výši 859.086,25 Kč (82,389 % EU a 17,611 % SR) z titulu přijetí neinvestiční
účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České Republiky určené na realizaci projektu
Karlovarského kraje Predikce trhu práce (Kompas) financovaného v rámci Operačního programu
Zaměstnanost

23.03.2020

Strana 9 (celkem 32)

Usnesení ze 189. jednání RKK dne 23.03.2020

- přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu projektů EU Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Karlovarského kraje do Odboru kanceláře ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši
± 1.000.000 Kč na mzdové výdaje projektu Predikce trhu práce (Kompas) financovaného v rámci
Operačního programu Zaměstnanost
Rozpočtovou změnu č. 150/2020
- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu projektů EU Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Karlovarského kraje o částku 42.397,97 EUR (1.076.484,46 Kč k datu připsání dotace na zvláštní eurový
účet) z titulu přijetí evropského podílu ze Saské rozvojové banky za realizaci projektu CLARA III: Rozvoj
společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu financovaného v rámci operačního
programu Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká Republika 2014–2020. Neinvestiční finanční
prostředky jsou určeny pro projektového partnera město Cheb a partnerovi budou vyposlány v aktuálním
kurzu ke dni odepsání platby z eurového účtu projektu. Případný kurzový rozdíl bude rozpočtově
vyrovnán položkou kurzové rozdíly ve výdajích.
Rozpočtovou změnu č. 152/2020
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v celkové výši 25.996.466,78 Kč (podíl SR + EU) z titulu
přijetí investiční účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky do rozpočtu projektů EU
Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou
určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic Karlovarského
kraje, na financování projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, z toho investiční
dotace ve výši 263.340,35 Kč na projekt „II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“ a investiční
dotace ve výši 25.733.126,43 Kč na projekt „II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov“.
Termín kontroly: 11.05.2020
Zodpovídá:

Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu

9. Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných z EU
od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského
kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 284/03/20
- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 2.3.2020 u projektů spolufinancovaných z EU
od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje
a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., který je přílohou tohoto usnesení
Zodpovídá:

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

10. Informace o výsledku realizace projektu „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb
v Aši“, reg. číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 285/03/20
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Informaci o výsledku
realizace projektu „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši“

23.03.2020
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Termín kontroly: 25.05.2020
Zodpovídá:

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů

11. Informace o výsledku realizace projektu „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb
v Hazlově“, reg. číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 286/03/20
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Informaci o výsledku
realizace projektu „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově“
Termín kontroly: 25.05.2020
Zodpovídá:

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů

12. Informace o výsledku realizace projektu „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb
ve Skalné“, reg. číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 287/03/20
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Informaci o výsledku
realizace projektu „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné“
Termín kontroly: 25.05.2020
Zodpovídá:

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů

13. Rozbor hospodaření a schválení účetních závěrek příspěvkových organizací Karlovarského
kraje k 31.12.2019
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 288/03/20
- bere na vědomí hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 31.12.2019:








2 příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví hospodařily se ziskem, 1 organizace vykázala ztrátu
2 příspěvkové organizace v oblasti regionálního rozvoje hospodařily se ziskem nebo vyrovnaným
výsledkem
5 příspěvkových organizací v oblasti sociální hospodařilo se ziskem a 7 s vyrovnaným výsledkem
hospodaření
7 příspěvkových organizací v oblasti kultury hospodařilo se ziskem
1 příspěvková organizace v oblasti řízení projektů hospodařila se ziskem
2 příspěvkové organizace v oblasti dopravy hospodařily se ziskem
33 příspěvkových organizací v oblasti školství hospodařilo se ziskem

- schvaluje účetní závěrky příspěvkových organizací sestavené k datu 31.12.2019

23.03.2020
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Termín kontroly: 20.04.2020
Zodpovídá:

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

14. Schválení výsledků hospodaření, rozdělení zlepšených výsledků hospodaření a vypořádání ztráty
příspěvkových organizací Karlovarského kraje za rok 2019
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 289/03/20
- schvaluje výsledky hospodaření a rozdělení zlepšených výsledků hospodaření jednotlivých
příspěvkových organizací Karlovarského kraje za rok 2019 dle návrhu příspěvkových organizací
s maximálním přídělem do fondu odměn ve výši 20 %
- v oblasti zdravotnictví kladný výsledek hospodaření v celkové výši
393.599,05 Kč
- v oblasti regionálního rozvoje zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 331.099,62 Kč
- v oblasti sociální zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši
3.103.558,27 Kč
- v oblasti kultury zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši
1.281.465,31 Kč
- v oblasti řízení projektů zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši
133.107,41 Kč
- v oblasti dopravy zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši
919.635,45 Kč
- v oblasti školství zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši
8.275.389,41 Kč
- schvaluje výsledek hospodaření a návrh vypořádání ztráty z hospodaření organizace Zdravotnická
záchranná služba Karlovarského kraje, p.o., takto:
- celý výsledek hospodaření uhradit na vrub zůstatku rezervního fondu příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o.
-1.923.317,43 Kč
- schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření k 31.12.2019 sloučené příspěvkové organizace
Gymnázium a střední odborná škola Chodov, p.o., do fondů nástupnické příspěvkové organizace
Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, p.o.
Termín kontroly: 11.05.2020
Zodpovídá:

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

15. Rozpočty na rok 2020 a střednědobé výhledy rozpočtů na období 2021 - 2022 příspěvkových
organizací Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 290/03/20
- schvaluje rozpočty příspěvkových organizací Karlovarského kraje na rok 2020








v oblasti zdravotnictví s celkovým výsledkem hospodaření -16.380.000,00 Kč (dle návrhu)
v oblasti regionálního rozvoje s celkovým výsledkem hospodaření 0,00 Kč (dle návrhu)
v oblasti sociální s celkovým výsledkem hospodaření -85.108.300,00 Kč (dle návrhu)
v oblasti kultury s celkovým výsledkem hospodaření -4.597.000,00 Kč (dle návrhu)
v oblasti řízení projektů s celkovým výsledkem hospodaření 0,00 Kč (dle návrhu)
v oblasti dopravy s celkovým výsledkem hospodaření 0,00 Kč (dle návrhu)
v oblasti školství s celkovým výsledkem hospodaření 5.088.623,00 Kč (dle návrhu)

23.03.2020
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- schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací Karlovarského kraje na rok 2020 včetně úprav
vedoucích k jejich zvýšení nebo snížení, které budou realizovány do konce roku 2020







v oblasti zdravotnictví (dle návrhu)
v oblasti regionálního rozvoje (dle návrhu)
v oblasti sociální (dle návrhu)
v oblasti kultury (dle návrhu)
v oblasti dopravy (dle návrhu)
v oblasti školství (dle návrhu)

- schvaluje střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací Karlovarského kraje na období
2021 - 2022
- ukládá vedoucí odboru finančního dofinancovat jednotlivé příspěvkové organizace v plánované výši
rovnající se vykázané ztrátě v rozpočtu na rok 2020 (dle tabulky č. 1 důvodové zprávy) s ohledem na:
1. výsledek hospodaření příspěvkových organizací k 30.06.2020
2. na plnění příjmové stránky rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2020
3. případné další neplánované skutečnosti ovlivňující výdajovou stranu rozpočtu Karlovarského kraje
na rok 2020
- ukládá ředitelům příspěvkových organizací Karlovarského kraje, učinit taková opatření, aby potřeba
dofinancování ze strany zřizovatele byla nejnižší možná
- schvaluje použití schváleného provozního příspěvku na zajištění udržitelnosti ukončených projektů
v oblasti školství na platy a ostatní osobní náklady (dle tabulky č. 2 důvodové zprávy)
Termín kontroly: 11.05.2020
Zodpovídá:

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

16. Schválení použití fondu investic příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, p.o., na pořízení Vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému "vůz RV"
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 291/03/20
- schvaluje použití fondu investic ve výši 1.500.000 Kč organizaci Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, příspěvková organizace, na pořízení Vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím
systému - "vůz RV"
Termín kontroly: 11.05.2020
Zodpovídá:

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

17. Smlouva č. 35/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2020
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 292/03/20
23.03.2020
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- souhlasí s návrhem smlouvy č. 35/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2020, dle předloženého návrhu
- schvaluje uzavření smlouvy č. 35/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2020 dle předloženého návrhu včetně nabytí finančních prostředků podle
této smlouvy
- souhlasí s přijetím finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury určených
na realizaci jmenovitých akcí na silnicích v Karlovarském kraji v roce 2020 pro Krajskou správu a údržbu
silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci
- pověřuje náměstka hejtmana, pana Martina Hurajčíka, podpisem smlouvy č. 35/2020 o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020, dle předloženého
návrhu
- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, učinit
veškeré kroky směřující k uzavření smlouvy č. 35/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020
Termín kontroly: 22.06.2020
Zodpovídá:

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

18. Dodatek č. 4 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. KK01118/2016-00 o zajištění dopravní obslužnosti
města Horní Slavkov
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 293/03/20
- souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. KK01118/2016-00 o zajištění
dopravní obslužnosti města Horní Slavkov, dle návrhu
- schvaluje uzavření dodatku č. 4 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. KK01118/2016-00 o zajištění dopravní
obslužnosti města Horní Slavkov, dle návrhu
- pověřuje náměstka hejtmana, pana Martina Hurajčíka, uzavřením a podpisem dodatku č. 4
k veřejnoprávní smlouvě ev. č. KK01118/2016-00 o zajištění dopravní obslužnosti města Horní Slavkov,
dle návrhu
Termín kontroly: 13.07.2020
Zodpovídá:

Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

19. Návrh odměny řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského
kraje – II. pololetí 2019
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 294/03/20
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- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace, Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
Ing. Janu Lichtnegerovi, ve výši uvedené v důvodové zprávě
Termín kontroly: 25.05.2020
Zodpovídá:

Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

20. Návrh odměny řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému
Karlovarského kraje – II. pololetí 2019
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 295/03/20
- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému
Karlovarského kraje PhDr. Ing. Zdeňkovi Kusému ve výši uvedené v důvodové zprávě
Termín kontroly: 25.05.2020
Zodpovídá:

Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

21. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 1334/5, 1334/6, 1387/7, 1388/2, 1388/3, 1388/4,
1388/5, 1388/6 a 1388/7 v k.ú. Děpoltovice z majetku Karlovarského kraje do majetku obce
Děpoltovice a bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 1316/66 a 1316/69 v k.ú. Děpoltovice z majetku obce
Děpoltovice do majetku Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 296/03/20
- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 1334/5 o výměře 12 m2, 1334/6
o výměře 9 m2, 1387/7 o výměře 133 m2, 1388/2 o výměře 752 m2, 1388/3 o výměře 136 m2, 1388/4
o výměře 426 m2, 1388/5 o výměře 396 m2, 1388/6 o výměře 84 m2 a 1388/7 o výměře 311 m2
v k.ú. a obci Děpoltovice konkrétnímu zájemci obci Děpoltovice, 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 Děpoltovice, se sídlem Děpoltovice č.p. 44,
PSČ 362 25 Nová Role, IČO 00573221 (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
Děpoltovice
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků
p.p.č. 1334/5 o výměře 12 m2, 1334/6 o výměře 9 m2, 1387/7 o výměře 133 m2, 1388/2 o výměře 752 m2,
1388/3 o výměře 136 m2, 1388/4 o výměře 426 m2, 1388/5 o výměře 396 m2, 1388/6 o výměře 84 m2
a 1388/7 o výměře 311 m2 v k.ú. a obci Děpoltovice konkrétnímu zájemci obci Děpoltovice, 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 Děpoltovice, se sídlem
Děpoltovice č.p. 44, PSČ 362 25 Nová Role, IČO 00573221 (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 Děpoltovice
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků
p.p.č. 1316/66 o výměře 1 m2 a 1316/69 o výměře 13 m2 v k.ú. a obci Děpoltovice formou darovací
smlouvy mezi obcí Děpoltovice, se sídlem Děpoltovice č.p. 44, PSČ 362 25 Nová Role, IČO 00573221
(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 Děpoltovice 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: 14.12.2020
Zodpovídá:

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

22. Záměr kraje bezúplatně převést části pozemku p.p.č. 1168/1 v k.ú. Úšovice z majetku
Karlovarského kraje do majetku města Mariánské Lázně a bezúplatné nabytí části pozemku
p.p.č. 1168/2 v k.ú. Úšovice z majetku města Mariánské Lázně do majetku Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 297/03/20
- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemku p.p.č. 1168/1, které byly
odděleny geometrickým plánem č. 2503-69/2019 z původního pozemku p.p.č. 1168/1 a označeny novými
parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 1168/12 o výměře 12 m2, 1168/13 o výměře 92 m2 a 1168/14
o výměře 772 m2 v k.ú. Úšovice a obci Mariánské Lázně konkrétnímu zájemci městu Mariánské Lázně,
a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou
silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a městem Mariánské
Lázně, se sídlem Ruská 155, PSČ 353 01 Mariánské Lázně, IČO 00254061 (jako obdarovaný na straně
druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené
nemovité věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat,
nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského
kraje do majetku města Mariánské Lázně
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod částí
pozemku p.p.č. 1168/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 2503-69/2019 z původního pozemku
p.p.č. 1168/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 1168/12 o výměře 12 m2, 1168/13
o výměře 92 m2 a 1168/14 o výměře 772 m2 v k.ú. Úšovice a obci Mariánské Lázně konkrétnímu zájemci
městu Mariánské Lázně, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným
Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně
jedné), a městem Mariánské Lázně, se sídlem Ruská 155, PSČ 353 01 Mariánské Lázně, IČO 00254061
(jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského
kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento
převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci
z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Mariánské Lázně
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části
pozemku p.p.č. 1168/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2489-23/2019 z původního pozemku
p.p.č. 1168/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1168/11 o výměře 25 m2
v k.ú. Úšovice a obci Mariánské Lázně formou darovací smlouvy mezi městem Mariánské Lázně,
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se sídlem Ruská 155, PSČ 353 01 Mariánské Lázně, IČO 00254061 (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 předmětnou nemovitou věc
z vlastnictví města Mariánské Lázně 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: 19.10.2020
Zodpovídá:

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

23. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku obce
Velký Luh - pozemky p.p.č. 318/2, 318/3, 318/4 v k.ú. Velký Luh a pozemky p.p.č. 1794/27, 1794/28
a 1794/29 v k.ú. Skalná
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 298/03/20
- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 318/2 o výměře 916 m2, 318/3
o výměře 318 m2, 318/4 o výměře 38 m2 v k.ú. a obci Velký Luh a pozemky p.p.č. 1794/27 o výměře 308
m2, 1794/28 o výměře 62 m2 a 1794/29 o výměře 3 m2 v k.ú. a obci Skalná konkrétnímu zájemci obci
Velký Luh, 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 Velký
Luh, se sídlem Velký Luh č. 22, Skalná, PSČ 351 34, IČO 00833603 (jako obdarovaný na straně druhé),
za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité
věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný
zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje
do vlastnictví obce Velký Luh
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků
p.p.č. 318/2 o výměře 916 m2, 318/3 o výměře 318 m2, 318/4 o výměře 38 m2 v k.ú. a obci Velký Luh
a pozemků p.p.č. 1794/27 o výměře 308 m2, 1794/28 o výměře 62 m2 a 1794/29 o výměře 3 m2
v k.ú. a obci Skalná konkrétnímu zájemci obci Velký Luh, 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 Velký Luh, se sídlem Velký Luh č. 22, Skalná,
PSČ 351 34, IČO 00833603 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění
záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce před jednáním
zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést
předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Velký Luh
- 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
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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

24. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích p.č. 1818/1 a 1818/2 v k.ú. Cheb,
dotčených realizací stavby "Zateplení obvodového pláště budovy a střechy, částečná výměna oken
objektu Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace“, č.p. 2273 Cheb,
Mírová č. or. 6", mezi Karlovarským krajem a městem Cheb
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 299/03/20
- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - umístění, provozování a údržby
zateplení obvodového pláště a okapního chodníku o celkové výměře přesahu cca 107 m2 , stavby rampy
o celkové výměře 45 m2, schodiště s chodníkem o celkové výměře cca 63 m2, na pozemcích p.č. 1818/1
a 1818/2 v k.ú. Cheb, dotčených realizací stavby "Zateplení obvodového pláště budovy a střechy, částečná
výměna oken objektu Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace“, č.p. 2273
Cheb, Mírová č. or. 6" v k.ú. Cheb, mezi městem Cheb, se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14,
Cheb, PSČ 350 20, IČO 00253979 (jako stranou budoucí povinnou ze služebnosti), a Karlovarským
krajem, se sídlem Závodní 353/88, Karlovy Vary, PSČ 360 05, IČO 70891168 (jako stranou budoucí
oprávněnou ze služebnosti)
- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana, v souladu s ustanovením č. RK 534/05/15 ze dne
25.05.2015, podpisem předmětné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, v rámci akce
"Zateplení obvodového pláště budovy a střechy, částečná výměna oken objektu Domova pro seniory
"SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace“, č.p. 2273 Cheb, Mírová č. or. 6"
Termín kontroly: 07.09.2020
Zodpovídá:

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku
Bc. Petra Maněnová, pověřená úkoly vedoucí odboru sociálních věcí

25. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění a provozování zařízení distribuční
soustavy - kabelového vedení NN na pozemku p.č. 1071/6 v k.ú. Horní Slavkov, mezi Karlovarským
krajem, zastoupeným Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvková
organizace a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností MONTPROJEKT, a.s.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 300/03/20
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení věcného břemene osobní služebnosti - zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy č. IE-12-0005960/02,
název stavby: "Horní Slavkov, SO, Kounice, vNN, kNN", na pozemku p.č. 1071/6 v k.ú. Horní Slavkov,
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., formou smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou
Sokolov, příspěvková organizace, se sídlem Jednoty 1620, 356 01 Sokolov, IČO 49766929 (jako strana
povinná na straně jedné) a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou na základě plné moci společností
MONTPROJEKT, a.s., se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, IČO 28494032 (jako strana
oprávněná na straně druhé), za jednorázovou úplatu ve výši 1.340 Kč + DPH
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebnosti - zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy
č. IE-12-0005960/02, název stavby "Horní Slavkov, SO, Kounice, vNN, kNN", na pozemku p.č. 1071/6
v k.ú. Horní Slavkov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., mezi Karlovarským krajem,
zastoupeným Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace,
se sídlem Jednoty 1620, 356 01 Sokolov, IČO 49766929 (jako strana povinná na straně jedné)
a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou na základě plné moci společností MONTPROJEKT, a.s.,
se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, IČO 28494032 (jako strana oprávněná na straně
druhé), za jednorázovou úplatu ve výši 1.340 Kč + DPH
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Integrované střední škole technické
a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebnosti k pozemku p.č. 1071/6 v k.ú. Horní Slavkov
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Integrovanou střední školu
technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace, k podpisu předmětné smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebnosti k pozemku p.č. 1071/6 v k.ú. Horní Slavkov
Termín kontroly: 25.05.2020
Zodpovídá:

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

26. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky a umístění stavby k pozemku
p.p.č. 2696 v k.ú. Ovesné Kladruby a k pozemku p.p.č. 505 v k.ú. Služetín u Poutnova ve vlastnictví
České republiky, s právem hospodaření Povodí Ohře, státní podnik, ve prospěch Karlovarského
kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 301/03/20
- schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky a umístění stavby k pozemku p.p.č. 2696
v k.ú. a obci Ovesné Kladruby a k pozemku p.p.č. 505 v k.ú. Služetín u Poutnova a obci Teplá, spočívající
v právu umístit a dále provozovat stavbu mostu vybudovaného v rámci akce "II/198 Modernizace silnice
Horní Kramolín" na pozemky, jejichž rozsah je vymezen geometrickými plány č. 414-3/2020 a 68-3/2020,
včetně práva přístupu ke stavbě za účelem zajištění provozu, oprav, údržby či likvidace stavby
na nezbytně nutnou dobu ve prospěch Karlovarského kraje, zastoupeného Krajskou správou a údržbou
silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, a to za jednorázovou úplatu 4.600,75 Kč + DPH,
tj. celkem 5.566,91 Kč
- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky a umístění stavby
k pozemku p.p.č. 2696 v k.ú. a obci Ovesné Kladruby a k pozemku p.p.č. 505 v k.ú. Služetín u Poutnova
a obci Teplá, spočívající v právu umístit a dále provozovat stavbu mostu vybudovaného v rámci akce
"II/198 Modernizace silnice Horní Kramolín" na pozemky, jejichž rozsah je vymezen geometrickými
plány č. 414-3/2020 a 68-3/2020, včetně práva přístupu ke stavbě za účelem zajištění provozu, oprav,
údržby či likvidace stavby na nezbytně nutnou dobu, formou smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti cesty a stezky a umístění stavby, mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova
4219, PSČ 430 03 Chomutov, IČO 70889988 (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 4.600,75 Kč + DPH, tj. celkem 5.566,91 Kč
- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky
k uzavření předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky a umístění stavby
23.03.2020
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- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat
kroky k podpisu předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky a umístění
stavby
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

27. Dodatek č. 1 dohody o provedení vynucené překládky podzemního vedení sítě elektronických
komunikací do pozemku parc. č. 2422/5 v k.ú. Cheb mezi Karlovarským krajem a společností UPC
Česká republika, s.r.o.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 302/03/20
- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 dohody o provedení vynucené překládky podzemního vedení sítě
elektronických komunikací - podzemního vedení veřejné komunikační sítě do pozemku parc. č. 2422/5
v k.ú. Cheb, ze dne 06.09.2019, ev. č. KK-01312/2019, v rámci stavby „Karlovarská krajská nemocnice
a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“, mezi Karlovarským
krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako stavebníkem), a společností
UPC Česká republika, s.r.o., se sídlem Závišova 5, 140 00 Praha 4, IČO 00562262
- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana, v souladu s ustanovením č. RK 534/05/15 ze dne
25.05.2015, podpisem předmětného Dodatku č. 1 dohody o provedení vynucené překládky podzemního
vedení sítě elektronických komunikací
Termín kontroly: 07.09.2020
Zodpovídá:

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic

28. Schválení vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 303/03/20
- schvaluje v souladu s Pravidly rady č. PR 04/2016 a na doporučení Komise pro likvidaci movitého
majetku spravovaného krajským úřadem vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku
v celkové pořizovací hodnotě ve výši 2.363.470 Kč, dlouhodobého nehmotného (DNM)
v celkové pořizovací hodnotě ve výši 16.689.835 Kč, zůstatkové hodnotě ve výši 912.603,75 Kč
a dlouhodobého hmotného majetku (DHM) v celkové pořizovací hodnotě ve výši 28.365.630,64 Kč,
zůstatkové hodnotě ve výši 4.149.010,38 Kč, dle návrhu
- ukládá odboru finančnímu vyřadit nedokončený dlouhodobý hmotný majetek na účtech pořízení
a odboru správa majetku vyřadit z majetkové evidence dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dle
návrhu
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Termín kontroly: 07.09.2020
Zodpovídá:

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

29. Schválení souhlasného prohlášení o vydržení vlastnického práva k pozemku v majetku
Karlovarského kraje - část pozemku p.č. 2798/3, v k.ú. a obci Aš
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 304/03/20
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření souhlasného
prohlášení o vydržení vlastnického práva k části pozemku p.č. 2798/3 v k.ú. Aš, která byla oddělena
geometrickým plánem č. 4331-280/2019 z původního pozemku p.č. 2798/3 a označena novým parcelním
číslem jako pozemek p.č. 2798/13 o výměře 24 m2 mezi Karlovarským krajem a paní Marií Giňovou,
bytem xxxxxxx xxxxxxxxxx, a to formou souhlasného prohlášení o vydržení vlastnického práva
- 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 předmětného
souhlasného prohlášení o vydržení vlastnického práva
Termín kontroly: 22.06.2020
Zodpovídá:

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku

30. Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.p.č. 19/7 v k.ú. Dolní Dvory
Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.

31. Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících číslo
smlouvy: 4000226622, pro realizaci projektu „Domov pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu –
Vybudování bezbariérového přístupu včetně přeložky plynovodu“ mezi Karlovarským krajem
a společností GasNet, s.r.o., zastoupen na základě plné moci společností GridServices, s.r.o.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 305/03/20
- schvaluje uzavření smlouvy s názvem „Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě
nákladů s ní souvisejících" číslo smlouvy: 40002226622, pro realizaci projektu „Domov pro seniory
SPÁLENIŠTĚ v Chebu – Vybudování bezbariérového přístupu včetně přeložky plynovodu“,
mezi společností GasNet, s.r.o., sídlo Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567,
zastoupené na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., sídlo Plynárenská 499/1, Zábrdovice,
602 00 Brno, IČO 27935311 (jako vlastník plynárenského zařízení na straně jedné) a Karlovarským
krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako osoba vyvolávající
přeložku plynárenského zařízení - stavebník na straně druhé)
- pověřuje Ing. Tomáše Brtka, vedoucího odboru investic, podpisem smlouvy s názvem "Smlouva
o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících" číslo smlouvy:
4000226622
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Termín kontroly: 30.11.2020
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic

32. Schválení výjimky z předpisu rady č. PR 06/2018 "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek
Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" - Příkazní smlouva na technický dozor
stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice
v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 306/03/20
- schvaluje výjimku z předpisu rady č. PR 06/2018 "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek
Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" pro uzavření příkazní smlouvy na technický
dozor stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice
v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“ se společností
INSCAN s.r.o., K Nemocnici 855/28, Cheb, IČO 29110556
- schvaluje návrh příkazní smlouvy na technický dozor stavebníka v souvislosti s realizací stavby
„Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice
v Chebu - pavilon B (levá část)“
- pověřuje vedoucího Odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje podpisem příkazní smlouvy
na technický dozor stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“
se společností INSCAN s.r.o., K Nemocnici 855/28, Cheb, IČO 29110556
Termín kontroly: 22.06.2020
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic

33. Změna č. 64 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci doplnění návrhu
způsobu zásobení obyvatel pitnou vodou a doplnění návrhu způsobu odkanalizování v místní části
města Sokolov - Hrušková
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 307/03/20
- projednala žádost města Sokolov o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje
ve věci navrhovaného způsobu zásobení pitnou vodou a odkanalizování místní části města Sokolov Hrušková
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje předloženou změnu č. 64 Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ke schválení
Zodpovídá:
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34. Souhrnné informace o změnách provedených v rámci aktualizace Plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací Karlovarského kraje v roce 2019
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 308/03/20
- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informace
o změnách provedených v rámci aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje
v roce 2019
Zodpovídá:

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

35. Schválení realizace zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka sanitních vozidel
RZP 2020“ Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 309/03/20
- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Dodávka sanitních
vozidel RZP 2020“
- schvaluje nejnižší nabídkovou cenu v Kč vč. DPH jako hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek
na veřejnou zakázku „Dodávka sanitních vozidel RZP 2020“
- schvaluje maximální možnou a nepřekročitelnou výši nabídkové ceny veřejné zakázky 17.400.000 Kč
včetně DPH
- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Dodávka sanitních vozidel RZP 2020“
- schvaluje
- členy hodnotící komise:
Ing. Josef Janů, Bohuslava Hajská, Ing. Šárka Ištvánová, Ing. Antonín Zaschke, Mgr. Kateřina Miosgová
- náhradníky hodnotící komise:
Ing. Jan Bureš, Oľga Haláková, Mgr. Bc. Helena Hejnová, Hana Hozmanová, Ing. Erik Klimeš, Luboš
Pokorný, Mgr. Miloš Kukačka, DiS., Ing. Jitka Hloušková, Bc. Dagmar Kerulová, Ing. Andrea Černá
Termín kontroly: 30.11.2020
Zodpovídá:

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

36. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního
vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství BROMED Sokolov s.r.o.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 310/03/20
- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí žádost
akreditovaného zařízení BROMED Sokolov s.r.o., se sídlem Rokycanova 2020, Sokolov, PSČ 356 01,
o změnu uzavřené smlouvy o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního vzdělávání
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k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství mezi Karlovarským
krajem, paní MUDr. Taťánou Krákorovou a akreditovaným zařízením BROMED Sokolov s.r.o., ze dne
09.10.2019, prodloužením smluvního vztahu
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření dodatku č. 1
ke smlouvě o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního vzdělávání k výkonu
zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství mezi Karlovarským krajem, paní
MUDr. Taťánou Krákorovou a akreditovaným zařízením BROMED Sokolov s.r.o., se sídlem Rokycanova
2020, Sokolov, PSČ 356 01, ze dne 09.10.2019, dle návrhu
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Jana Bureše, člena Rady
Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví, podpisem výše uvedeného dodatku č. 1 ke smlouvě
o poskytnutí motivačního příspěvku za Karlovarský kraj
Termín kontroly: 22.06.2020
Zodpovídá:

Ing. Jan Bureš, člen rady

37. Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o spolupráci při zajišťování lékařské pohotovostní služby
v oboru chirurgie mezi Karlovarským krajem a Plzeňským krajem
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 311/03/20
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dodatek č. 2 k veřejnoprávní
smlouvě o spolupráci při zajišťování lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie mezi Karlovarským
krajem a Plzeňským krajem
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Jana Bureše, člena Rady
Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví, podpisem výše uvedeného dodatku č. 2
Termín kontroly: 22.06.2020
Zodpovídá:

Ing. Jan Bureš, člen rady

38. Informační povinnost společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o., vyplývající ze 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 - plán
oprav a údržby na rok 2020
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 312/03/20
- bere na vědomí plán oprav a údržby společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o., pro rok 2020 ve výši
8.035.000 Kč včetně DPH, dle návrhu s tím, že akce v něm uvedené budou hrazeny z prostředků
společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o.
Zodpovídá:

23.03.2020

Ing. Jan Bureš, člen rady
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39. Informace o výsledku projektu „Zefektivnění komunikace jednotlivých článků
ve zdravotnickém řetězci Karlovarského kraje“ financovaného v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 313/03/20
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Informaci o výsledku
projektu „Zefektivnění komunikace jednotlivých článků ve zdravotnickém řetězci Karlovarského kraje“
financovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
Zodpovídá:

Ing. Jan Bureš, člen rady

40. Informace o výsledku realizace projektu „Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových
středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ financovaného v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 314/03/20
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Informaci o výsledku
realizace projektu „Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné
služby Karlovarského kraje“ financovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
Zodpovídá:

Ing. Jan Bureš, člen rady

41. Projekt "Využití solární energie na provoz školy" Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvková
organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 315/03/20
- bere na vědomí projektový záměr "Využití solární energie na provoz školy" Střední průmyslové školy
Ostrov, příspěvková organizace, a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského
kraje
- jmenuje Ing. Pavla Žemličku, ředitele Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvková organizace,
vedoucím projektu "Využití solární energie na provoz školy"
- schvaluje podání žádosti Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvková organizace, o dotaci v rámci
dotačního programu Nadace ČEZ na realizaci projektu "Využití solární energie na provoz školy"
- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt "Využití solární energie na provoz školy" Střední
průmyslovou školu Ostrov, příspěvková organizace
- schvaluje předpokládané výdaje projektu "Využití solární energie na provoz školy" ve výši 45.000 Kč,
kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z dotačního programu Nadace ČEZ
- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování) na základě
připomínek poskytovatele dotace prostřednictvím Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvková
organizace

23.03.2020
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- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitele příspěvkové organizace o tomto
usnesení
Termín kontroly: 22.06.2020
Zodpovídá:

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

42. Změny zřizovacích listin Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace, a 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 316/03/20
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení s účinností od 1. května
2020 změnu zřizovací listiny Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace, spočívající ve změně
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
a v rozšíření doplňkové činnosti o oblast lesní pedagogika, včetně vydání dodatku dle návrhu č. 1
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení s účinností od 1. května
2020 změnu zřizovací listiny Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy
s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace, spočívající ve změně vymezení
majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření, včetně vydání
dodatku dle návrhu č. 2
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva kraje
Termín kontroly: 11.05.2020
Zodpovídá:

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

43. Informace o ukončení projektu Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace,
v rámci dotačního programu „Centra odborné přípravy“ pro rok 2019
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 317/03/20
- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci
o ukončení a vyúčtování projektu Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, v rámci
dotačního programu „Centra odborné přípravy“ pro rok 2019
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva kraje
Termín kontroly: 11.05.2020
Zodpovídá:

23.03.2020

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

Strana 26 (celkem 32)

Usnesení ze 189. jednání RKK dne 23.03.2020

44. Informace o ukončení projektu "Česko-Slovenská spolupráce chemiků a ekologů" Střední
uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 318/03/20
- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci
o ukončení projektu "Česko-Slovenská spolupráce chemiků a ekologů" Střední uměleckoprůmyslové
školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva kraje
Termín kontroly: 11.05.2020
Zodpovídá:

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

45. Informace o ukončení projektu "Potter Raiting" Střední uměleckoprůmyslové školy keramické
a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 319/03/20
- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci
o ukončení projektu "Potter Raiting" Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy
Vary, příspěvková organizace
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva kraje
Termín kontroly: 11.05.2020
Zodpovídá:

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

46. Informace o ukončení projektu "Učíme se v Evropě, držíme krok, pro úspěšnou budoucnost"
Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 320/03/20
- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci
o ukončení projektu "Učíme se v Evropě, držíme krok, pro úspěšnou budoucnost" Střední
uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva kraje
Termín kontroly: 11.05.2020
Zodpovídá:

23.03.2020

Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
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47. Informace o ukončení projektu „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školy
živnostenské Sokolov, příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 321/03/20
- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci
o ukončení projektu „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školy živnostenské Sokolov,
příspěvková organizace
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vyřazení karty „Mobilitou
ke zkvalitnění odbornosti“, ev. č. 2091, z Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva kraje
Termín kontroly: 11.05.2020
Zodpovídá:

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

48. Informace ve věci škodního případu souvisejícího s projektem Integrované střední školy
technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace, s názvem "Projekt revitalizace Centra
vzdělávání ISŠTE Sokolov", reg. č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376
Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.

49. Rozpočtová změna - podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém
vzdělávání pro rok 2020
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 322/03/20
- bere na vědomí informaci o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ve výši 1.932.000 Kč z rozvojového
programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR „Podpora okresních a krajských kol soutěží
a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020“
- schvaluje rozpočtovou změnu č. 154/2020 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku
1.932.000 Kč na základě Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
č. 0011/9/SOU/2020 ze dne 26. února 2020 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu
České republiky na rok 2020 ve znění Rozhodnutí č. 001/9/SOU/2020-1 ze dne 11. března 2020. Finanční
prostředky jsou poskytnuty v rámci rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
„Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020“, budou
zapojeny do rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje a jsou
určeny pro příspěvkové organizace zřizované obcemi Karlovarského kraje v oblasti školství, a to:
 Dům dětí a mládeže Sokolov, Spartakiádní 1937, příspěvková organizace – 531.300 Kč,
 Základní uměleckou školu Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace – 240.000 Kč,
 Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace – 525.100 Kč,
 Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, Čankovská 9, příspěvková organizace – 635.600 Kč.
Čerpání dotace musí být sledováno odděleně pod účelovým znakem 33166 – Soutěže.
Termín kontroly: 22.06.2020
Zodpovídá:
23.03.2020

Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
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50. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho
příspěvkovými organizacemi pro Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov,
příspěvková organizace, a na uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace
pro vydání stavebního povolení včetně inženýrské činnosti a realizační dokumentace na úpravy
budovy v ulici Komenského 759, Sokolov pro potřeby Vyšší policejní školy a Střední policejní školy
Ministerstva vnitra v Praze
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 323/03/20
- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady kraje č. PR 06/2018 Pravidla pro zadávání veřejných
zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na přímé oslovení xxxxxx,
na zpracování projektové dokumentace akce "ISŠTE Sokolov - Rekonstrukce budovy č. 706/ZŠ - bourací
práce, stavební práce, rozpočet, statické posouzení" Integrované střední školy technické a ekonomické
Sokolov, příspěvková organizace
- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady kraje č. PR 06/2018 Pravidla pro zadávání veřejných
zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na přímé oslovení společnosti ICS systémy s.r.o., č.p. 106, 360 01 Hory, IČO 25225049, na zpracování projektové dokumentace akce
"ISŠTE Sokolov - Rekonstrukce budovy č. 706/ZŠ - elektro slaboproud" Integrované střední školy
technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace
- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady kraje č. PR 06/2018 Pravidla pro zadávání veřejných
zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na přímé oslovení xxxxx,
na zpracování projektové dokumentace akce "ISŠTE Sokolov - Rekonstrukce budovy č. 706/ZŠ - Topení
+ ZTI" Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace
- schvaluje výjimku z předpisu rady č. PR 06/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek
Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na uzavření smlouvy o dílo na zpracování
projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně inženýrské činnosti a realizační
dokumentace na úpravy budovy v ulici Komenského 759, Sokolov, pro potřeby Vyšší policejní školy
a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze se zhotovitelem xxxxxxx
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitele příspěvkové organizace o tomto
usnesení
- ukládá vedoucímu Odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje realizovat veškeré kroky
k uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně
inženýrské činnosti a realizační dokumentace na úpravy budovy v ulici Komenského 759, Sokolov,
pro potřeby Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze se zhotovitelem
xxxxxx
Termín kontroly: 08.06.2020
Zodpovídá:

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

51. Návrh na udělení dotací pro rok 2020 v dotačním programu „Podpora územně plánovací
činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje – I. kolo
Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.

23.03.2020
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52. Úhrada nákladů obcím z rozpočtu Karlovarského kraje – na pořízení změny územního plánu
vyplývající ze Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje nebo z jejich aktualizací – žádost města
Kraslice
Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.

53. Žádost Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z. s., o poskytnutí individuální dotace
na Čištění řeky Ohře 2020
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 324/03/20
- schvaluje neposkytnutí individuální dotace Krajskému sdružení MAS Karlovarského kraje, z. s.,
na Čištění řeky Ohře 2020 v částce 150.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy
Termín kontroly: 11.05.2020
Zodpovídá:

Ing. Irena Krolopová, vedoucí odboru regionálního rozvoje

54. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2020 - návrh
na rozdělení dotací
Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.

55. Program obnovy venkova – návrh rozdělení dotací
Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.

56. Pořizování územních studií: Územní studie Krušné hory – západ (dostupnost rekreace)
a Územní studie areálu krajských institucí Karlovy Vary, Dvory – 2019/2020 – průběžná informace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 325/03/20
- bere na vědomí informace o pořizování územních studií: Územní studie Krušné hory - západ
(dostupnost rekreace) a Územní studie areálu krajských institucí Karlovy Vary, Dvory - 2019/2020
Termín kontroly: 11.05.2020
Zodpovídá:

Ing. Irena Krolopová, vedoucí odboru regionálního rozvoje

57. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu českých turistů
na údržbu a nové značení cyklotras v roce 2020
Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.

23.03.2020
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58. Vesnice roku 2020 - Pravidla organizace krajského kola soutěže Vesnice roku v Karlovarském
kraji a poskytnutí finančních darů oceněným obcím v rámci krajského kola
Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.

59. Program rozvoje Karlovarského kraje na období 2021+ - informace o stavu a plánovaném
postupu zpracování
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 326/03/20
- bere na vědomí informaci o aktuálním stavu zpracování Programu rozvoje Karlovarského kraje
na období 21+ a plánovaných krocích
- souhlasí s tím, aby byly finanční prostředky alokované v rozpočtu odboru regionálního rozvoje
na Program rozvoje Karlovarského kraje 21+ využity nejen na SEA, ale i na supervizora/oponenta
Programu rozvoje Karlovarského kraje 21+
Zodpovídá:

Ing. Irena Krolopová, vedoucí odboru regionálního rozvoje

60. Náhrada portálu úředníka - využití systémů Software602 a FLUX
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 327/03/20
- bere na vědomí informace o ukončení provozu „portálu úředníka“ a nahrazení jednotlivých agend
moduly systémů Software602 FormFlow Server a FLUXPAM
- schvaluje realizaci náhrady agend „portálu úředníka“ rozšířením o nové moduly v rámci využití již
používaných systémů Software602 FormFlow Server a FLUXPAM
- ukládá odboru informatiky realizovat náhradu agend „portálu úředníka“
Termín kontroly: 11.05.2020
Zodpovídá:

Ing. Jiří Heliks, vedoucí odboru informatiky

61. Soutěž „Youtuber 2020“ pro žáky základních a středních škol a vysokých škol v Karlovarském
kraji – schválení přijetí darů a vzorového znění darovací smlouvy
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 328/03/20
- schvaluje vzorové znění darovací smlouvy (příloha č. 1 materiálu)
- schvaluje přijetí věcného daru do soutěže „Youtuber 2020“:
- mobilní telefon v ceně nepřevyšující 10.000 Kč od firmy SKF Lubrication Systems CZ, s.r.o.,
Vintířovská 1169, 357 35 Chodov a Penta Hospitals CZ, s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1
- vstupenky na youtuberský festival UTUBERING (v celkové hodnotě do 15.000 Kč) od společnosti
SHERWOOD Digital a.s., se sídlem Francouzská 172/30, 120 00 Praha 2
23.03.2020
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- schvaluje uzavření darovací smlouvy s firmami:
SKF Lubrication Systems CZ, s.r.o., Vintířovská 1169, 357 35 Chodov
Penta Hospitals CZ, s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
SHERWOOD Digital a.s., se sídlem Francouzská 172/30, 120 00 Praha 2
- pověřuje Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem darovacích smluv
Termín kontroly: 25.05.2020
Zodpovídá:

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

62. Zpráva o přípravě „Územní studie vyhodnocení územních nároků plánovaného rozvoje
průmyslu na území Mikroregionu Sokolov – východ“
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 329/03/20
- bere na vědomí informaci o přípravě „Územní studie vyhodnocení územních nároků plánovaného
rozvoje průmyslu na území Mikroregionu Sokolov – východ“
Zodpovídá:

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

63. Návrh na podání vylučovací žaloby
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 330/03/20
- bere na vědomí informaci o výzvě insolvenčního správce ve věci majetkové podstaty dlužníka
AMATI - Denak, s.r.o.
- schvaluje podání vylučovací žaloby na vyloučení majetku - sbírky historických hudebních dechových
nástrojů ze soupisu majetkové podstaty dlužníka AMATI - Denak, s.r.o.
- ukládá odboru legislativnímu a právnímu a krajskému živnostenskému úřadu podat žalobu
Termín kontroly: 11.05.2020
Zodpovídá:

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

Mgr. Petr Kubis v. r.
hejtman
Karlovarského kraje

23.03.2020

Mgr. Dalibor Blažek v. r.
náměstek hejtmana
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