
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
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 K a r l o v a r s k ý    k r a j  
se sídlem v Karlových Varech 

Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 

 

 

USNESENÍ 
 

ze 191. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 6. dubna 2020 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 11:07 do 13:10 hodin  

 
 

Přítomni:                   Mgr. Kubis, p. Hurajčík, Mgr. Blažek, Ing. Jakobec, Ing. Bureš, Ing. Bradáč,  

p. Váňa, Ing. Janů (celkem 8 radních)              

Jednání řídil:  Mgr. Kubis         

Omluveni:  Mgr. Mračková Vildumetzová   

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje  

Další zúčastnění: Ing. Jánská, Mgr. Pavlíková, PhDr. Mgr. Smoleja   

Zapisovatelka:  Petra Palusková       

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 06.04.2020 RK 337/04/20 

2. Žádost společnosti MASCOTTE s.r.o., o poskytnutí finanční spoluúčasti 

Karlovarského kraje k zajištění jeho propagace jako „Partnerského regionu“  

při organizaci a konání Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2020 

RK 338/04/20 

3. Schválení podmínek č. 2 realizace projektu "Podpora činnosti Regionální stálé 

konference a programu RE:START v Karlovarském kraji", registrační číslo 

projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000196 z Operačního programu Technická 

pomoc   

RK 339/04/20 

4. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje RK 340/04/20 

5. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu České republiky na kompenzaci veřejných 

služeb ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2020 

RK 341/04/20 

6. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a schválení 

použití fondu investic příspěvkové organizaci Střední uměleckoprůmyslová škola 

keramická a sklářská Karlovy Vary, p.o., na pořízení nového služebního automobilu  

RK 342/04/20 

7. Pověření k podpisu Dodatků č. 2 ke smlouvám o uzavření budoucích smluv  

o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV 

uzavřených na základě žádostí o připojení č. 4121361122 a č. 4121361124 v rámci 

projektu „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů 

Krajské knihovny Karlovy Vary“ registrační číslo projektu 

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993 

RK 343/04/20 

8. Rozpočtové změny RK 344/04/20 
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9. Schválení Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Zodolnění výjezdové 

základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“, 

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

RK 345/04/20 

10. Projekt Kotlíkové dotace III - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové 

investiční dotace s evidenčním číslem KK03116/2019 

RK 346/04/20 

11. Projekt Kotlíkové dotace III - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové 

investiční dotace s evidenčním číslem KK03404/2019 

RK 347/04/20 

12. Schválení prodeje nepojízdného čtyřkolového malotraktoru ve vlastnictví 

Karlovarského kraje, svěřeného k hospodaření Školnímu statku a krajskému 

středisku ekologické výchovy Cheb, příspěvkové organizaci  

RK 348/04/20 

13. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku p.p.č. 1497/1 v k.ú. 

Kosmová ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, 

státní podnik, ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

RK 349/04/20 

14. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na likvidaci invazních 

druhů rostlin v Karlovarském kraji na rok 2020 

RK 350/04/20 

15. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu včelařství RK 351/04/20 

16. Podstatná změna projektu Karlovarského kraje „Implementace Krajského akčního 

plánu 1 v Karlovarském kraji“ 

RK 352/04/20 

17. Žádost Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, o dotaci v rámci 

dotačního programu "Centra odborné přípravy" pro rok 2020  

RK 353/04/20 

18. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - SCAN, z. s. RK 354/04/20 

19. 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  

RK 355/04/20 

20. Schválení Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje na pokrytí personálních a provozních nákladů - Institut 

lázeňství a balneologie, v.v.i. 

RK 356/04/20 

21. Změna přílohy č. 1 ZŘIZOVACÍ LISTINY Muzea Sokolov, příspěvkové organizace 

Karlovarského kraje - Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele 

RK 357/04/20 

22. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací zřizovaných 

Karlovarským krajem v oblasti kultury za rok 2019 

RK 358/04/20 

23. Dodatek č. 25 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro osoby  

se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace   

RK 359/04/20 

24. Rozpočtové změny II RK 360/04/20 

25. Schválení projektu Muzea Cheb, příspěvkové organizace Karlovarského kraje  

na vydání publikace "Cheb - stavební vývoj města", dle Předpisu rady pro řízení 

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

RK 361/04/20 

26. Dotace na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné 

dopravy v závazku veřejné služby  

RK 362/04/20 

27. Zajištění prostor pro potřeby středního školství v Sokolově RK 363/04/20 

28. Žádost Sokolovské Uhelné, a. s., o podporu záměru možného prodloužení životnosti 

tlakové plynárny ve Vřesové a zprostředkování záměru Vládě ČR 

RK 364/04/20 

29. Opatření k řešení očekávaného propadu daňových příjmů Karlovarského kraje  

v roce 2020 

RK 365/04/20 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Ing. Josefa Janů 

- Mgr. Dalibora Blažka 

 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

  
  

20. Schválení Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje na pokrytí personálních a provozních nákladů - Institut lázeňství  

a balneologie, v.v.i. 

21. Změna přílohy č. 1 ZŘIZOVACÍ LISTINY Muzea Sokolov, příspěvkové organizace 

Karlovarského kraje - Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele 

22. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem 

v oblasti kultury za rok 2019 

23. Dodatek č. 25 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním 

postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace   

24. Rozpočtové změny II 

25. Schválení projektu Muzea Cheb, příspěvkové organizace Karlovarského kraje na vydání 

publikace "Cheb - stavební vývoj města", dle Předpisu rady pro řízení projektů financovaných 

z Národních dotačních titulů, č. PR 03/2017 

26. Dotace na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy 

v závazku veřejné služby  

27. Zajištění prostor pro potřeby středního školství v Sokolově 

28. Žádost Sokolovské Uhelné, a. s., o podporu záměru možného prodloužení životnosti tlakové 

plynárny ve Vřesové a zprostředkování záměru Vládě ČR 

29. Opatření k řešení očekávaného propadu daňových příjmů Karlovarského kraje v roce 2020 

 

 

 

 
1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 06.04.2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 337/04/20 

 

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

06.04.2020 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 06.04.2020  

dle návrhu č. 3 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 
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2. Žádost společnosti MASCOTTE s.r.o., o poskytnutí finanční spoluúčasti Karlovarského kraje  

k zajištění jeho propagace jako „Partnerského regionu“ při organizaci a konání Konference 

BEZPEČNÁ ŠKOLA 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 338/04/20 

 

- schvaluje neposkytnutí finanční spoluúčasti v celkové maximální výši 60.000 Kč včetně DPH k zajištění 

propagace Karlovarského kraje jako „Partnerského regionu“ při organizaci a konání Konference 

BEZPEČNÁ ŠKOLA 2020 

 

Termín kontroly: 22.06.2020 

 

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

 

 
3. Schválení podmínek č. 2 realizace projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference  

a programu RE:START v Karlovarském kraji“, registrační číslo projektu: 

CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000196 z Operačního programu Technická pomoc   

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 339/04/20 

 

- souhlasí s podmínkami č. 2 realizace projektu, které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

(Změna) poskytnuté v souladu s Operačním programem Technická pomoc na projekt „Podpora činnosti 

Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji“, registrační číslo projektu: 

CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000196 v celkové výši max. 10.323.633 Kč dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Květu Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů a vedoucí projektu „Podpora činnosti 

Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji“, registrační číslo projektu: 

CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000196 k podpisu podmínek realizace projektu v monitorovacím systému  

MS 2014+ 

 

Termín kontroly: 11.05.2020 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
4. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 340/04/20 

 

- bere na vědomí usnesení Komisí Rady Karlovarského kraje ze dne 12.03.2020 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 
5. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu České republiky na kompenzaci veřejných služeb ve veřejné 

železniční osobní dopravě v roce 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 341/04/20 

 

- souhlasí s podáním žádosti Ministerstvu dopravy ČR o poskytnutí dotace z rozpočtu České republiky  
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ve výši 101.954.871 Kč na kompenzaci veřejných služeb ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2020, 

dle návrhu, s připomínkou uvedenou v zápise 

 

- pověřuje náměstka hejtmana, Martina Hurajčíka, podpisem a odesláním předmětné žádosti o dotaci 

 

Termín kontroly: 11.05.2020 

 

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

 

 
6. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a schválení použití fondu 

investic příspěvkové organizaci Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy 

Vary, p.o., na pořízení nového služebního automobilu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 342/04/20 

 

- doporučuje odložit schválení převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic 

příspěvkové organizaci Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, p.o., ve výši 

950.000 Kč na pořízení nového služebního automobilu na druhé pololetí roku 2020 s ohledem na: 

1.  výsledek hospodaření příspěvkové organizace 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 

 

Termín kontroly: 11.05.2020 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
7. Pověření k podpisu Dodatků č. 2 ke smlouvám o uzavření budoucích smluv o připojení elektrického 

zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV uzavřených na základě žádostí o připojení 

č. 4121361122 a č. 4121361124 v rámci projektu „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění  

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

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 343/04/20 

 

- schvaluje Dodatky č. 2 ke smlouvám o uzavření budoucích smluv o připojení elektrického zařízení  

k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV uzavřených na základě žádostí o připojení č. 4121361122 

a č. 4121361124 dle návrhu 

 

- pověřuje pana Martina Hurajčíka, náměstka hejtmana, podpisem Dodatků ke smlouvám o uzavření 

budoucích smluv o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV 

uzavřených na základě žádostí o připojení č. 4121361122 a č. 4121361124 dle návrhu 

 

Termín kontroly: 25.05.2020 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 
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8. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 344/04/20 

 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 155/2020 

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

Karlovarského kraje o částku 162.477,05 EUR (4.125.292,30 Kč k datu připsání neinvestiční dotace  

na zvláštní eurový účet) z titulu přijetí evropského podílu z Bavorského ministerstva hospodářství, energie 

a technologie za realizaci projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy  

v česko-bavorském regionu financovaného v rámci operačního programu Program spolupráce Svobodný 

stát Bavorsko – Česká Republika 2014–2020. Finanční prostředky jsou určeny pro projektové partnery: 

• město Cheb částka 13.797,04 EUR (350.306,85 Kč) 

• Mariánskolázeňsko (svazek obcí) částka 46.077,54 EUR (1.169.908,74 Kč) 

• Regierung Oberfranken (SRN) částka 102.602,47 EUR (2.605.076,71 Kč) 

Partnerům budou prostředky vyposlány v měně EUR, případný kurzový rozdíl vzniklý ke dni odepsání 

platby z eurového účtu projektu bude rozpočtově vyrovnán položkou kurzové rozdíly. 

- navýšení příjmů a zároveň snížení financování Karlovarského kraje o částku 3.468,76 EUR (88.071,82 Kč 

k datu připsání neinvestiční dotace na zvláštní eurový účet) z titulu přijetí evropského podílu z Bavorského 

ministerstva hospodářství, energie a technologie za realizaci projektu CLARA III: Rozvoj společné 

partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu financovaného v rámci operačního 

programu Program spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká Republika 2014–2020, který byl krajem 

plně předfinancován. Finanční prostředky budou ponechány na zvláštním účtu projektu a následně 

převedeny do Fondu budoucnosti. 

 

Rozpočtovou změnu č. 156/2020 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.000.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové 

dotace z Ministerstva zdravotnictví České republiky. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou 

organizaci Karlovarského kraje Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje na financování 

připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových 

situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě ve znění pozdějších předpisů. 

 

Rozpočtovou změnu č. 157/2020 

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

Karlovarského kraje v celkové výši 2.969.967 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 702.886 Kč pro Střední školu logistickou Dalovice 

• částka 323.614 Kč pro Základní školu a střední školu Karlovy Vary 

• částka 1.943.467 Kč pro Integrovanou střední školu Cheb 

 

Rozpočtovou změnu č. 158/2020 

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

15.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Úřadu práce ČR na úhradu mzdových nákladů  

za období 2/2020 za pracovní místo vytvořené na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí  

v rámci veřejně prospěšných prací 

 

Rozpočtovou změnu č. 159/2020 

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

kraje zapojením vrácených finančních prostředků ve výši 62 Kč (vlastní zdroje 5 % + zdroje ÚZ 95 %). 

Jedná se o finanční prostředky vrácené od poskytovatele sociálních služeb Pomoc v nouzi, o.p.s., z příspěvku 

poskytnutého v roce 2017 z projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence financovaného v rámci 
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Operačního programu Zaměstnanost (OPZ I.), prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou.  

 

Termín kontroly: 25.05.2020 

 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 

9. Schválení Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Zodolnění výjezdové základny 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“, registrační číslo projektu 

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

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 345/04/20 

 

- schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“ 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo  

na realizaci stavby „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje  

v Sokolově“ 

 

Termín kontroly: 25.05.2020 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
10. Projekt Kotlíkové dotace III - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace  

s evidenčním číslem KK03116/2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 346/04/20 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1, kterým se upravuje Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace  

s evidenčním číslem KK03116/2019 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana Karlovarského kraje, podpisem dodatku č. 1,  

kterým se upravuje Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK03116/2019 

 

Termín kontroly: 08.06.2020 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
11. Projekt Kotlíkové dotace III - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace  

s evidenčním číslem KK03404/2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 347/04/20 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1, kterým se upravuje Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace  

s evidenčním číslem KK03404/2019 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana Karlovarského kraje, podpisem dodatku č. 1,  

kterým se upravuje Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK03404/2019 
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Termín kontroly: 08.06.2020 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
12. Schválení prodeje nepojízdného čtyřkolového malotraktoru ve vlastnictví Karlovarského kraje, 

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

příspěvkové organizaci  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 348/04/20 

 

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

čtyřkolového malotraktoru, rok výroby 1992, pořizovací cena 100.827 Kč, formou kupní smlouvy mezi 

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

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

a jediným zájemcem panem Markem Mudrákem, trvale bytem xxxxxxxx, xxxxxxx (jako kupujícím  

na straně druhé), za nabízenou cenu 17.135 Kč vč. DPH, dle návrhu 

 

- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 17.135 Kč vč. DPH, získané prodejem malotraktoru, 

specifikované v návrhu, zůstanou příspěvkové organizaci 

 

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

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

dle návrhu 

 

Termín kontroly: 13.07.2020 

 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
13. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku p.p.č. 1497/1 v k.ú. Kosmová  

ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, státní podnik, ve prospěch 

Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského  kraje, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 349/04/20 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci stavby „Modernizace mostu 

ev.č. 198-031 Kosmová“, jejímž předmětem je závazek ke strpění umístění, provozování a běžné údržby 

mostu ev.č. 198-031 na části pozemku p.p.č. 1497/1 v k.ú. Kosmová a obci Toužim a závazek k uzavření 

smlouvy o zřízení služebnosti ve prospěch Karlovarského kraje, formou smlouvy o budoucí smlouvě  

o zřízení služebnosti mezi Povodím Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov,  

PSČ 150 00 Praha 5, IČO 70889953 (jako budoucí povinný na straně jedné), a Karlovarským krajem, 

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

budoucí oprávněný na straně druhé) 

 

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

k uzavření předmětné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky 

k podpisu předmětné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
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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 

14. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na likvidaci invazních druhů 

rostlin v Karlovarském kraji na rok 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 350/04/20 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotací v rámci 

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů rostlin  

v Karlovarském kraji na rok 2020 výši 2.932.319,04 Kč dle přílohy č. 1 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Karla Jakobce, člena Rady 

Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu na likvidaci invazních druhů 

rostlin v Karlovarském kraji na rok 2020 dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje změnu vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji dle přílohy č. 2 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 153/2020 - zapojení vázaných finančních prostředků ve výši 

2.932.319,04 Kč z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2019, a to ze zůstatku zvláštního účtu 

na ochranu životního prostředí, do rozpočtu běžných výdajů Odboru životního prostředí a zemědělství 

Krajského úřadu Karlovarského kraje, příspěvky cizím subjektům. Finanční prostředky jsou určeny  

na dofinancování dotačního programu na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji  

pro rok 2020. 

 

Termín kontroly: 22.06.2020 

 

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

 

 
15. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu včelařství 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 351/04/20 

 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu včelařství v celkové výši 1.829.600 Kč dle návrhu uvedeného  

v příloze 1 

 

- schvaluje změnu vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu včelařství dle přílohy 2 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci 

programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu včelařství dle návrhu 

uvedeného v příloze 1 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, zemědělství 

a energetiky, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci 

programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu včelařství dle návrhu 

uvedeného v příloze 1 
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Termín kontroly: 16.11.2020 

 

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

 
16. Podstatná změna projektu Karlovarského kraje „Implementace Krajského akčního plánu 1  

v Karlovarském kraji“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 352/04/20 

 

- schvaluje podstatnou změnu projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji 

spočívající v navýšení cílové hodnoty monitorovacích indikátorů 

 

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

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly vyplývající  

z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 11.05.2020 

 

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

 

 
17. Žádost Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, o dotaci v rámci dotačního 

programu "Centra odborné přípravy" pro rok 2020  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 353/04/20 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádosti Integrované 

střední školy Cheb, příspěvková organizace, o dotaci v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství 

"Centra odborné přípravy" pro rok 2020 na pořízení učebních pomůcek pro obor vzdělání Agropodnikání 

(dále jen "akce") 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazné rozhodnutí  

o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů akce Integrované střední školy 

Cheb, příspěvková organizace, ve výši max. 1.500.000 Kč, tzn. 100 % celkových způsobilých výdajů 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vlastní spolufinancování akce 

ve výši max. 150.000 Kč, tzn. 10 % celkových způsobilých výdajů 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotace z prostředků 

Karlovarského kraje Integrované střední škole Cheb, příspěvková organizace, na spolufinancování akce  

ve výši 150.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční 

výpomoci z prostředků Karlovarského kraje Integrované střední škole Cheb, příspěvková organizace,  

na předfinancování akce ve výši 1.350.000 Kč, tzn. 90 % celkových způsobilých výdajů a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy, dle návrhu 

 

 

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

žádosti o dotaci 

 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování) na základě 
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připomínek poskytovatele dotace v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství "Centra odborné 

přípravy" prostřednictvím Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace 

 

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

 

Termín kontroly: 13.07.2020 

 

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

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
18. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - SCAN, z. s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 354/04/20 

 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje SCAN z. s., na realizaci 

konference Primární prevence rizikového chování 2020 

 

- 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 

 

 
19. 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 

usnesením č. RK 355/04/20 

 

- schvaluje poskytnutí úhrady nákladů městu Kraslice na pořízení Změny č. 6 Územního plánu Kraslice  

ve výši 45.374 Kč, včetně DPH 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o úhradě nákladů obcím z rozpočtu Karlovarského kraje – na pořízení změny 

územního plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje nebo z jejich aktualizací 

uzavřená na základě § 45 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, s městem Kraslice 

 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 119/2020  

- přesun rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, kapitoly Příspěvky cizím subjektům v celkové částce ± 45.374 Kč z investičních  

na neinvestiční prostředky. Jedná se o úhradu nákladů městu Kraslice na pořízení změny č. 6 Územního 

plánu Kraslice. 

 

- pověřuje Ing. Irenu Krolopovou, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podpisem smlouvy o úhradě 

nákladů obcím z rozpočtu Karlovarského kraje – na pořízení změny územního plánu vyplývající ze Zásad 

územního rozvoje Karlovarského kraje nebo z jejich aktualizací 

 

Zodpovídá: Ing. Irena Krolopová, vedoucí odboru regionálního rozvoje 
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20. Schválení Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje na pokrytí personálních a provozních nákladů - Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 356/04/20 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Dodatek č. 1 k veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na pokrytí personálních a provozních nákladů 

Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., evidenční číslo smlouvy KK03831/2019 ze dne 10.03.2020,  

který upravuje podmínky čerpání poskytnuté dotace, jehož úplné znění je přílohou č. 2 tohoto materiálu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit, Mgr. Petra Kubise, hejtmana 

Karlovarského kraje, podpisem Dodatku č. 1 

 

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

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 11.05.2020 

 

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

ruchu 

 

 
21. Změna přílohy č. 1 ZŘIZOVACÍ LISTINY Muzea Sokolov, příspěvkové organizace 

Karlovarského kraje - Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 357/04/20 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  schválit dodatek č. 14 Zřizovací listiny 

Muzea Sokolov, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje, spočívající ve výmazu vlastnického práva 

objektů k.ú. Krásno nad Teplou, obec Krásno 

 

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

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 07.09.2020 

 

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

ruchu 

 
 

22. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem  

v oblasti kultury za rok 2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 358/04/20 

 

- bere na vědomí zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským 

krajem v oblasti kultury za rok 2019 dle návrhu 1 - 7 

 

Termín kontroly: 11.05.2020 

 

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

ruchu 
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23. Dodatek č. 25 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním 

postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace   

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 359/04/20 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dodatek č. 25 ke zřizovací 

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

dle návrhu 

 

- ukládá odboru sociálních věcí předložit návrh dodatku č. 25 ke zřizovací listině Domova pro osoby  

se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, k projednání na nejbližším zasedání 

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 08.06.2020 

 

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

 

 
24. Rozpočtové změny II 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 360/04/20 

 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 161/2020 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 1.095.395 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové 

dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování rozvojového 

programu Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků 

v soutěžích v roce 2018/2019; č. j. MSMT-28304/2018-59. Finanční prostředky jsou určeny 

do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje  

pro školy a školská zařízení v Karlovarském kraji, a to pro příspěvkové organizace zřizované Karlovarským 

krajem v částce 1.039.635 Kč a pro organizace zřizované soukromými subjekty 

v částce 55.760 Kč (seznam příjemců je uveden v přílohách č. 1 – 2). Účelu dotace musí být dosaženo  

do 31. srpna 2020. 

 

Rozpočtovou změnu č. 162/2020 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje  

o částku 10.000.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. 

Finanční prostředky jsou určeny na řešení krizové situace, v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu  

z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2.) 

 

Rozpočtovou změnu č. 163/2020 

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

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

organizaci Karlovarského kraje Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské na poskytnutí 

náborového příspěvku dvěma novým zaměstnankyním, pracovnicím v sociálních službách v přímé obslužné 

péči, které splnily podmínky pro přiznání náborového příspěvku dle pravidel schválených Zastupitelstvem 

Karlovarského kraje usnesením č. ZK 284/09/19 ze dne 23.09.2019. 

 

Termín kontroly: 25.05.2020 

 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 
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25. Schválení projektu Muzea Cheb, příspěvkové organizace Karlovarského kraje na vydání 

publikace "Cheb - stavební vývoj města", dle Předpisu rady pro řízení projektů financovaných  

z Národních dotačních titulů, č. PR 03/2017 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 361/04/20 

 

- schvaluje nezařazení projektu "Cheb - stavební vývoj města" Muzea Cheb, příspěvkové organizace 

Karlovarského kraje, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- schvaluje nepodání žádosti na projekt "Cheb - stavební vývoj města" Muzea Cheb, příspěvkové organizace 

Karlovarského kraje, na odbor finanční Městského úřadu Cheb 

 

Termín kontroly: 05.10.2020 

 

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

ruchu 

 

 
26. Dotace na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy  

v závazku veřejné služby  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 362/04/20 

 

- souhlasí s návrhem přerozdělení státní účelové dotace ve výši 600.000 Kč na chemické ochranné 

prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby formou 

individuální dotace, o kterou požádají u Karlovarského kraje dopravci přímo s tím, že města, která mají 

uzavřené samostatné smlouvy o závazku veřejné služby, nebudou v této věci žádost o dotaci podávat 

 

- schvaluje způsob rozdělení částky 600.000 Kč na jednotlivé příjemce, dle návrhu 

 

- schvaluje text dopisu, který bude odeslán na města Karlovy Vary, Cheb, Sokolov, Mariánské Lázně, 

Chodov a Ostrov, dle návrhu 

 

- pověřuje náměstka hejtmana, Martina Hurajčíka, podpisem a odesláním předmětného dopisu 

 

Termín kontroly: 11.05.2020 

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

 

 

27. Zajištění prostor pro potřeby středního školství v Sokolově 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 363/04/20 

 

- schvaluje záměr bezúplatného nabytí nemovitosti ve vlastnictví města Sokolov na adrese ulice Pionýrů, 

Sokolov (budova bez čp/če, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku st.p.č. 78/33  

v k.ú.Sokolov, tzv. „RETE“), do vlastnictví Karlovarského kraje za účelem zajištění prostorových kapacit 

pro potřeby středního školství v Sokolově 

 

- pověřuje Mgr. Petra Kubise, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem a odesláním žádosti o bezúplatný 

převod uvedené nemovitosti z majetku města Sokolov do majetku Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 08.06.2020 
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Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
28. Žádost Sokolovské Uhelné, a. s., o podporu záměru možného prodloužení životnosti tlakové 

plynárny ve Vřesové a zprostředkování záměru Vládě ČR 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 364/04/20 

 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě včetně sdělení Sokolovské uhelné, právního 

nástupce, a. s., ze dne 30. března 2020 

 

- pověřuje hejtmana, Mgr. Kubise, zpracovat podpůrný dopis pro Sokolovskou uhelnou, právního nástupce, 

a. s., určený premiérovi ČR a ministrům průmyslu a obchodu, životního prostředí, financí, práce a sociálních 

věcí 

 

Termín kontroly: 25.05.2020 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
29. Opatření k řešení očekávaného propadu daňových příjmů Karlovarského kraje v roce 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 365/04/20 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení alokaci části volných 

finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2019 ve výši 300.000.000 Kč  

na dofinancování očekávaného propadu daňových příjmů Karlovarského kraje v roce 2020 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

Rozpočtovou změnu č. 164/2020 

- snížení schváleného rozpočtu daňových příjmů Karlovarského kraje na rok 2020 o částku 300.000.000 Kč 

a zapojení financování ve stejné výši z volných finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského 

kraje za rok 2019 

 

Termín kontroly: 27.07.2020 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

   

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Kubis v. r. 

         hejtman  

Karlovarského kraje 

         

 

 

 

 

 

 

Mgr. Dalibor Blažek v. r. 

 náměstek hejtmana 

 


