
 
 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (označeno 

„xxxxxxxxx“). 

 

 K a r l o v a r s k ý    k r a j  
se sídlem v Karlových Varech 

Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 

 

 

USNESENÍ 
 

ze 192. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 20. dubna 2020 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 10:30 do 15:14 hodin  

 
 

Přítomni:               Mgr. Kubis, Mgr. Mračková Vildumetzová (videokonferenčně), p. Hurajčík, 

Mgr. Blažek, Ing. Jakobec, Ing. Bureš, Ing. Bradáč, p. Váňa, Ing. Janů 

(celkem 9 radních) 

Jednání řídil:         Mgr. Kubis  

Přizvaní:              Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

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

Zapisovatelka:       Petra Palusková, Mgr. Jana Lukášová        

 

 

    Usnesení č. 

 

 

A. 

 

 

Volba ověřovatelů zápisu 

 

B. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 20.4.2020 RK 366/04/20 

2. Aktuální informace o Fondu pro spravedlivou transformaci, Modernizačním fondu, 

Evropském globalizačním fondu a Inovačním fondu 

RK 367/04/20 

3. Revokace usnesení č. RK 253/03/20  ze dne 16.03.2020 týkající se strategického 

projektu  a regionálně specifického brownfieldu 

RK 368/04/20 

4. Plán veřejnosprávních kontrol na období od 01.01.2020 do 31.12.2020 – 

aktualizace č. 1 

RK 369/04/20 

5. Poskytnutí finančního daru Západočeské univerzitě v Plzni Fakultě 

elektrotechnické 

RK 370/04/20 

6. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje RK 371/04/20 

7. Přehled uzavřených nájemních smluv a smluv o výpůjčce zasedacích místností  

a zastupitelského sálu Krajského úřadu Karlovarského kraje 

RK 372/04/20 

8. Vyhlášení dotačních programů odboru sociálních věcí pro rok 2020 - 2. část RK 373/04/20 

9. Rozpočtové změny RK 374/04/20 

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

spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, 

příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí a.s. 

 

 

 

RK 375/04/20 
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11. Informace o doručeném Oznámení o schválení zprávy o realizaci projektu a spolu 

s ní předložené žádosti o platbu a doručené Výzvě k vrácení dotace či její části  

u projektu "Podpora vybraných služeb sociální prevence" reg. č. 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003784 

RK 376/04/20 

12. 2. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti 

územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2020“ 

RK 377/04/20 

13. Stanovení výše nájemného a služeb v rámci vyhlášení nouzového stavu na území 

České republiky u nájemních smluv a smluv o výpůjčce 

RK 378/04/20 

14. Podání žádosti o úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví města Cheb  

do vlastnictví Karlovarského kraje – částí pozemků p.p.č. 1818/1 a 1818/2  

v k.ú. Cheb 

RK 379/04/20 

15. Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.p.č. 19/7 v k.ú. Dolní 

Dvory 

RK 380/04/20 

16. Výpůjčky obleku maskota (Veverka Čiperka) pro sportovní a kulturní akce, 

pořádané v Karlovarském kraji 

RK 381/04/20 

17. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci prací v rámci projektu „Management 

zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – 

Borecké rybníky“ 

RK 382/04/20 

18. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci prací v rámci projektu „Management 

zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – 

Vladař“ 

RK 383/04/20 

19. Schválení realizace zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka 

sanitních vozidel RZP 2020“ Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, 

příspěvkové organizace 

RK 384/04/20 

20. Schválení realizace zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka 

transportních defibrilátorů pro ZZS KVK“ Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

RK 385/04/20 

21. Schválení realizace zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky „OOPP  

pro Zdravotnické operační středisko ZZS KVK“ Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

RK 386/04/20 

22. Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových 

organizací vykonávajících činnost škol zřizovaných Karlovarským krajem 

RK 387/04/20 

23. Strategický projekt Karlovarského kraje „Vědeckotechnický park a Informačně 

vzdělávací středisko Karlovarského kraje“ 

RK 388/04/20 

24. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Sdružení Krušné hory - západ RK 389/04/20 

25. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Základní umělecká škola 

Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace 

staženo 

26. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Národní institut 

pro integraci (NIPI) bezbariérové prostředí, o.p.s 

RK 390/04/20 

27. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu českých 

turistů na údržbu a nové značení cyklotras v roce 2020 

RK 391/04/20 

28. Poskytnutí individuální dotace na provozní náklady spojené s provozem cyklobusů 

v roce 2020 

staženo 

29. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu RK 392/04/20 

30. Rozhodnutí o přijetí dotace z programu Podpora památek UNESCO 2020  

od Ministerstva kultury České republiky 

RK 393/04/20 

31. Mimořádné opatření ve veřejné linkové dopravě na lince č. 440 080 Plzeň - 

Karlovy Vary 

RK 394/04/20 

32. Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Letišti Karlovy 

Vary s.r.o. 

RK 395/04/20 

33. Dodatek č. 15 ke smlouvě o nájmu podniku – letiště Karlovy Vary a o provozování 

civilního mezinárodního veřejného letiště Karlovy Vary 

 

 

 

RK 396/04/20 
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34. Návrh na podání podnětu ke jmenování do funkce RK 397/04/20 

35. Projekt „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje v Sokolově“, registrační číslo projektu 

CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002296 - schválení výjimky z pravidel Rady 

Karlovarského kraje č. 06/2018 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ 

RK 398/04/20 

36. Schválení dopisu na Vládu ČR a na Ústřední krizový štáb - Opatření pro stabilizaci 

situace v lázeňství a cestovním ruchu   

RK 399/04/20 

 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Martina Hurajčíka 

- Ing. Jana Bureše 

 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 

24. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Sdružení Krušné hory - západ 

25. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Základní umělecká škola Habartov, okres 

Sokolov, příspěvková organizace 

26. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Národní institut pro integraci 

(NIPI) bezbariérové prostředí, o.p.s 

27. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu českých turistů na údržbu  

a nové značení cyklotras v roce 2020 

28. Poskytnutí individuální dotace na provozní náklady spojené s provozem cyklobusů v roce 2020 

29. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu 

30. Rozhodnutí o přijetí dotace z programu Podpora památek UNESCO 2020  

od Ministerstva kultury České republiky 

31. Mimořádné opatření ve veřejné linkové dopravě na lince č. 440 080 Plzeň - Karlovy Vary 

32. Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Letišti Karlovy Vary s.r.o. 

33. Dodatek č. 15 ke smlouvě o nájmu podniku – letiště Karlovy Vary a o provozování civilního 

mezinárodního veřejného letiště Karlovy Vary 

34. Návrh na podání podnětu ke jmenování do funkce 

35. Projekt „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje  

v Sokolově“, registrační číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002296 - schválení výjimky  

z pravidel Rady Karlovarského kraje č. 06/2018 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ 

36. Schválení dopisu na Vládu ČR a na Ústřední krizový štáb - Opatření pro stabilizaci situace  

v lázeňství a cestovním ruchu   

 
Staženo z programu: 

 

  25. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Základní umělecká škola Habartov, okres 

Sokolov, příspěvková organizace 

28. Poskytnutí individuální dotace na provozní náklady spojené s provozem cyklobusů v roce 2020 
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1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 20.4.2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 366/04/20 
 

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

20.4.2020 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 20.4.2020 

dle návrhu č. 3 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
2. Aktuální informace o Fondu pro spravedlivou transformaci, Modernizačním fondu, Evropském 

globalizačním fondu a Inovačním fondu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 367/04/20 
 

- bere na vědomí předložený materiál o aktuálních informacích o Fondu pro spravedlivou transformaci, 

Modernizačním fondu, Evropském globalizačním fondu a Inovačním fondu v důvodově zprávě včetně 

popsaných rizik 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
3. Revokace usnesení č. RK 253/03/20 ze dne 16.03.2020 týkající se strategického projektu  

a regionálně specifického brownfieldu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 368/04/20 
 

- souhlasí s revokací usnesení č. RK 253/03/20 

 

- bere na vědomí předložený materiál 

 

- schvaluje novým strategickým projektem Modernizaci a obnovu přístrojového vybavení ve vybraných 

odděleních nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje 

 

- schvaluje novým regionálně specifickým brownfieldem Areál železničního depa - město Sokolov 

 

- ukládá odboru řízení projektů předložit informace o nově zvoleném strategickém projektu a regionálně 

specifickém brownfieldu Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 08.06.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
4. Plán veřejnosprávních kontrol na období od 01.01.2020 do 31.12.2020 – aktualizace č. 1 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 369/04/20 
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- schvaluje Plán veřejnosprávních kontrol na období od 01.01.2020 do 31.12.2020 - aktualizace č.1 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Věra Janouchová, vedoucí odboru interního auditu a kontroly 

 

 
5. Poskytnutí finančního daru Západočeské univerzitě v Plzni Fakultě elektrotechnické 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 370/04/20 
 

- schvaluje poskytnutí finančního daru Západočeské univerzitě v Plzni Fakultě elektrotechnické ve výši 

5.000 Kč jako poděkování za dodání 100 ks ochranných štítů 

 

Termín kontroly: 22.06.2020 
 

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

 

 
6. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 371/04/20 
 

- bere na vědomí usnesení Komisí Rady Karlovarského kraje od 2.3.2020 do 13.3.2020 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
7. Přehled uzavřených nájemních smluv a smluv o výpůjčce zasedacích místností a zastupitelského 

sálu Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 372/04/20 
 

- bere na vědomí přehled uzavřených nájemních smluv a smluv o výpůjčce zasedacích místností  

a zastupitelského sálu Krajského úřadu Karlovarského kraje za období od 2.1.2020 do 31.3.2020 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
8. Vyhlášení dotačních programů odboru sociálních věcí pro rok 2020 - 2. část 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 373/04/20 
 

- schvaluje vyhlášení a pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje 

- Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční podporu terénních  

a ambulantních sociálních služeb 

- Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na neinvestiční podporu terénních  

a ambulantních sociálních služeb 
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- Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu dobrovolnictví 

 

- vyhlašuje  

- Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční podporu terénních  

a ambulantních sociálních služeb 

- Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na neinvestiční podporu terénních  

a ambulantních sociálních služeb 

- Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu dobrovolnictví 

 

- ukládá odboru sociálních věcí 

- zveřejnit vyhlašovaný dotační program a pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční 

vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje vyhlašovaného dotačního programu na elektronické 

úřední desce ve lhůtě nejpozději 30 dnů před zahájením příjmu elektronických žádostí o dotace 

- zveřejnit informace o vyhlašovaném dotačním programu na webu Karlovarského kraje v sekci Dotace  

a na informačním webu programy.kr-karlovarsky.cz 

- zajistit přípravu technologie pro sběr elektronických žádostí o dotace ve lhůtě nejpozději do okamžiku 

zahájení příjmu elektronických žádostí o dotace 

 

Termín kontroly: 22.06.2020 
 

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

 

 
9. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 374/04/20 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 167/2020 

- navýšení příjmů Karlovarského kraje a zároveň snížení financování Karlovarského kraje ve výši 

1.737.856,46 Kč (85 % podíl EU, 10 % podíl SR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace  

z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené k financování projektu Krajský 

akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje schváleného k realizaci a financování v rámci 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu 

předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

 

Rozpočtovou změnu č. 168/2020 

- navýšení příjmů a výdajů Odboru kancelář ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 

300.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Úřadu vlády České republiky. Finanční 

prostředky jsou určeny pro činnost krajského koordinátora pro romské záležitosti v roce 2020  

na financování platu jednoho zaměstnance včetně povinných odvodů a ostatních sociálních nákladů. 

 

Rozpočtovou změnu č. 169/2020 

- navýšení příjmů a výdajů Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského 

kraje zapojením příjmů ve výši 150.000 Kč. Jedná se o finanční prostředky na dopravní obslužnost - 

dráhy, které byly převedeny na účet Karlovarského kraje dne 5.3.2020 na základě Veřejnoprávní smlouvy 

o zajištění dopravní obslužnosti města Aš. 

 

Rozpočtovou změnu č. 170/2020 

- navýšení příjmů a výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 

ve výši 18.783 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. 
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Rozpočtovou změnu č. 171/2020 

- navýšení příjmů a výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 

ve výši 122.500 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže  

a tělovýchovy České republiky v rámci pokusného ověřování programu Vzdělávací programy 

paměťových institucí do škol; č. j. MSMT-7763/2019-18, a to na základě Rozhodnutí  

č. j. MSMT-7763-5/2019-35 ze dne 9. března 2020. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou 

organizaci zřizovanou městem, Základní škola Nová Role. 

Rozpočtovou změnu č. 172/2020 

- navýšení příjmů a výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 

ve výši 3.400.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže  

a tělovýchovy České republiky na Projekt Hry IX. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020; a to  

na základě Rozhodnutí č. 502020_6_001 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 

2020 ze dne 17. března 2020. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s realizací 

projektu „Projekt Her IX. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020“.  

 

Rozpočtovou změnu č. 173/2020 

- navýšení příjmů a výdajů Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského 

kraje o částku 21.300 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky 

určené jako náhrada škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (vydrou říční) na rybích 

obsádkách rybníků v oblasti Karlovarského kraje 

 

Rozpočtovou změnu č. 174/2020     

- navýšení příjmů a běžných výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje o částku 500.000 Kč z titulu obdržení příspěvku od Českého olympijského výboru, 

určeného na úhradu výdajů spojených s pořádáním Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže v ČR 2020 

 

Rozpočtová změna č. 175/2020 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v celkové výši 3.999.600 Kč (222.200 Kč podíl SR + 

3.777.400 Kč podíl EU) z titulu přijetí investiční účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České 

republiky do rozpočtu projektů EU Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje 

Střední průmyslovou školu Ostrov za realizaci projektu Modernizace učeben pro strojírenské obory 

(identifikační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0011510) realizovaného v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu. 

 

Termín kontroly: 08.06.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

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

od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského 

kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 375/04/20 
 

- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 1.4.2020 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 
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11. Informace o doručeném Oznámení o schválení zprávy o realizaci projektu a spolu s ní 

předložené žádosti o platbu a doručené Výzvě k vrácení dotace či její části u projektu "Podpora 

vybraných služeb sociální prevence" reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003784 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 376/04/20 
 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci  

o doručeném Oznámení o schválení zprávy o realizaci projektu a spolu s ní předložené žádosti o platbu  

ze dne 16.3.2020 a doručené Výzvě k vrácení dotace či její části ze dne 12.3.2020 z Ministerstva práce  

a sociálních věcí ČR ve výši 613.132,81 Kč (vrácení dotace/její části) a ve výši 6.376.963,20 Kč (vrácení 

nevyčerpaných prostředků) poskytovateli dotace, tj. na účet Ministerstva práce a sociálních věcí ČR  

k projektu s názvem "Podpora vybraných služeb sociální prevence"  

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003784. 

Na základě veřejnosprávní kontroly na místě, kterou provedl Karlovarský kraj, byly identifikovány 

nezpůsobilé výdaje u poskytovatele sociální služby Joker z.s., Hradební 516/16, 350 02 Cheb, ve výši 

632.748,00 Kč, které již byly vyúčtovány ve zprávě o realizaci č. 4 a kterému předcházely vyplacené 

zálohy ve zprávách o realizaci č. 1 a 2. Jelikož zadržení finančních prostředků ve výši 645.402,96 Kč 

(632.748,00 Kč + nepřímé náklady ve výši 12.654,96 Kč) nebylo již možné, byl Karlovarský kraj  

na základě § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtových pravidel, vyzván Ministerstvem práce  

a sociálních věcí ČR jako poskytovatelem dotace k vrácení části dotace, přičemž při zohlednění 

skutečnosti, že dotace byla poskytnuta ve výši 95 % způsobilých výdajů projektu a 5 % tvoří 

spolufinancování z vlastních zdrojů příjemce dotace, jde o částku 613.132,81 Kč. Dále byl Karlovarský 

kraj v souvislosti s nevyčerpáním zálohově poskytnutých prostředků ve výše uvedeném projektu vyzván  

k vrácení nevyčerpaných prostředků v celkové výši 6.376.963,20 Kč. 

 

- schvaluje vrácení nevyčerpaných poskytnutých prostředků v celkové výši 6.376.963,20 Kč a uhrazení 

Výzvy k vrácení dotace či její části ve výši 613.132,81 Kč na bankovní účet Ministerstva práce  

a sociálních věcí ČR ve stanovené lhůtě, tj. do 15.5.2020 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
12. 2. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního 

obvodu Karlovarského kraje pro rok 2020“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 377/04/20 
 

- schvaluje 2. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního 

obvodu Karlovarského kraje pro rok 2020“ dle návrhu 

 

- ukládá vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství Mgr. Vladimíru Malému zapracovat  

2. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu 

Karlovarského kraje pro rok 2020“ do příslušných smluv k zajištění dopravní obslužnosti územního 

obvodu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 08.06.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
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13. Stanovení výše nájemného a služeb v rámci vyhlášení nouzového stavu na území České 

republiky u nájemních smluv a smluv o výpůjčce 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 378/04/20 
 

- schvaluje úpravu nájemného a služeb u prostor sloužících k podnikání a nebytových prostor z důvodu 

vyhlášení nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob dle Usnesení Vlády České republiky č. 194, 

199 ze dne 12.3.2020 a usnesení č. 215  ze dne 15.03.2020 o přijetí krizového opatření formou: 

- snížení nájemného za užívání hraničního přechodu v Aši, společnosti ROLAM s.r.o., se sídlem 

Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00 Praha 5, IČO 26342324, nájemní smlouva č. M081/2010, ve výši  

50 %, za období od 01.04.2020 do doby trvání nouzového stavu a současně dle aktuálně platných 

mimořádných opatření  

- prominutí úhrady služeb za vodné a stočné, odvoz odpadů, dodávka tepla a elektrické energie, paní xxxx 

xxxxxx, se sídlem xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, IČO 46878220, smlouva o výpůjčce  

č. KK03488/2018 ze dne 30.11.2018 (kantýna), za období od 01.04.2020 do doby trvání nouzového stavu 

a současně dle aktuálně platných mimořádných opatření (trvání omezení v oblasti činnosti úřadů  

a samospráv) 

- prominutí úhrady služeb za dodávku elektrické energie, údržbu a ostrahu budovy, pro Tenisový klub 

Tenis Sport z.s., se sídlem Mičurinova 1153, 356 01 Sokolov, IČO 03430723, smlouva o výpůjčce  

č. KK00762/2018, za období od 01.04.2020 do doby trvání nouzového stavu a současně dle aktuálně 

platných mimořádných opatření  

- snížení nájemného za užívání rekreačního zařízení Svatošské skály, pro společnost Svatošky – dětský ráj 

s.r.o., se sídlem Blatenská 2169/13, 148 00 Praha 4, IČO 29147867, nájemní smlouva  

č. 9941023882-003/2013, ve výši 50 % za období od 01.04.2020 do doby trvání nouzového stavu  

a současně dle aktuálně platných mimořádných opatření 

 

- pověřuje ředitele příspěvkových organizací po dobu trvání nouzového stavu od 01.04.2020 prominout 

nebo snížit nájemné u podnájemních vztahů o užívání prostor sloužící k podnikání, a to u subjektů jejíchž 

hlavní podnikatelská činnost byla v důsledku nařízení Vlády ČR č. 194 a 199 ze dne 12.03.2020 o přijetí 

krizového opatření, omezena či zcela přerušena 

 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
14. Podání žádosti o úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví města Cheb do vlastnictví 

Karlovarského kraje – částí pozemků p.p.č. 1818/1 a 1818/2 v k.ú. Cheb 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 379/04/20 
 

- schvaluje podání žádosti k městu Cheb o úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví města Cheb  

do vlastnictví Karlovarského kraje – částí pozemků p.p.č. 1818/1 a 1818/2 v k.ú. Cheb 

 

- pověřuje vedoucí odboru správa majetku Bc. Olgu Vokáčovou k podpisu žádosti o úplatné nabytí 

nemovitých věcí z vlastnictví města Cheb do vlastnictví Karlovarského kraje – částí pozemků  

p.p.č. 1818/1 a 1818/2 v k.ú. Cheb, dle návrhu 

 

- schvaluje poskytnutí příspěvku do fondu investic organizaci Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ"  

v Chebu, příspěvková organizace, ve výši 1.200.000 Kč za účelem úplatného nabytí nemovitých věcí  

z vlastnictví města Cheb, a to části pozemků p.č. 1818/1 a 1818/2 v k.ú. Cheb 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 165/2020 - přesun rozpočtových prostředků z kapitálové rezervy 

Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského 

úřadu Karlovarského kraje pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje ve výši ± 1.200.000 Kč. 
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Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci 

Karlovarského kraje Domov pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu za účelem úplatného nabytí nemovitých 

věcí z vlastnictví města Cheb a to části pozemků p.č. 1818/1 a 1818/2 v k.ú. Cheb. 

 

Termín kontroly: 22.06.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Mgr. Simona Hechtová, ředitelka Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, 

příspěvková organizace 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

Bc. Petra Maněnová, pověřená úkoly vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
15. Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.p.č. 19/7 v k.ú. Dolní Dvory 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 380/04/20 
 

- souhlasí s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.p.č. 19/7 v k.ú. Dolní Dvory, ve vlastnictví 

Karlovarského kraje, z důvodu plánovaných rekultivačních prací na pozemku p.p.č. 19/7 a následného 

vybudování prostoru využívaného pro výuku žáků 

 

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty Školnímu statku a krajskému středisku ekologické výchovy Cheb, 

příspěvková organizace, jako protihodnoty za vynaložené náklady na kácení a uloženou náhradní výsadbu 

 

- ukládá Školnímu statku a krajskému středisku ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace, 

požádat Městský úřad Cheb o povolení kácení 

 

Termín kontroly: 21.09.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

Cheb, příspěvková organizace 

 

 
16. Výpůjčky obleku maskota (Veverka Čiperka) pro sportovní a kulturní akce, pořádané  

v Karlovarském kraji 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 381/04/20 
 

- schvaluje vzorový předávací protokol o výpůjčce obleku maskota Veverky Čiperky pro sportovní  

a kulturní akce, pořádané v Karlovarském kraji, dle návrhu 

 

- svěřuje Odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů Krajského úřadu Karlovarského kraje působnost 

rozhodovat o výpůjčce obleku maskota (Veverka Čiperka) formou předávacího protokolu  

o výpůjčce pro sportovní a kulturní akce v Karlovarském kraji, a to na základě ust. § 59 odst. 4 zákona  

č. 129/200 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, při respektování platné legislativy v příslušné 

oblasti a v souladu s metodickými pokyny vydanými Krajským úřadem Karlovarského kraje 

 

- pověřuje Ing. Lydii Stráskou, vedoucí Odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, k podpisu veškerých předávacích protokolů k vypůjčení obleku maskota (Veverka 

Čiperka), dle předloženého návrhu 
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Termín kontroly: 08.06.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

 

 
17. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci prací v rámci projektu „Management zvláště 

chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Borecké rybníky“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 382/04/20 
 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci prací v rámci projektu „Management 

zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Borecké rybníky“  

mezi Karlovarským krajem a společností Zahradní a parková spol. s r.o., IČO 25205978, dle návrhu 

 

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

zemědělství a energetiky, podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci prací v rámci projektu 

„Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Borecké 

rybníky“ mezi Karlovarským krajem a společností Zahradní a parková spol. s r.o., IČO 25205978 

 

Termín kontroly: 22.06.2020 
 

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

 

 
18. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci prací v rámci projektu „Management zvláště 

chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Vladař“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 383/04/20 
 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci prací v rámci projektu „Management 

zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Vladař“  

mezi Karlovarským krajem a společností Zahradní a parková spol. s r.o., IČO 25205978, dle návrhu 

 

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

zemědělství a energetiky, podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci prací v rámci projektu 

„Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Vladař“ 

mezi Karlovarským krajem a společností Zahradní a parková spol. s r.o., IČO 25205978 

 

Termín kontroly: 22.06.2020 
 

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

 

 
19. 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 384/04/20 
 

- 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 
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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  

17.400.000,00 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 hodnotíci 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: 14.12.2020 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
20. Schválení realizace zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka transportních 

defibrilátorů pro ZZS KVK“ Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové 

organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 385/04/20 
 

- 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 „Dodávka transportních 

defibrilátorů pro ZZS KVK“ 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka transportních 

defibrilátorů“ 

 

- schvaluje nejnižší nabídkovou cenu v Kč vč. DPH jako hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek  

na veřejnou zakázku „Dodávka transportních defibrilátorů pro ZZS KVK“ 

 

- schvaluje  

- členy hodnotící komise: Ing. Josef Janů, Bohuslava Hajská, Ing. Šárka Ištvánová,  

Mgr. Miloš Kukačka, DiS., Mgr. Kateřina Miosgová 

- náhradník: Ing. Jan Bureš, Oľga Haláková, Mgr. Bc. Helena Hejnová, Hana Hozmanová, Ing. Erik 

Klimeš, Luboš Pokorný, Ing. Marcela Skalová, Ing. Jitka Hloušková, Ing. Andrea Černá, Bc. Dagmar 

Kerulová 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

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

příspěvková organizace 
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21. Schválení realizace zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky „OOPP pro Zdravotnické 

operační středisko ZZS KVK“ Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové 

organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 386/04/20 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku 

„OOPP pro Zdravotnické operační středisko ZZS KVK“ 

 

- schvaluje nejnižší nabídkovou cenu v Kč vč. DPH jako hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek  

na veřejnou zakázku „OOPP pro Zdravotnické operační středisko ZZS KVK“ 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci  na veřejnou zakázku „OOPP pro Zdravotnické operační středisko  

ZZS KVK“ 

 

- schvaluje seznam dodavatelů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku 

„OOPP pro Zdravotnické operační středisko ZZS KVK“: 

 - Janoli s.r.o., Uzovce 26, Uzovce 082 66, Slovenská republika, IČO 36515507 

 - JNL Professional s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8, IČO 04668006 

 - Medica Filter s.r.o., Smetanova ul. 421, 341 92 Kašperské hory, IČO 00669555 

 - Pícha Safety s.r.o., Černokostelecká 1168/90, 100 00 Praha 10, IČO 27208117 

 - Marcin Jerie, Okružní 421, 755 01 Vsetín – Rokytnice, IČO 61601543 

 - ZAHAS s.r.o., Trnávka 11, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČO 60775840 

 

- 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: 14.12.2020 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
22. Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací 

vykonávajících činnost škol zřizovaných Karlovarským krajem 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 387/04/20 
 

- schvaluje s účinností od 1. září 2020 zrušení míst poskytování vzdělávání střední školy, jejíž činnost 

vykonává Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace, na adresách Plzeňská 330, 364 01 

Toužim a Žlutická (parc. č. 1035), 364 01 Toužim 

 

- schvaluje s účinností od 1. září 2020 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků ve střední škole, jejíž 

činnost vykonává Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace, z 620 na 260 

 

- schvaluje s účinností od 1. května 2020 zrušení místa poskytování vzdělávání základní školy, jejíž 

činnost vykonává Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně Kynžvart, příspěvková 

organizace, na adrese Lázeňská 212, 354 91 Lázně Kynžvart 
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- schvaluje s účinností od 1. května 2020 zřízení místa poskytování vzdělávání základní školy, jejíž 

činnost vykonává Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně Kynžvart, příspěvková 

organizace, na adrese Lázeňská 213, 354 91 Lázně Kynžvart 

 

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu k podpisu žádostí 

zřizovatele o zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení 

 

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

tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 22.06.2020 
 

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

 

 
23. Strategický projekt Karlovarského kraje „Vědeckotechnický park a Informačně vzdělávací 

středisko Karlovarského kraje“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 388/04/20 
 

- bere na vědomí informace o projektu "Vědeckotechnický park a Informačně vzdělávací středisko 

Karlovarského kraj" včetně významných rizik uvedených v důvodové zprávě 

 

- souhlasí s tím, že odbor regionálního rozvoje zahájí veškeré práce pro podání žádosti do Výzvy 

programu podpory Služby infrastruktury na Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 

- souhlasí s úpravou užití VTP pro případnou výstavbu daných objektů dle stávající situace 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předběžný záměr 

financování projektu "Vědeckotechnický park a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje" 

 

- ukládá Ing. Janů, radnímu pro regionální rozvoj, předkládat veškeré kroky projektu VTP,  

tzn. poptávkové řízení, případné udělení výjimky na studii proveditelnosti, žádost o dotaci, aktualizaci 

projektové dokumentace a související práce Radě Karlovarského kraje, a materiál bude vždy zkontrolován 

a podepsán odborem řízení projektů 

 

Termín kontroly: 22.06.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
24. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Sdružení Krušné hory - západ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 389/04/20 
 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Sdružení Krušné hory - 

západ na realizaci projektu "Poznej svého souseda" 

 

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

 

Termín kontroly: 22.06.2020 
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Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
25. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Základní umělecká škola Habartov, okres 

Sokolov, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
26. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Národní institut pro integraci 

(NIPI) bezbariérové prostředí, o.p.s 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 390/04/20 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti NIPI bezbariérové 

prostředí, o.p.s.,  IČO 27163059, ve výši 70.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.,  

IČO 27163059, na zajištění činnosti odborných konzultantů pro oblast bezbariérového užívání staveb  

v souladu s vyhláškou č. 398/2009 a zajištění chodu konzultačních středisek pro správní obvod 

Karlovarského kraje ve výši 70.000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje, pro oblast regionálního rozvoje  

a informatiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru regionálního rozvoje zveřejnit schválenou individuální dotaci na internetových stránkách 

Karlovarského kraje a předložit radě kraje informaci o přehledu získaných dotací v rámci Karlovarského 

kraje za rok 2019 

 

Termín kontroly: 22.06.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Josef Janů, člen rady 

 

 
27. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu českých turistů  

na údržbu a nové značení cyklotras v roce 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 391/04/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu českých turistů, IČO 00505609, na údržbu značení cyklotras 

v Karlovarském kraji v roce 2020 ve výši 300.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Josefa Janů, člena Rady 

Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, projektového řízení a informatiky, podpisem 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 08.06.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Josef Janů, člen rady 
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28. Poskytnutí individuální dotace na provozní náklady spojené s provozem cyklobusů v roce 2020 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
29. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 392/04/20 
 

- schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje Josefa Váňu, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast tělovýchovy a sportu, podpisem 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace 

 

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

a realizovat veškeré další úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 24.08.2020 
 

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

 

 
30. Rozhodnutí o přijetí dotace z programu Podpora památek UNESCO 2020 od Ministerstva 

kultury České republiky 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 393/04/20 
 

- souhlasí s celkovými náklady projektu "Prezentace Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří  

jako zapsaného statku na Seznamu světového dědictví UNESCO" ve výši max 500.000 Kč  

(100% celkových uznatelných výdajů projektu) 

 

- souhlasí s přijetím dotace a se spolufinancováním projektu "Prezentace Hornického regionu Erzgebirge/ 

Krušnohoří jako zapsaného statku na Seznamu světového dědictví UNESCO" a s jeho realizací  

v popsaném rozsahu 

 

- souhlasí se zařazením projektu "Prezentace Hornického regionu Erzgebirge/ Krušnohoří jako zapsaného 

statku na Seznamu světového dědictví UNESCO" do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského 

kraje 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu realizaci projektu v popsaném 

rozsahu a veškerých úkonů plynoucích z plnění usnesení 

 

Termín kontroly: 30.11.2020 
 

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

a cestovního ruchu 
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31. Mimořádné opatření ve veřejné linkové dopravě na lince č. 440 080 Plzeň - Karlovy Vary 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 394/04/20 
 

- schvaluje s účinností od 01.04.2020 do 13.06.2020 zavedení mimořádného opatření ve veřejné linkové 

dopravě na lince č. 440 080 Plzeň - Karlovy Vary, spočívající ve zrušení sobotního provozu spojů č. 5, 16 

a 43, dle návrhu Plzeňského kraje 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci o mimořádném opatření  

ve veřejné linkové dopravě na spojích č. 5, 16, a 43 linky č. 440 080 Plzeň - Karlovy Vary, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Radu Karlovarského kraje 

odsouhlasením vyúčtování příspěvku poskytnutého Plzeňskému kraji dle dodatku č. 2 veřejnoprávní 

smlouvy ev.č.: KK00993/2018 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit odboru dopravy a silničního 

hospodářství předložit Radě Karlovarského kraje k odsouhlasení vyúčtování příspěvku poskytnutého 

Plzeňskému kraji dle dodatku č. 2 veřejnoprávní smlouvy ev.č.: KK00993/2018 

 

Termín kontroly: 25.05.2020 
 

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

 

 
32. Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Letišti Karlovy Vary s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 395/04/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příplatku  

do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Letišti Karlovy Vary s.r.o., IČO 26367858, se sídlem  

K Letišti 132, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary, ve výši 10.000.000 Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Martinu Hurajčíkovi, náměstkovi 

hejtmana Karlovarského kraje, zajistit všechny potřebné kroky k naplnění usnesení zastupitelstva kraje  

po schválení poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál 

 

Termín kontroly: 13.07.2020 
 

Zodpovídá: Martin Hurajčík, náměstek hejtmana 

 

 
33. Dodatek č. 15 ke smlouvě o nájmu podniku – letiště Karlovy Vary a o provozování civilního 

mezinárodního veřejného letiště Karlovy Vary 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 396/04/20 
 

- schvaluje uzavření dodatku č. 15 ke smlouvě o nájmu podniku – letiště Karlovy Vary a o provozování 

civilního mezinárodního veřejného letiště Karlovy Vary dle návrhu 
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- ukládá jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., zajistit vložení podepsaného dodatku č. 15  

do sbírky listin společnosti vedené u Krajského soudu v Plzni a zveřejnit tento úkon v Obchodním 

věstníku 

 

Termín kontroly: 25.05.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jiří Pos, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 

 

 
34. Návrh na podání podnětu ke jmenování do funkce 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 397/04/20 
 

- souhlasí s návrhem na podání podnětu ke jmenování plukovníka Ing. Václava Klemáka, ředitele 

Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, do hodnosti brigádního generála 

 

Termín kontroly: 25.05.2020 
 

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

 

 
35. Projekt „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje  

v Sokolově“, registrační číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002296 - schválení výjimky  

z pravidel Rady Karlovarského kraje č. 06/2018 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 398/04/20 
 

- schvaluje výjimku z pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2018 „Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ (článek IX) s tím, že zakázka malého 

rozsahu „Stavební úprava prostoru před budovou výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje v Sokolově“ realizovaná v rámci projektu „Zodolnění výjezdové základny 

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

CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002296, bude zadána přímým zadáním dodavateli stavební společnosti ISSO 

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

 

- schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem ISSO - Inženýrské stavby Sokolov s.r.o., 

Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava, IČO 18248675 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem smlouvy o dílo s vybraným 

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

IČO 18248675, s nabídkovou cenou 368.109,56 Kč bez DPH (445.412,57 Kč včetně DPH) 

 

Termín kontroly: 13.07.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 
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36. Schválení dopisu na Vládu ČR a na Ústřední krizový štáb - Opatření pro stabilizaci situace  

v lázeňství a cestovním ruchu   

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 399/04/20 
 

- bere na vědomí znění dopisu na Vládu ČR a na Ústřední krizový štáb - Opatření pro stabilizaci situace  

v lázeňství a cestovním ruchu dle návrhu, odeslaného dne 16.4.2020 

 

Termín kontroly: 25.05.2020 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Petr Kubis v. r. 

         hejtman  

Karlovarského kraje 

      Martin Hurajčík v. r. 

     náměstek hejtmana 

 


