
 
 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 197. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 11. května 2020 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:32 do 12:59 hodin  

 
 

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

Mgr. Blažek, Ing. Jakobec, Ing. Bradáč, p. Váňa, Ing. Janů (celkem 8 radních) 

Jednání řídil:         Mgr. Kubis  

Omluveni:  Ing. Bureš 

Přizvaní:              Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Další zúčastnění: Ing. Hryszová, Mgr. Novotný, Mgr. Pavlíková, Ing. Veselý, Ing. Weissová 

Zapisovatelka:       Mgr. Jana Lukášová        

 

 

    Usnesení č. 

 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 11.5.2020 RK 416/05/20 

2. Svolání zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 25.5.2020 a schválení 

návrhu programu  

RK 417/05/20 

3. Přijetí daru Karlovarským krajem RK 418/05/20 

4. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje RK 419/05/20 

5. Rozpočtové změny RK 420/05/20 

6. Navýšení neinvestičního příspěvku organizaci Muzeum Sokolov, příspěvková 

organizace, za DPH z akce "Dokončení nápravy škod způsobených dobýváním 

cínu na ložisku Čistá-Jeroným Dole Jeroným v k.ú. Čistá u Rovné, okres Sokolov" 

RK 421/05/20 

7. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – finanční plán na rok 2020 se zohledněním 

očekávaných dopadů v souvislosti s opatřením vlády ke snížení rizika šíření 

nákazy COVID-19  

RK 422/05/20 

8. Sazebník jednorázových úhrad za omezení vlastnických práv v souvislosti  

s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků silnic II. a III. třídy  

v Karlovarském kraji 

RK 423/05/20 

9. Schválení způsobu realizace veřejné zakázky malého rozsahu na „rámcové 

zajištění likvidace škod na silničním majetku po dopravních nehodách“, formou 

přímého zadání zakázky jednomu zhotoviteli 

RK 424/05/20 

10. Projekt "Modernizace mostu ev. č. 198-035 Teplá“ - schválení přípravy a realizace 

projektu 

RK 425/05/20 
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11. Schválení závazného finančního příslibu projektu „Modernizace mostu  

ev. č. 198-035 Teplá“ 

RK 426/05/20 

12. Projekt "II/210 Modernizace křižovatky Sokolov ONO“ - schválení přípravy  

a realizace projektu 

RK 427/05/20 

13. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/210 Modernizace křižovatky 

Sokolov ONO“ 

RK 428/05/20 

14. Informace o závěrečném vyúčtování – příprava projektu "Česko-bavorský 

geopark" a realizace dílčího projektu „Vybudování zázemí pro vstup do Štoly č. 1 

v Jáchymově“ Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje 

RK 429/05/20 

15. Plná moc k zastupování Karlovarského kraje při podání žádosti o příspěvek  

z programu Ministerstva kultury ČR k realizaci projektu stálé výstavy "Geologické 

poklady Sokolovska", a k učinění všech úkonů s tím spojených  

RK 430/05/20 

16. Petice za zachování sbírky historických hudebních nástrojů v Kraslicích-AMATI - 

Denak, s.r.o. 

RK 431/05/20 

17. Informace k úplatnému nabytí nemovité věci - pozemku p.č. 363/8 v k.ú. Olšová 

Vrata, obec Karlovy Vary, v rozvojovém území letiště Karlovy Vary z vlastnictví 

fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje 

RK 432/05/20 

18. Schválení darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje cizím 

školským zařízením v Karlovarském kraji po ukončení doby realizace projektu  

s názvem "Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji"  

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008476 

RK 433/05/20 

19. Záměr kraje bezúplatně převést části pozemků p.p.č. 2069/1 a 2220/1 v k.ú. Dolní 

Žandov z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Dolní Žandov  

a bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 737/10 a 737/11 v k.ú. Podlesí u Dolního 

Žandova z majetku obce Dolní Žandov do majetku Karlovarského kraje  

RK 434/05/20 

20. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje  

do majetku města Nové Sedlo - pozemky p.č. 1210/2, 1310/3 a 1355 v k.ú. Nové 

Sedlo u Lokte 

staženo 

21. Záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje do majetku 

fyzické osoby – pozemek p.p.č. 518/11 v k.ú. Horní Lipina 

RK 435/05/20 

22. Záměr kraje prodat část pozemku p.p.č. 3153 v k.ú. Čistá u Rovné z majetku 

Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby a úplatné nabytí části pozemku 

p.p.č. 1877/1 v k.ú. Čistá u Rovné z majetku fyzické osoby do majetku 

Karlovarského kraje 

RK 436/05/20 

23. Smlouva o budoucí kupní smlouvě - záměr kraje prodat nemovité věci z majetku 

Karlovarského kraje do majetku společnosti Slévárna HEUNISCH, s.r.o. – části 

pozemků p.p.č. 1606/1 v k.ú. Krásná a p.p.č. 3516 v k.ú. Aš 

RK 437/05/20 

24. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním 

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 1  

RK 438/05/20 

25. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním 

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 2  

RK 439/05/20 

26. Zrušení částí usnesení č. RK 67/01/20 ze dne 27.01.2020 - Smlouva o zřízení 

věcného břemene k silnici III/2114, pozemky p.p.č. 19/20 a 528 v k.ú. Valy  

u Mariánských Lázní ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., a schválení dle nové 

žádosti 

RK 440/05/20 

27. Informativní přehled připravovaných i realizovaných veřejných zakázek 

Karlovarské krajské nemocnice a.s., pro období 2019 - 2020 k 31.03.2020 

staženo 

28. Dodatek č. 19 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace 

RK 441/05/20 

29. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Odborový svaz pracovníků 

dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice 

RK 442/05/20 

30. Projekt Karlovarského kraje „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2020/2021“  RK 443/05/20 

31. Partnerství Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, 

příspěvková organizace, v projektu „Česko-Bavorské setkávání odborných učilišť 

Rehau-Sokolov 2020/2021“   

RK 444/05/20 
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32. Partnerství Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, 

příspěvková organizace, v projektu „Kooperační projekt inženýrské vědy Hof - 

Sokolov“   

RK 445/05/20 

33. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - seminář 

pro zástupce obcí Karlovarského kraje 

RK 446/05/20 

34. Aktualizace Hlukové studie letiště Karlovy Vary (2019) - prodlení s předáním 

předmětu díla 

RK 447/05/20 

35. Prodloužení platnosti dokumentu „Aktualizace strategie cyklistiky v Karlovarském 

kraji na období 2016 – 2020“ do roku 2022 

RK 448/05/20 

36. Den Cyklostezky Ohře – návrh na zrušení akce v roce 2020 z důvodu výskytu 

onemocnění COVID-19  

RK 449/05/20 

37. Zpráva o přípravě „Územní studie vyhodnocení územních nároků plánovaného 

rozvoje průmyslu na území Mikroregionu Sokolov – východ“ 

RK 450/05/20 

38. Soutěž „Youtuber 2020“ pro žáky základních a středních škol a vysokých škol  

v Karlovarském kraji – informace o výsledku soutěže  

RK 451/05/20 

39. Regionální inovační strategie Karlovarského kraje, červen 2020 staženo 

40. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Krajská 

hospodářská komora Karlovarského kraje  

RK 452/05/20 

41. Informace o doručeném Rozhodnutí o prominutí daně u projektu "Aplikace 

moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti  

v Karlovarském kraji", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/42.00003 

RK 453/05/20 

42. Poskytnutí příspěvku do fondu investic, převod finančních prostředků z rezervního 

fondu do fondu investic a schválení použití fondu investic organizaci Domov  

pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace, na akci 

"Havarijní oprava - výměna střešní krytiny nad 4 sklady"  

RK 454/05/20 

43. Změna účelu použití části příspěvku do fondu investic organizaci Domov  

pro seniory v Lázních Kynžvart, p.o., ze schválené akce "Oprava střechy" na akci 

"Náhradní zdroj elektrické energie"  

RK 455/05/20 

44. Uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek 

veřejné služby uzavřené se společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 

RK 456/05/20 

45. Změna výše předběžné vyrovnávací platby pro Karlovarskou krajskou nemocnici 

a.s., na rok 2020  

staženo 

46. Schválení veřejné sbírky na léčbu kmenovými buňkami pro osobu se zdravotním 

postižením Soňu Benešovou 

RK 457/05/20 

47. Sdělení společnosti GEOSAN GROUP a.s., jako vedoucího společníka 

"Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP - Metrostav" k realizace stavby 

"Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary", v rámci akce "KK – 

Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" 

RK 458/05/20 

48. Informace o sdělení v souvislosti s výskytem koronaviru ze strany dodavatele 

stavby Metrostav a.s., a ze strany poskytovatele dotace v rámci projektu „Ochrana, 

zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny 

Karlovy Vary“ registrační číslo CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993 

RK 459/05/20 

49. Výjimka z předpisu Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským 

krajem a jeho příspěvkovými organizacemi 

RK 460/05/20 

50. Majetkoprávní vypořádání pozemku p.č. 63, jehož součástí je budova č.p. 18  

v k.ú. Loket 

staženo 

51. Opatření k řešení očekávaného propadu daňových příjmů Karlovarského kraje  

v roce 2020 

RK 461/05/20 

52. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitimní účetní závěrce Karlovarského 

kraje k 31.03.2020 

RK 462/05/20 

53. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2020 - 

návrh na rozdělení dotací 

RK 463/05/20 

54. Návrh na udělení dotací pro rok 2020 v dotačním programu „Podpora územně 

plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje –  

I. kolo 

RK 464/05/20 
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55. Program obnovy venkova – návrh rozdělení dotací RK 465/05/20 

56. Poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2020 

staženo 

57. Rozdělení dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

Karlovarského kraje v roce 2020  

RK 466/05/20 

58. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce 

hydroizolace objektu školy včetně dešťových a odpadních stok“ – pro Základní 

školu Ostrov, p.o.  

RK 467/05/20 

59. Podání žádosti Karlovarského kraje na Ministerstvo vnitra ČR o zaslání finančních 

prostředků ve výši 50 mil. Kč na řešení krizových situací v souvislosti s COVID - 

19 

RK 468/05/20 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Martina Hurajčíka 

- Ing. Jaroslava Bradáče  

 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 

39. Regionální inovační strategie Karlovarského kraje, červen 2020 

40. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Krajská hospodářská 

komora Karlovarského kraje  

41. Informace o doručeném Rozhodnutí o prominutí daně u projektu "Aplikace moderních 

metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v Karlovarském kraji", 

reg. č. CZ.1.04/4.1.00/42.00003 

42. Poskytnutí příspěvku do fondu investic, převod finančních prostředků z rezervního fondu  

do fondu investic a schválení použití fondu investic organizaci Domov pro osoby  

se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace, na akci "Havarijní oprava - 

výměna střešní krytiny nad 4 sklady"  

43. Změna účelu použití části příspěvku do fondu investic organizaci Domov pro seniory  

v Lázních Kynžvart, p.o., ze schválené akce "Oprava střechy" na akci "Náhradní zdroj 

elektrické energie"  

44. Uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné 

služby uzavřené se společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 

45. Změna výše předběžné vyrovnávací platby pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.,  

na rok 2020  

46. Schválení veřejné sbírky na léčbu kmenovými buňkami pro osobu se zdravotním postižením 

Soňu Benešovou 

47. Sdělení společnosti GEOSAN GROUP a.s., jako vedoucího společníka "Společnost Císařské 

lázně – GEOSAN GROUP - Metrostav" k realizace stavby "Revitalizace objektu Císařských 

lázní, Karlovy Vary", v rámci akce "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" 

48. Informace o sdělení v souvislosti s výskytem koronaviru ze strany dodavatele stavby 

Metrostav a.s., a ze strany poskytovatele dotace v rámci projektu „Ochrana, zefektivnění 

správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“ 

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

49. Výjimka z předpisu Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem  

a jeho příspěvkovými organizacemi 

50. Majetkoprávní vypořádání pozemku p.č. 63, jehož součástí je budova č.p. 18 v k.ú. Loket 

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

52. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitimní účetní závěrce Karlovarského kraje  

k 31.03.2020 

53. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2020 - návrh  

na rozdělení dotací 

54. Návrh na udělení dotací pro rok 2020 v dotačním programu „Podpora územně plánovací 

činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje  – I. kolo 

55. Program obnovy venkova – návrh rozdělení dotací 

56. Poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2020 

57. Rozdělení dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje v roce 2020  
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58. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce hydroizolace 

objektu školy včetně dešťových a odpadních stok“ – pro Základní školu Ostrov, p.o.  

59. Podání žádosti Karlovarského kraje na Ministerstvo vnitra ČR o zaslání finančních 

prostředků ve výši 50 mil. Kč na řešení krizových situací v souvislosti s COVID - 19 

 
Staženo z programu: 

 

20. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku 

města Nové Sedlo - pozemky p.č. 1210/2, 1310/3 a 1355 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte 

27. Informativní přehled připravovaných i realizovaných veřejných zakázek Karlovarské krajské 

nemocnice a.s., pro období 2019 - 2020 k 31.03.2020 

39. Regionální inovační strategie Karlovarského kraje, červen 2020 

45. Změna výše předběžné vyrovnávací platby pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.,  

na rok 2020  

50. Majetkoprávní vypořádání pozemku p.č. 63, jehož součástí je budova č.p. 18 v k.ú. Loket 

56. Poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2020 

 

 
1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 11.5.2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 416/05/20 
 

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

11.5.2020 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 11.5.2020 

dle návrhu č. 3 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
2. Svolání zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 25.5.2020 a schválení návrhu programu  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 417/05/20 
 

- bere na vědomí informaci hejtmana Karlovarského kraje Mgr. Petra Kubise o svolání zasedání 

Zastupitelstva Karlovarského kraje na den 25.5.2020 od 13:00 hodin 

 

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 25.5.2020 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
3. Přijetí daru Karlovarským krajem 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 418/05/20 
 

- schvaluje přijetí daru ve výši 4.598 Kč od společnosti PAPE - kancelářské potřeby s.r.o., do schváleného 

rozpočtu Karlovarského kraje roku 2020 
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- schvaluje uzavření Darovací smlouvy se společností PAPE - kancelářské potřeby s.r.o. 

 

Termín kontroly: 13.07.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
4. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 419/05/20 
 

- bere na vědomí usnesení Komisí Rady Karlovarského kraje ze dne 20.3. a 20.4.2020 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
5. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 420/05/20 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 180/2020 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 35.299.199 Kč z titulu přidělení neinvestiční 

účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou 

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

k zajištění prostředků na financování přímých výdajů na 2. čtvrtletí roku 2020 ve školách a školských 

zařízeních zřizovaných soukromými subjekty v Karlovarském kraji (rozpis na jednotlivé školy a školská 

zařízení je v příloze).  

 

Rozpočtovou změnu č. 181/2020 

- 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 3/2020 za pracovní místo vytvořené na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí  

v rámci veřejně prospěšných prací 

 

Rozpočtovou změnu č. 182/2020 

- navýšení příjmů a běžných výdajů Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského 

kraje ve výši 510.743 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace  

z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky na výkon sociální práce v roce 2020 

s výjimkou agendy sociálně - právní ochrany dětí. Finanční prostředky jsou určeny na částečnou úhradu 

platů zaměstnanců vykonávajících činnost sociální práce.  

 

Rozpočtovou změnu č. 183/2020 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 71.899,80 Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny  

na poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb  

k úhradě nákladů na stravování žáků ve školní jídelně základní školy  

v Brandlově ulici za leden až březen 2020. 
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Rozpočtovou změnu č. 184/2020 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 34.145 Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže  

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční 

příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslová škola Ostrov k zajištění 

výuky a výcviku žáků včetně získání řidičského oprávnění v autoškole. 

 

Rozpočtovou změnu č. 185/2020 

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

v celkové částce ± 5.000.000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí investičního příspěvku  

do fondu investic pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro osoby se zdravotním 

postižením „PATA“ v Hazlově na realizaci akce Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management 

Domova pro osoby se zdravotním postižením PATA v Hazlově. 

 

Rozpočtovou změnu č. 186/2020 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 26.200 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové 

dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny 

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

dotačního programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří  

a studentů vyšších odborných škol na období leden – červen 2020; č. j. MSMT-35103/2019-1  

pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední škola živnostenská Sokolov. 

 

Rozpočtovou změnu č. 187/2020 

- změna charakteru finančních prostředků z investičních na neinvestiční ve výši ± 5.000.000 Kč v rámci 

rozpočtu Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu neinvestičních výdajů 

souvisejících s realizací akce č. 9452 s názvem KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary, 

především na restaurátorské práce 

 

Rozpočtovou změnu č. 188/2020 

- navýšení příjmů Karlovarského kraje a zároveň snížení financování Karlovarského kraje o částku 

5.575,39 Kč (204,04 EUR) z titulu přijetí podílu státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj České 

republiky 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 

 

Termín kontroly: 22.06.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
6. Navýšení neinvestičního příspěvku organizaci Muzeum Sokolov, příspěvková organizace, za DPH 

z akce "Dokončení nápravy škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá-Jeroným Dole 

Jeroným v k.ú. Čistá u Rovné, okres Sokolov" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 421/05/20 
 

- schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku organizaci Muzeum Sokolov, příspěvková organizace,  

za DPH z akce "Dokončení nápravy škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá-Jeroným Dole 

Jeroným v k.ú. Čistá u Rovné, okres Sokolov" 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 166/2020 - přesun rozpočtových prostředků ve výši 1.050.000 Kč  

z Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to z běžných výdajů rezervy do rozpočtu 

běžných výdajů Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje na navýšení provozního neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Karlovarského kraje Muzeum Sokolov, p.o., na úhradu DPH na akci Dokončení nápravy škod 
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způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá-Jeroným dole Jeroným v k.ú. Čistá u Rovné, okres Sokolov 

 

Termín kontroly: 30.11.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
7. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – finanční plán na rok 2020 se zohledněním očekávaných dopadů  

v souvislosti s opatřením vlády ke snížení rizika šíření nákazy COVID-19  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 422/05/20 
 

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 (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, ve věcech 

kraje jako jediný společník obchodní společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., IČO 26367858, se sídlem  

K Letišti 132, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Plzni v oddíle C, vložka 15872, 

 

- schvaluje finanční plán, plán oprav a údržby a plán investic společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.,  

na rok 2020 dle návrhu 

 

- souhlasí s poskytnutím slevy z podnájemného ve výši 100 % podnájemcům, kteří mají podnajaté 

prostory pro podnikání a reklamní plochy v přímé vazbě na odbavené cestující, a to s ohledem  

na objektivní okolnosti způsobené uzavřením letiště Karlovy Vary pro veškerý mezinárodní provoz až  

do doby, kdy bude tento opět obnoven 

 

- bere na vědomí záměr úhrady financování investic společnosti v roce 2020 dle návrhu 

 

- souhlasí s budoucím započtením položek č. 2 – 5 dle předloženého plánu investic na r. 2020 proti 

nájemnému za r. 2020 formou nepeněžitého plnění dle smlouvy o nájmu podniku po jejich realizaci 

 

Termín kontroly: 13.07.2020 
 

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

 

 
8. Sazebník jednorázových úhrad za omezení vlastnických práv v souvislosti s ukládáním 

inženýrských sítí do silničních pozemků silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 423/05/20 
 

- ruší Sazebník jednorázových úhrad za omezení vlastnických práv v souvislosti s ukládáním 

inženýrských sítí do silničních pozemků silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji, platný dle usnesení 

Rady Karlovarského kraje č. RK 1137/10/14 ze dne 20.10.2014 

 

- schvaluje nový Sazebník jednorázových úhrad za omezení vlastnických práv v souvislosti s ukládáním 

inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničních pozemcích,  

na nich nebo na mostních objektech, silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji, s účinností od 1.7.2020 
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Termín kontroly: 21.09.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
9. Schválení způsobu realizace veřejné zakázky malého rozsahu na „rámcové zajištění likvidace 

škod na silničním majetku po dopravních nehodách“, formou přímého zadání zakázky jednomu 

zhotoviteli 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 424/05/20 
 

- schvaluje způsob realizace veřejné zakázky malého rozsahu na rámcové zajištění likvidace škod  

na silničním majetku po dopravních nehodách, formou přímého zadání zakázky jednomu zhotoviteli, 

akciové společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 19.10.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
10. Projekt "Modernizace mostu ev. č. 198-035 Teplá“ - schválení přípravy a realizace projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 425/05/20 
 

- schvaluje  

a) předběžný záměr financování projektu k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu 

„Modernizace mostu ev. č. 198-035 Teplá" ve výši max. 15.000.000 Kč, tzn. 100 % předpokládaných 

celkových uznatelných výdajů projektu  

b) předběžný záměr vlastního spolufinancování projektu „Modernizace mostu ev. č. 198-035 Teplá"  

ve výši max. 1.500.000 Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
11. Schválení závazného finančního příslibu projektu „Modernizace mostu ev. č. 198-035 Teplá“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 426/05/20 
 

- souhlasí  

a) se zařazením projektu „Modernizace mostu ev. č. 198-035 Teplá“ do Akčního plánu Programu rozvoje 

Karlovarského kraje 

b) se závazným rozhodnutím o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

projektu „Modernizace mostu ev. č. 198-035 Teplá“ ve výši max. 15.000.000 Kč, tzn. 100 % celkových 

uznatelných výdajů projektu  

c) s vlastním spolufinancováním projektu „Modernizace mostu ev. č. 198-035 Teplá“ ve výši  

max. 1.500.000 Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu 
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- pověřuje ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, podpisem 

žádosti o dotaci pro projekt „Modernizace mostu ev. č. 198-035 Teplá“ podávaného do Integrovaného 

regionálního operačního programu 

 

- jmenuje vedoucím projektu „Modernizace mostu ev. č. 198-035 Teplá“ ředitele Krajské správy a údržby 

silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

a) závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu 

„Modernizace mostu ev. č. 198-035 Teplá“ ve výši max. 15.000.000 Kč, tzn. 100 % celkových 

uznatelných nákladů projektu  

b) vlastní spolufinancování projektu „Modernizace mostu ev. č. 198-035 Teplá“ ve výši  

max. 1.500.000 Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
12. Projekt "II/210 Modernizace křižovatky Sokolov ONO“ - schválení přípravy a realizace 

projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 427/05/20 
 

- schvaluje  

a) předběžný záměr financování projektu k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu 

„II/210 Modernizace křižovatky Sokolov ONO" ve výši max. 20.000.000 Kč, tzn. 100 % předpokládaných 

celkových uznatelných výdajů projektu  

b) předběžný záměr vlastního spolufinancování projektu „II/210 Modernizace křižovatky Sokolov ONO" 

ve výši max. 2.000.000 Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
13. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/210 Modernizace křižovatky Sokolov 

ONO“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 428/05/20 
 

- souhlasí  

a) se zařazením projektu „II/210 Modernizace křižovatky Sokolov ONO“ do Akčního plánu Programu 

rozvoje Karlovarského kraje 

b) se závazným rozhodnutím o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

projektu „II/210 Modernizace křižovatky Sokolov ONO“ ve výši max. 20.000.000 Kč, tzn. 100 % 

celkových uznatelných výdajů projektu  

c) s vlastním spolufinancováním projektu „II/210 Modernizace křižovatky Sokolov ONO“ ve výši  

max. 2.000.000 Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu 



Usnesení ze 197. jednání RKK dne 11.05.2020 

 

11.05.2020  Strana 12 (celkem 34) 

 

 

- pověřuje ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, podpisem 

žádosti o dotaci pro projekt „II/210 Modernizace křižovatky Sokolov ONO“ podávaného  

do Integrovaného regionálního operačního programu 

 

- jmenuje vedoucím projektu „II/210 Modernizace křižovatky Sokolov ONO“ ředitele Krajské správy  

a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

a) závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu 

„II/210 Modernizace křižovatky Sokolov ONO“ ve výši max. 20.000.000 Kč, tzn. 100 % celkových 

uznatelných nákladů projektu  

b) vlastní spolufinancování projektu „II/210 Modernizace křižovatky Sokolov ONO“ ve výši  

max. 2.000.000 Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
14. Informace o závěrečném vyúčtování – příprava projektu "Česko-bavorský geopark" a realizace 

dílčího projektu „Vybudování zázemí pro vstup do Štoly č. 1 v Jáchymově“ Muzea Sokolov, 

příspěvkové organizace Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 429/05/20 
 

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

- informaci o závěrečném vyúčtování – příprava projektu „Česko-bavorský geopark“ 

- informaci o závěrečném vyúčtování – realizace projektu „Vybudování zázemí pro vstup do Štoly č. 1  

v Jáchymově“ 

 

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

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 24.08.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvková organizace 

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

cestovního ruchu 

 

 
15. Plná moc k zastupování Karlovarského kraje při podání žádosti o příspěvek z programu 

Ministerstva kultury ČR k realizaci projektu stálé výstavy "Geologické poklady Sokolovska",  

a k učinění všech úkonů s tím spojených  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 430/05/20 
 

- schvaluje plnou moc pro Muzeum Sokolov, příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje, k podání 

žádosti o příspěvek z programu Ministerstva kultury ČR "Podpora expozičních a výstavních projektů", 

konkrétně k realizaci projektu stálé výstavy "Geologické poklady Sokolovska", a k učinění všech úkonů  

s tím spojených 
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- pověřuje Martina Hurajčíka, náměstka hejtmana Karlovarského kraje pro oblast dopravy, silničního 

hospodářství, kultury a památkové péče, podpisem této plné moci pro Muzeum Sokolov, příspěvkovou 

organizaci Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu realizovat veškeré úkoly 

vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 05.10.2020 
 

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

a cestovního ruchu 

Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvková organizace 

 

 
16. Petice za zachování sbírky historických hudebních nástrojů v Kraslicích-AMATI - Denak, s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 431/05/20 
 

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

za zachování historických hudebních nástrojů v Kraslicích 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předložené znění odpovědi 

petičnímu výboru 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit odbor kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu vypravením odpovědi petičními výboru ve schváleném znění 

 

Termín kontroly: 08.06.2020 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
17. Informace k úplatnému nabytí nemovité věci - pozemku p.č. 363/8 v k.ú. Olšová Vrata, obec 

Karlovy Vary, v rozvojovém území letiště Karlovy Vary z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví 

Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 432/05/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  vzít na vědomí informace ohledně 

způsobu a podmínek k nabytí pozemku p.č. 363/8 o výměře 2.562 m2, který vznikl oddělením z pozemku 

p.č. 363/3 dle geometrického plánu č. 1011-123/2018, v k.ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary,  

z vlastnictví xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, trvale bytem 

xxxxxxxxxxxx, do vlastnictví Karlovarského kraje, formou úplatného nabytí předmětné nemovité věci,  

a to dle podmínek rozhodnutí o vyvlastnění, kdy byla stanovena náhrada xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx 

xxxxxxxxx za úplatný převod na základě znaleckého posudku zpracovaného v rámci uskutečněného 

vyvlastňovacího řízení 

 

- ukládá jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., zahájit kroky směřující k plnění účelu 

vyvlastnění dle podmínek rozhodnutí o vyvlastnění 
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Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

 

 
18. Schválení darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje cizím školským 

zařízením v Karlovarském kraji po ukončení doby realizace projektu s názvem "Implementace 

Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji" reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008476 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 433/05/20 
 

- schvaluje darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje cizím školským zařízením  

v Karlovarském kraji po ukončení doby realizace projektu k datu 30.06.2020 s názvem "Implementace 

Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji", v jednotlivých případech v pořizovací hodnotě 

82.000,00 Kč, celkové pořizovací hodnotě 2.296.000,00 Kč, dle návrhu 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15 ze dne 

25.05.2015, podpisem předmětných darovacích smluv 

 

Termín kontroly: 02.11.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

 

 
19. Záměr kraje bezúplatně převést části pozemků p.p.č. 2069/1 a 2220/1 v k.ú. Dolní Žandov  

z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Dolní Žandov a bezúplatné nabytí pozemků  

p.p.č. 737/10 a 737/11 v k.ú. Podlesí u Dolního Žandova z majetku obce Dolní Žandov do majetku 

Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 434/05/20 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemku p.p.č. 2069/1, které byly 

odděleny geometrickým plánem č. 761-81/2019 z původního pozemku p.p.č. 2069/1 a označeny  

jako pozemky p.p.č. 2069/14 o výměře 1543 m2 a 2069/1 díl "a" o výměře 11 m2, a část pozemku  

p.p.č. 2220/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 720-111/2019 z původního pozemku  

p.p.č. 2220/1 a označena jako pozemek p.p.č. 2220/5 o výměře 250 m2 v k.ú. a obci Dolní Žandov 

konkrétnímu zájemci obci Dolní Žandov, 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 Dolní Žandov, se sídlem Dolní Žandov 36, PSČ 350 02 Cheb, IČO 00253910 

(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 Dolní Žandov 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod částí 

pozemku p.p.č. 2069/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 761-81/2019 z původního pozemku 

p.p.č. 2069/1 a označeny jako pozemky p.p.č. 2069/14 o výměře 1543 m2 a 2069/1 díl "a" o výměře 11 

m2, a části pozemku p.p.č. 2220/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 720-111/2019 z 

původního pozemku p.p.č. 2220/1 a označena jako pozemek p.p.č. 2220/5 o výměře 250 m2 v k.ú. a obci 

Dolní Žandov konkrétnímu zájemci obci Dolní Žandov, a to formou darovací smlouvy mezi 
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Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace (jako dárce na straně jedné), a obcí Dolní Žandov, se sídlem Dolní Žandov 36, PSČ 350 02 

Cheb, IČO 00253910 (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 Dolní Žandov 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků 

p.p.č. 737/10 o výměře 43 m2 a 737/11 o výměře 230 m2 v k.ú. Podlesí u Dolního Žandova a obci Dolní 

Žandov formou darovací smlouvy mezi obcí Dolní Žandov, se sídlem Dolní Žandov 36, PSČ 350 02 

Cheb, IČO 00253910 (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 Dolní Žandov 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 

 

 
20. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města 

Nové Sedlo - pozemky p.č. 1210/2, 1310/3 a 1355 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
21. Záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – 

pozemek p.p.č. 518/11 v k.ú. Horní Lipina 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 435/05/20 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemek p.p.č. 518/11 o výměře 124 m2 v k.ú. Horní 

Lipina a obci Lipová konkrétnímu zájemci xxxxxxxx xxxxxxxxx, a to formou kupní smlouvy mezi 

Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace (jako prodávající na straně jedné) a xxxxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxx xxxxxx  

(jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem  

č. 433-18/2020 ze dne 04.03.2020 ve výši 13.470 Kč + DPH, tj. celkem 16.298,70 Kč  

za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou 

věc na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento prodej projednat, nepředloží jiný 

zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje  

do vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxx 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemku  

p.p.č. 518/11 o výměře 124 m2 v k.ú. Horní Lipina a obci Lipová konkrétnímu zájemci xxxxx xxxxxxxxx, 

a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako prodávající na straně jedné)  
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a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx xxxxxxxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou 

kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 433-18/2020 ze dne 04.03.2020 ve výši 13.470 

Kč + DPH, tj. celkem 16.298,70 Kč za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského 

kraje prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má 

tento prodej projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z 

vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxxx 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 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 prodat část pozemku p.p.č. 3153 v k.ú. Čistá u Rovné z majetku Karlovarského 

kraje do majetku fyzické osoby a úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 1877/1 v k.ú. Čistá u Rovné  

z majetku fyzické osoby do majetku Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 436/05/20 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.p.č. 3153, která byla oddělena 

geometrickým plánem č. 118-3/2018 z původního pozemku p.p.č. 3153 a označena novým parcelním 

číslem jako pozemek p.p.č. 3153/4 o výměře 90 m2 v k.ú. Čistá u Rovné a obci Rovná, konkrétnímu 

zájemci xxxxxxx xxxxxxxx, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

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

na straně jedné) a panem xxxxxxxxx xxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxx xxxxxxx (jako kupující na straně 

druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 440-24/2020  

ze dne 21.03.2020 ve výši 6.390 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského 

kraje prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má 

tento prodej projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc  

z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana xxxxxxxx xxxxxxxxx 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku  

p.p.č. 3153, která byla oddělena geometrickým plánem č. 118-3/2018 z původního pozemku p.p.č. 3153  

a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 3153/4 o výměře 90 m2 v k.ú. Čistá u Rovné  

a obci Rovná, konkrétnímu zájemci xxxxxxx xxxxxxxxxx, a to formou kupní smlouvy mezi 

Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace (jako prodávající na straně jedné) a panem xxxxxxxx xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxx 

xxxxxxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým 

posudkem č. 440-24/2020 ze dne 21.03.2020 ve výši 6.390 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění 

záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním 

zastupitelstva, které má tento prodej projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést 

předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana xxxxxx xxxxxxx 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části 

pozemku p.p.č. 1877/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 121-3/2019 z původního pozemku 

p.p.č. 1877/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1877/5 o výměře 368 m2  

v k.ú. Čistá u Rovné a obci Rovná formou kupní smlouvy mezi panem xxxxxx xxxxxxx, trvale bytem 
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xxxxxxxx xxxxxxxx (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou 

správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako kupující na straně druhé),  

za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 440-24/2020 ze dne 21.03.2020 

ve výši 26.128 Kč, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví pana xxxx xxxxxxxx  

do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných kupních smluv 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětných kupních 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. Smlouva o budoucí kupní smlouvě - záměr kraje prodat nemovité věci z majetku Karlovarského 

kraje do majetku společnosti Slévárna HEUNISCH, s.r.o. – části pozemků p.p.č. 1606/1  

v k.ú. Krásná a p.p.č. 3516 v k.ú. Aš 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 437/05/20 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.p.č. 1606/1 o výměře cca 127 m2  

v k.ú. a obci Krásná a část pozemku p.p.č. 3516 o výměře cca 140 m2 konkrétnímu zájemci společnosti 

Slévárna HEUNISCH, s.r.o., a to formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

(jako budoucí prodávající na straně jedné) a společností Slévárna HEUNISCH, s.r.o., se sídlem Krásná 

253, PSČ 352 01 Krásná, IČO 45357374 (jako budoucí kupující na straně druhé), jejímž předmětem 

plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětných částí pozemků, za dohodnutou kupní cenu, která 

bude stanovena po ukončené stavbě na základě znaleckého posudku vyhotoveného na náklady budoucího 

kupujícího, a bude jí ta z cen obvyklé a stanovené dle cenových předpisů (vyhláškové), která bude vyšší + 

DPH ve výši dle platných právních předpisů v době uzavření kupní smlouvy, a tím převést předmětné 

nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti Slévárna HEUNISCH, s.r.o. 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku  

p.p.č. 1606/1 o výměře cca 127 m2 v k.ú. a obci Krásná a části pozemku p.p.č. 3516 o výměře cca 140 m2 

konkrétnímu zájemci společnosti Slévárna HEUNISCH, s.r.o., a to formou smlouvy o budoucí kupní 

smlouvě mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace (jako budoucí prodávající na straně jedné) a společností Slévárna 

HEUNISCH, s.r.o., se sídlem Krásná 253, PSČ 352 01 Krásná, IČO 45357374 (jako budoucí kupující na 

straně druhé), jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětných částí pozemků, 

za dohodnutou kupní cenu, která bude stanovena po ukončené stavbě na základě znaleckého posudku 

vyhotoveného na náklady budoucího kupujícího, a bude jí ta z cen obvyklé a stanovené dle cenových 

předpisů (vyhláškové), která bude vyšší + DPH ve výši dle platných právních předpisů v době uzavření 

kupní smlouvy, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví 

společnosti Slévárna HEUNISCH, s.r.o. 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o budoucí 

kupní smlouvě 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné smlouvy o budoucí kupní smlouvě 

 

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 

 

 
24. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí  

do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 1  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 438/05/20 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/22220, pozemek p.č. 524 v k.ú. Dalovice,  

ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci společností 

MONTPROJEKT, a. s., dle geometrického plánu č. 686-4699/2019 ze dne 21.01.2020 (umístění 

inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní 

náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2201, pozemek p.p.č. 985/1 v k.ú. Šemnice, 

ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci společností Václav Vajdiš 

- Elektromontáže s.r.o., zastoupené na základě plné moci panem xxxxxx xxxxxx, bytem xxxxxxxxx 

xxxxxx, dle geometrického plánu č. 702-1795/2018 ze dne 17.09.2018 (umístění inženýrských sítí – kabel 

NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy 

o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje  

č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/19831, pozemek p.p.č. 2618/3 v k.ú. Ovesné 

Kladruby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci společností 

ELEKTRO EURON spol. s r.o., dle geometrického plánu č. 408-6336/2019 ze dne 12.11.2019 (umístění 

inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní 

náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2148, pozemek p.p.č. 364 v k.ú. Kozly  

u Lipové, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci společností 

ELEKTRO EURON spol. s r.o., dle geometrického plánu č. 95-6630/2019 ze dne 07.01.2020 (umístění 

inženýrských sítí – kabely vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + 

administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení 

Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21315, pozemek p.č. 353/4 v k.ú. Výhledy, 

ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci společností ELEKTRO 

EURON spol. s r.o., dle geometrického plánu č. 224-6513/2020 ze dne 31.01.2020 (umístění inženýrských 

sítí – zemní kabely NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady 

na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/207, pozemek p.p.č. 3098/1 v k.ú. Toužim,  

ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci společností ENERGON 

Dobříš, s.r.o., zastoupené na základě plné moci společností ENERGON stavební, s.r.o., dle geometrického 
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plánu č. 1125-1995/2019 ze dne 01.11.2019 (umístění inženýrských sítí – vedení vodovodu a kanalizace), 

a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy  

o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje  

č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2201, pozemek p.p.č. 1097/1 v k.ú. Stráž  

nad Ohří, ve prospěch společnosti CETIN a.s., zastoupené na základě plné moci společností SUPTel a.s., 

dle geometrického plánu č. 339-29/2020 ze dne 21.02.2020 (umístění inženýrských sítí – optický kabel),  

a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy  

o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje  

č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2161, pozemek p.p.č. 3514/1 v k.ú. Aš,  

ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., zastoupené na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., 

dle geometrického plánu č. 4128-2342/2017 ze dne 09.02.2020 (umístění inženýrských sítí – přípojka 

plynu PE d90), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady  

na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/20912, pozemek p.p.č. 989/1  

v k.ú. Tatrovice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci 

společností Stav - elektro s.r.o., dle geometrického plánu č. 461-4744/2020 ze dne 21.02.2020 (umístění 

inženýrských sítí – podzemní kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + 

administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení 

Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč 

 

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

k uzavření předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

Termín kontroly: 19.10.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
25. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do 

silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 2  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 439/05/20 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/19824, pozemky p.p.č. 3113/16 a 3188/1  

v k.ú. Bečov nad Teplou, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci 

společností Stav - elektro, s.r.o., dle geometrického plánu č. 684-4751/2020 ze dne 18.03.2020 (umístění 

inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 1.000 Kč + DPH + administrativní 

náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.630 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2194, pozemek p.p.č. 3124/1 v k.ú. Nejdek, 

ve prospěch města Nejdek, se sídlem Náměstí Karla IV. 239, PSČ 362 21 Nejdek, IČO 00254801  

dle geometrického plánu č. 2082-15/2020 ze dne 07.02.2020 (umístění inženýrských sítí – 6 sloupů  
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a kabelu veřejného osvětlení), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH dle usnesení 

Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 605 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/219, pozemek p.p.č. 5205/2 v k.ú. Jáchymov, 

ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci společností OMEXOM 

GA Energo s.r.o., dle geometrického plánu č. 2233-344/2019 ze dne 02.12.2019 (umístění inženýrských 

sítí – vzdušné vedení vVN a zemní vedení kNN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + 

administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení 

Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč 

 

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

k uzavření předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

Termín kontroly: 30.11.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
26. Zrušení částí usnesení č. RK 67/01/20 ze dne 27.01.2020 - Smlouva o zřízení věcného břemene  

k silnici III/2114, pozemky p.p.č. 19/20 a 528 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní ve prospěch 

společnosti GasNet, s.r.o., a schválení dle nové žádosti 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 440/05/20 
 

- zrušuje části usnesení č. RK 67/01/20 ze dne 27.01.2020 ve znění: 

 

- schvaluje zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti spočívající v právu zřídit a provozovat  

na služebných pozemcích plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky  

v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského 

zařízení, k silnici č. III/2114, pozemky p.p.č. 19/20 a 528  v k.ú. Valy u Mariánských Lázní, ve prospěch 

společnosti GasNet, s.r.o., zastoupené na základě plné moci společností GridServices, s.r.o.,  

dle geometrického plánu č. 613-10/2019 ze dne 01.07.2019 (přeložka plynárenského zařízení "PREL, 

Valy - Kynžvartská, Plynovod, číslo stavby: 8800089068" včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných  

a vytyčovacích bodů, v celkové délce 21,32 m v k.ú. Valy u Mariánských Lázní), a to za celkovou 

jednorázovou úhradu 500 Kč včetně DPH 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavby: "PREL, Valy - Kynžvartská, 

Plynovod, číslo stavby: 8800089068" - umístění plynárenského zařízení "PREL, Valy - Kynžvartská, 

Plynovod, číslo stavby: 8800089068" včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů,  

v celkové délce 21,32 m ve služebných pozemcích p.p.č. 19/20 a 528 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní  

ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako povinný na straně jedné),  

a společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, PSČ 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, 

zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. (jako oprávněný na straně druhé), a to 

za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč včetně DPH 

 

a nahrazuje je novým textem ve znění: 
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- schvaluje zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti spočívající v právu zřídit a provozovat  

na služebných pozemcích plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky  

v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského 

zařízení, k silnici č. III/2114, pozemky p.p.č. 19/20 a 528/3  v k.ú. Valy u Mariánských Lázní, ve prospěch 

společnosti GasNet, s.r.o., zastoupené na základě plné moci společností GridServices, s.r.o.,  

dle geometrického plánu č. 627-2159/2019 ze dne 09.04.2020 (přeložka plynárenského zařízení "PREL, 

Valy - Kynžvartská, Plynovod, číslo stavby: 8800089068" včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných  

a vytyčovacích bodů, v celkové délce 21,32 m v k.ú. Valy u Mariánských Lázní), a to za celkovou 

jednorázovou úhradu 605 Kč včetně DPH 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavby: "PREL, Valy - Kynžvartská, 

Plynovod, číslo stavby: 8800089068" - umístění plynárenského zařízení "PREL, Valy - Kynžvartská, 

Plynovod, číslo stavby: 8800089068" včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů,  

v celkové délce 21,32 m ve služebných pozemcích p.p.č. 19/20 a 528/3 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní 

ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako povinný na straně jedné),  

a společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, PSČ 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, 

zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. (jako oprávněný na straně druhé), a to 

za celkovou jednorázovou úhradu 605 Kč včetně DPH 

 

Zbývající části usnesení č. RK 67/01/20 ze dne 27.01.2020 se nemění. 

 

Termín kontroly: 30.11.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
27. Informativní přehled připravovaných i realizovaných veřejných zakázek Karlovarské krajské 

nemocnice a.s., pro období 2019 - 2020 k 31.03.2020 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
28. Dodatek č. 19 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 441/05/20 
 

- souhlasí se změnou zřizovací listiny příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví zřízené 

Karlovarským krajem - Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, 

spočívající ve změně přílohy č. 1 - Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele zřizovací listiny 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení v souladu s ustanovením § 27 zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 

s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví zřízené Karlovarským 

krajem spočívající ve změně přílohy č. 1 – Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele zřizovací listiny 

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 
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29. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Odborový svaz pracovníků 

dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 442/05/20 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 10.000 Kč 

Odborovému svazu pracovníků dřevozpracujícího odvětví, lesního a vodního hospodářství v České 

republice na uspořádání druhého ročníku soutěže "Bezpečné dny v práci" 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje ve výši 10.000 Kč Odborovému svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního 

hospodářství v České republice na uspořádání druhého ročníku soutěže "Bezpečné dny v práci",  

dle návrhu 

 

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

podpisem veřejnoprávní smlouvy 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 178/2020 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 10.000 Kč  

v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského 

kraje do kapitoly Příspěvky cizím subjektům Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje k poskytnutí individuální neinvestiční dotace pro Odborový svaz pracovníků 

dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice na úhradu nákladů  

na realizaci druhého ročníku soutěže „Bezpečné dny v práci“ (zajištění soutěže a ceny). Příspěvky budou 

kryty z položky rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 

pro rok 2020 schválené Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 385/12/19 ze dne 

16.12.2019 pro účely plnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

Karlovarského kraje. 

 

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

 

Termín kontroly: 10.08.2020 
 

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

 

 
30. Projekt Karlovarského kraje „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2020/2021“  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 443/05/20 
 

- souhlasí se zařazením projektu Karlovarského kraje „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2020/2021“ 

do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- jmenuje Mgr. Moniku Havlovou, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, vedoucí projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2020/2021“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako žadatele o dotaci  

na projekt „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2020/2021“ Karlovarský kraj 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádosti o dotaci  

na projekt „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2020/2021“ 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2020/2021“ ve výši 4.501.932,75 Kč, kdy financování 

projektu je řešeno ze 100 % z prostředků Operačního programu potravinové a materiální pomoci  

a státního rozpočtu 

 

- souhlasí se zapojením Základní školy Ostrov, příspěvková organizace, do projektu Karlovarského kraje 

"Obědy do škol v Karlovarském kraji 2020/2021" a uzavřením smlouvy o partnerství s finančním 

příspěvkem 

 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) na základě 

připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu potravinové  

a materiální pomoci prostřednictvím Karlovarského kraje 

 

- schvaluje uzavření smluv o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu "Obědy do škol 

Karlovarském kraji 2020/2021" mezi Karlovarským krajem a příspěvkovými organizacemi 

vykonávajícími činnost mateřských škol a základních škol uvedenými v návrhu č. 1 dle vzoru v návrhu  

č. 2 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje udělením plné moci Mgr. Monice Havlové, vedoucí odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy, pro jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí ve věci přípravy  

a realizace projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2020/2021“ 

 

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

podpisem smluv o partnerství s finančním příspěvkem a souhlasu zřizovatele pro Základní školu Ostrov, 

příspěvková organizace 

 

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

 

Termín kontroly: 27.07.2020 
 

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

 

 
31. Partnerství Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace, 

v projektu „Česko-Bavorské setkávání odborných učilišť Rehau-Sokolov 2020/2021“   

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 444/05/20 
 

- bere na vědomí projektový záměr "Česko-Bavorské setkávání odborných učilišť Rehau-Sokolov 

2020/2021", jehož nositelem je Zweckverband Berufsschule und Bildung in Stadt und Landkreis Hof, 

Německo, v rámci výzvy Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko a 

konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

 

- bere na vědomí předpokládané výdaje projektu „Česko-Bavorské setkávání odborných učilišť Rehau-

Sokolov 2020/2021" ve výši 10.980 EUR, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků 

Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko a z 15 % z národních zdrojů 

 

- bere na vědomí nefinanční partnerství Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, 

příspěvková organizace, v projektu „Česko-Bavorské setkávání odborných učilišť Rehau-Sokolov 

2020/2021“ 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitele příspěvkové organizace o tomto 

usnesení 
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Termín kontroly: 08.06.2020 
 

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

 

 
32. Partnerství Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace, 

v projektu „Kooperační projekt inženýrské vědy Hof - Sokolov“   

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 445/05/20 
 

- bere na vědomí projektový záměr "Kooperační projekt inženýrské vědy Hof - Sokolov", jehož nositelem 

je Hochschule Hof, Německo, v rámci výzvy Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - 

Svobodný stát Bavorsko a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

 

- bere na vědomí předpokládané výdaje projektu „Kooperační projekt inženýrské vědy Hof - Sokolov"  

ve výši 11.494 EUR, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Programu přeshraniční 

spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko a z 15 % z národních zdrojů 

 

- bere na vědomí nefinanční partnerství Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, 

příspěvková organizace, v projektu „Kooperační projekt inženýrské vědy Hof - Sokolov“ 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitele příspěvkové organizace o tomto 

usnesení 

 

Termín kontroly: 08.06.2020 
 

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

 

 
33. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - seminář pro zástupce 

obcí Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 446/05/20 
 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Mgr. Marku Komárkovi, 

IČO 01920898, na realizaci semináře pro zástupce obcí Karlovarského kraje se zaměřením  

na problematiku dotací a strategického plánování ve výši 29.750 Kč 

 

- ukládá odboru regionálního rozvoje odeslat žadateli sdělení o neschválení žádosti včetně důvodu 

neschválení 

 

Termín kontroly: 22.06.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Irena Krolopová, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 

 
34. Aktualizace Hlukové studie letiště Karlovy Vary (2019) - prodlení s předáním předmětu díla 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 447/05/20 
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- bere na vědomí informaci o prodlení s předáním díla Aktualizace Hlukové studie letiště Karlovy Vary 

(2019) 

 

- ukládá odboru legislativnímu a právnímu a krajskému živnostenskému úřadu předložit Radě 

Karlovarského kraje návrh dalšího postupu a opatření 

 

Termín kontroly: 27.07.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Irena Krolopová, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 

 
35. Prodloužení platnosti dokumentu „Aktualizace strategie cyklistiky v Karlovarském kraji  

na období 2016 – 2020“ do roku 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 448/05/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodloužení platnosti 

stávající „Aktualizace strategie cyklistiky v Karlovarském kraji“ do roku 2022 

 

- ukládá odboru regionálního rozvoje ve spolupráci s Klubem českých turistů zpracovat přehled již 

zrealizovaných úseků a dále úseků, které bude do budoucna vhodné zrealizovat 

 

- ukládá odboru regionálního rozvoje čtvrtletně předkládat zprávu o učiněných změnách strategie 

cyklistiky v Karlovarském kraji 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Josef Janů, člen rady 

 

 
36. Den Cyklostezky Ohře – návrh na zrušení akce v roce 2020 z důvodu výskytu onemocnění 

COVID-19  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 449/05/20 
 

- souhlasí s neuskutečněním akce „Den Cyklostezky Ohře“, která se má konat dne 20. června 2020  

ve městě Kynšperk nad Ohří z důvodů uvedených v důvodové zprávě 

 

Termín kontroly: 08.06.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Josef Janů, člen rady 

 

 
37. Zpráva o přípravě „Územní studie vyhodnocení územních nároků plánovaného rozvoje 

průmyslu na území Mikroregionu Sokolov – východ“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 450/05/20 
 

- bere na vědomí informaci o přípravě „Územní studie vyhodnocení územních nároků plánovaného 

rozvoje průmyslu na území Mikroregionu Sokolov – východ“ 
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- ukládá Karlovarské agentuře rozvoje podnikání, příspěvkové organizaci, předložit radě kraje informaci 

o průběhu veřejné zakázky vyhlášené dne 3. dubna 2020 pod názvem „Územní studie vyhodnocení 

územních nároků plánovaného rozvoje průmyslu na území Mikroregionu Sokolov – východ“ 

 

- ukládá Karlovarské agentuře rozvoje podnikání, příspěvkové organizaci, předložit radě kraje na jednání 

dne 18.5.2020 vyhlášení nové veřejné zakázky s názvem „Územní studie vyhodnocení územních nároků 

plánovaného rozvoje průmyslu na území Mikroregionu Sokolov – východ“ ve spolupráci s odborem 

investic a odborem legislativním a právním a krajským živnostenským úřadem 

 

Termín kontroly: 22.06.2020 
 

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

organizace 

 

 
38. Soutěž „Youtuber 2020“ pro žáky základních a středních škol a vysokých škol v Karlovarském 

kraji – informace o výsledku soutěže  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 451/05/20 
 

- bere na vědomí informaci o výsledku soutěže „Youtuber 2020“ 

 

- ruší soutěž „Youtuber 2020“ 

 

Termín kontroly: 13.07.2020 
 

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

organizace 

 

 
39. Regionální inovační strategie Karlovarského kraje, červen 2020 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
40. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Krajská hospodářská komora 

Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 452/05/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Krajské hospodářské komoře Karlovarského kraje, IČO 48365513, 

na aktivity zaměřené na stabilizaci a rozvoj podnikatelského prostředí v kraji ve výši 1.000.000 Kč  

a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit člena Rady Karlovarského kraje, 

Ing. Josefa Janů, pro oblast regionálního rozvoje a informatiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- bere na vědomí informaci Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje týkající se účasti  

na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2020 v Brně 
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Termín kontroly: 13.07.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Irena Krolopová, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 

 
41. Informace o doručeném Rozhodnutí o prominutí daně u projektu "Aplikace moderních metod 

zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v Karlovarském kraji",  

reg. č. CZ.1.04/4.1.00/42.00003 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 453/05/20 
 

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

o doručeném Rozhodnutí o prominutí daně vyhotovené Generálním finančním ředitelstvím dne 15.4.2020, 

č. j. 22806/20/7700-40470-050620, u projektu "Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, 

efektivity a transparentnosti v Karlovarském kraji", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/42.00003, kterým Generální 

finanční ředitelství částečně vyhovělo podané Žádosti o prominutí odvodu daně a penále za prodlení  

č. j. 241/JV/18 ze dne 3.9.2018 a prominulo částku 132.232,00 Kč z celkového vyměřeného penále  

za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 201.662,00 Kč s tím, že odvod za porušení 

rozpočtové kázně ve výši 201.662,00 Kč neprominulo 

 

- schvaluje podání Žádosti o vrácení vratitelného přeplatku evidovaného u Finančního úřadu  

pro Karlovarský kraj ve výši 132.232,00 Kč 

 

Termín kontroly: 07.09.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
42. Poskytnutí příspěvku do fondu investic, převod finančních prostředků z rezervního fondu  

do fondu investic a schválení použití fondu investic organizaci Domov pro osoby se zdravotním 

postižením v Radošově, příspěvková organizace, na akci "Havarijní oprava - výměna střešní krytiny 

nad 4 sklady"  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 454/05/20 
 

- schvaluje poskytnutí příspěvku do fondu investic organizaci Domov pro osoby se zdravotním 

postižením v Radošově, příspěvková organizace, ve výši 70.000 Kč na akci "Havarijní oprava - výměna 

střešní krytiny nad 4 sklady" 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 177/2020 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 70.000 Kč  

z kapitálové rezervy Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru 

sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou 

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

dotace do fondu investic na akci Havarijní oprava – výměna střešní krytiny nad 4 sklady. 

 

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 10.000 Kč 

organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace, na akci 

"Havarijní oprava - výměna střešní krytiny nad 4 sklady" 

 

- schvaluje použití fondu investic ve výši 10.000 Kč organizaci Domov pro osoby se zdravotním 

postižením v Radošově, příspěvková organizace, na akci "Havarijní oprava - výměna střešní krytiny  

nad 4 sklady" 
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Termín kontroly: 08.06.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

Marie Pařížská, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, 

příspěvková organizace 

 

 
43. Změna účelu použití části příspěvku do fondu investic organizaci Domov pro seniory v Lázních 

Kynžvart, p.o., ze schválené akce "Oprava střechy" na akci "Náhradní zdroj elektrické energie"  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 455/05/20 
 

- schvaluje použití fondu investic ve výši 248.745 Kč organizaci Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, 

příspěvková organizace, na akci "Náhradní zdroj elektrické energie" 

 

Termín kontroly: 08.06.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

Ing. Lenka Wohlrabová, ředitelka Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková 

organizace 

 

 
44. Uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 

uzavřené se společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 456/05/20 
 

- schvaluje uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě ev. č. 01883/2014-00 o poskytnutí vyrovnávací platby  

za závazek veřejné služby se společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČO 26402068,  

Na Vlečce 177, 360 01 Otovice, dle návrhu 

 

- pověřuje náměstka hejtmana pana Martina Hurajčíka podpisem dodatku č. 13 ke smlouvě  

ev. č. 01883/2014-00 

 

Termín kontroly: 22.06.2020 
 

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

 

 
45. Změna výše předběžné vyrovnávací platby pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., na rok 

2020  

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
46. Schválení veřejné sbírky na léčbu kmenovými buňkami pro osobu se zdravotním postižením 

Soňu Benešovou 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 457/05/20 
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- souhlasí v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 

změn a doplňků, s uspořádáním veřejné sbírky Karlovarským krajem na dobu neurčitou na Získání 

finančních prostředků na léčbu kmenovými buňkami pro osobu se zdravotním postižením Soňu 

Benešovou, a to kombinovanou formou shromažďováním sběracími pokladničkami a zasíláním  

na speciální bankovní účet 

 

- ukládá Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů, zabezpečit 

organizaci veřejné sbírky a předložit Ministerstvu vnitra ČR ke kontrole a schválení celkové vyúčtování 

sbírky 

 

- zmocňuje Ing. Lydii Stráskou, zaměstnankyni Karlovarského kraje, zařazenou v rámci Krajského úřadu 

Karlovarského kraje na odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů, k zastupování Karlovarského kraje 

při všech úkonech souvisejících s pořádáním veřejné sbírky za účelem získání finančních prostředků  

na léčbu kmenovými buňkami pro osobu se zdravotním postižením Soňu Benešovou 

 

Termín kontroly: 24.08.2020 
 

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

 

 
47. Sdělení společnosti GEOSAN GROUP a.s., jako vedoucího společníka "Společnost Císařské 

lázně – GEOSAN GROUP - Metrostav" k realizace stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, 

Karlovy Vary", v rámci akce "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 458/05/20 
 

- bere na vědomí sdělení ze dne 17.3.2020 od společnosti GEOSAN GROUP a.s., vedoucí společník 

"Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP - Metrostav", zhotovitel stavby "Revitalizace objektu 

Císařských lázní, Karlovy Vary" 

 

- schvaluje sdělení určené poskytovateli dotace Ministerstvu kultury ČR a poskytovateli dotace 

statutárnímu městu Karlovy Vary a jejich odeslání, dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Květu Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů, podpisem a odesláním sdělení 

Ministerstvu kultury ČR a statutárnímu městu Karlovy Vary, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 08.06.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
48. Informace o sdělení v souvislosti s výskytem koronaviru ze strany dodavatele stavby Metrostav 

a.s., a ze strany poskytovatele dotace v rámci projektu „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění 

a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“ registrační číslo 

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

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 459/05/20 
 

- bere na vědomí informaci v souvislosti s výskytem nového typu koronaviru uvedenou v důvodové 

zprávě ve vztahu k projektu „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů 

Krajské knihovny Karlovy Vary“, registrační číslo CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993 
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- schvaluje znění odpovědi na depeši zaslanou poskytovatelem dotace dle návrhu 

 

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

zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“, 

registrační číslo CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993, k podpisu odpovědi na depeši zaslanou 

poskytovatelem dotace v monitorovacím systému MS 2014+ 

 

Termín kontroly: 22.06.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
49. Výjimka z předpisu Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem  

a jeho příspěvkovými organizacemi 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 460/05/20 
 

- bere na vědomí žádost o výjimku z předpisu Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským 

krajem a jeho příspěvkovými organizacemi, článku VIII. odst. 3, a uzavření smlouvy napřímo s advokátní 

kanceláří na poskytování právních služeb 

 

- schvaluje výjimku z předpisu Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem  

a jeho příspěvkovými organizacemi, článku VIII. odst. 3, a uzavření smlouvy napřímo dle důvodové 

zprávy 

 

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

 
50. Majetkoprávní vypořádání pozemku p.č. 63, jehož součástí je budova č.p. 18 v k.ú. Loket 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

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

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 461/05/20 
 

- revokuje usnesení č. RK 365/04/20 ze dne 6.4.2020 v plném rozsahu 

 

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

finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2019 ve výši 500.000.000 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 

500.000.000 Kč a zapojení financování ve stejné výši z volných finančních prostředků výsledku 

hospodaření Karlovarského kraje za rok 2019 
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Termín kontroly: 21.09.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
52. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitimní účetní závěrce Karlovarského kraje  

k 31.03.2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 462/05/20 
 

- bere na vědomí informace o plnění a čerpání rozpočtu a o mezitimní účetní závěrce Karlovarského kraje 

k 31.03.2020 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informace o plnění a čerpání 

rozpočtu a o mezitimní účetní závěrce Karlovarského kraje k 31.03.2020 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
53. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2020 - návrh  

na rozdělení dotací 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 463/05/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury  

v Karlovarském kraji" v celkové výši 3.733.000 Kč dle přílohy č. 1 a uzavření veřejnoprávních smluv 

 

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

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

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu 

"Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji" 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 143/2020 

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

Karlovarského kraje, kapitoly Příspěvky cizím subjektům v celkové částce ± 1.122.000 Kč  

z neinvestičních na investiční prostředky. Jedná se o prostředky určené na poskytnutí investičních dotací  

v rámci programu "Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji". 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Irena Krolopová, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 

 
54. 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 

usnesením č. RK 464/05/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského 
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kraje" v celkové výši 848.707 Kč, dle přílohy č. 1 a uzavření veřejnoprávních smluv 

 

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

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

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu 

"Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje" v roce 2020 - I. kolo 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Irena Krolopová, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 

 
55. Program obnovy venkova – návrh rozdělení dotací 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 465/05/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení návrh na rozdělení dotací  

v rámci Programu obnovy venkova v celkové výši 29.888.651 Kč dle přílohy č. 1 a uzavření 

veřejnoprávních smluv 

 

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

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

Programu obnovy venkova 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 142/2020 

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

Karlovarského kraje, kapitoly Příspěvky cizím subjektům v celkové částce ± 4.425.589 Kč z investičních 

na neinvestiční prostředky. Jedná se o prostředky určené na poskytnutí neinvestičních dotací obcím  

v rámci Programu obnovy venkova. 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Irena Krolopová, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 

 
56. 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. 

 

 
57. Rozdělení dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje v roce 2020  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 466/05/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí investičních dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje v roce 2020, a to ve výši 

4.350.000 Kč, dle přílohy P2 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje 

v roce 2020, dle přílohy P2 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení odložit projednání žádostí  

o dotaci v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu jednotek 

sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje na rok 2020 v částce 4.750.249 Kč, na II. pololetí 

roku 2020, dle přílohy P3 

 

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

 

 
58. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce hydroizolace objektu 

školy včetně dešťových a odpadních stok“ – pro Základní školu Ostrov, p.o.  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 467/05/20 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Rekonstrukce hydroizolace 

objektu školy včetně dešťových a odpadních stok“, kdy jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena 

nabídka č. 6 účastníka STURMBAU s.r.o., Pražská 1699/32A, 350 02 Cheb, IČO 05689376, s nabídkovou 

cenou 9.497.054,10 Kč včetně DPH, (tj. 7.848.805,04 Kč bez DPH) 

 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku „Rekonstrukce hydroizolace objektu školy včetně dešťových  

a odpadních stok“, dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Rekonstrukce hydroizolace objektu školy včetně 

dešťových a odpadních stok“, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení,  

s vybraným dodavatelem STURMBAU s.r.o., Pražská 1699/32A, 350 02 Cheb, IČO 05689376,  

s nabídkovou cenou 9.497.054,10 Kč včetně DPH, (tj. 7.848.805,04 Kč bez DPH) 

 

- ukládá ředitelce Základní školy Ostrov, p.o., činit úkony spojené s uzavřením smlouvy s vybraným 

dodavatelem STURMBAU s.r.o., Pražská 1699/32A, 350 02 Cheb, IČO 05689376, s nabídkovou cenou 

9.497.054,10 Kč včetně DPH, (tj. 7.848.805,04 Kč bez DPH) 

 

- pověřuje Mgr. Pavlínu Zapletalovou, ředitelku školy, podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem 

STURMBAU s. r. o., Pražská 1699/32A, 350 02 Cheb, IČO 05689376 

 

- ukládá ředitelce Základní školy Ostrov, p.o., koordinovat průběh realizace veřejné zakázky s odborem 

investic 

 

Termín kontroly: 27.07.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Pavlína Zapletalová, ředitelka příspěvkové organizace Základní škola Ostrov 
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59. Podání žádosti Karlovarského kraje na Ministerstvo vnitra ČR o zaslání finančních prostředků 

ve výši 50 mil. Kč na řešení krizových situací v souvislosti s COVID - 19 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 468/05/20 
 

 

- schvaluje podání žádosti Karlovarského kraje na Ministerstvo vnitra ČR o zaslání finančních prostředků 

ve výši 50 mil. Kč na řešení krizových situací v souvislosti s COVID - 19 

 

Termín kontroly: 30.11.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Petr Kubis v. r. 

         hejtman  

Karlovarského kraje 

     Martin Hurajčík v. r. 

   náměstek hejtmana 

 

 


