
 
 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 
 

z 204. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 8. června 2020    

v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 7:38 do 14:30 hodin  

 
 

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

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

(celkem 9 radních) 

Jednání řídil:         Mgr. Kubis 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Další zúčastnění: Ing. arch. Franta, Ing. Jánská, Mgr. Novotný, Mgr. Pavlíková, p. Špaček,  

Mgr. Vodičková  

Zapisovatelka:       Petra Palusková, Marie Valentová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského  

kraje, a. s. – Řádná roční účetní závěrka za rok 2019, způsob rozdělení zisku  

a Výroční zpráva za rok 2019 

RK 538/06/20 

2. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského  

kraje, a. s. – Rozhodnutí o vyplacení pohyblivé odměny členům představenstva  

za rok 2019 

RK 539/06/20 

3. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského  

kraje, a. s. – Návrhy kritérií a podmínek pro stanovení pohyblivé odměny  

v roce 2020 pro členy představenstva. 

RK 540/06/20 

4. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 08.06.2020 RK 541/06/20 

5. Projekt „Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“ v Chebu“, 

registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011199 - zplnomocnění 

vedoucího projektu Ing. Květy Hryszové k úkonům souvisejícím s administrací 

projektu 

RK 542/06/20 

6. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje RK 543/06/20 

7. Plán aktivit kampaně "STAŇTE SE PĚSTOUNEM" v Karlovarském kraji  

pro rok 2020 a vyhodnocení kampaně za rok 2019 

RK 544/06/20 

8. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování 

sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností 

RK 545/06/20 

9. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na vybavení pobytových RK 546/06/20 
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sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB - T2 

10. Schválení darovací smlouvy - finanční dar od společnosti ČEPS, a. s. RK 547/06/20 

11. Rozpočtové změny RK 548/06/20 

12. Schválení Smlouvy o dodávce pitné vody a odkanalizování vody  

dle zák. č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 428/2001 Sb.,  

pro odběrné místo „depozitář krajské knihovny“ Karlovy Vary, Závodní ul.  

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 549/06/20 

13. Změna účelu použití schváleného příspěvku do fondu investic příspěvkové 

organizaci Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o., na akci 

"Software na nahrávání konference bez přítomnosti operátora v hovoru" a na akci 

"Rekonstrukce topného systému výjezdové základny Horní Slavkov"  

RK 550/06/20 

14. Schválení použití fondu investic příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola 

Ostrov, p.o., na pořízení  osobního automobilu  

RK 551/06/20 

15. Žádost o prominutí poslední splátky návratné finanční výpomoci od Ministerstva 

financí 

RK 552/06/20 

16. Postup ve věci škodního případu "Přestupek a vyměření pokuty vč. paušálních 

nákladů řízení ve výši 11.000 Kč za provoz kotlů na zemní plyn bez povolení 

Krajského úřadu Karlovarského kraje" u Gymnázia Cheb, příspěvková organizace  

RK 553/06/20 

17. Informace o postupu ve věci vratitelných přeplatků evidovaných u Úřadu 

regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na základě žádosti Integrované 

střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace 

RK 554/06/20 

18. Informace o doručeném Rozhodnutí o prominutí daně u projektu "Personální audit 

Krajského úřadu Karlovarského kraje" reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00124 

RK 555/06/20 

19. 3. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti 

územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2020“ 

RK 556/06/20 

20. Změnové řízení ke smlouvě č. 35/2020 o poskytnutí finančních prostředků  

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 

RK 557/06/20 

21. Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním 

obvodu Karlovarského kraje za rok 2019 

RK 558/06/20 

22. Pravidelná informace z kontrolního dne k Závazku veřejné služby na Údržbě silnic 

Karlovarského kraje, a.s. 

RK 559/06/20 

23. Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic 

Karlovarského kraje za rok 2019 

RK 560/06/20 

24. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Muzeum  

Cheb - Výměna osvětlení v budově expozice"  

RK 561/06/20 

25. „Dokončení nápravy škod způsobených dobýváním cínu na ložisku  

Čistá - Jeroným Dolu Jeroným v k. ú. Čistá u Rovné okres Sokolov“ - schválení 

dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby 

RK 562/06/20 

26. Vyplacení nevyplacené části dotace společnosti FM Consulting s.r.o., se sídlem  

Na čihadle 959/55, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČO: 27895718, na základě 

rozhodnutí o odvolání ve věci porušení rozpočtové kázně v operačním programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

RK 563/06/20 

27. Žádost o změnu dílčího projektu č. 3_01_649 v rámci projektu "Podpora výměny 

zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci  

OP ŽP 2014-2020  Kotlíkové dotace III" 

RK 564/06/20 

28. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech  

v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III",  

1. průběžná výzva projektu - schválení  XII. části dílčích projektů do zásobníku 

RK 565/06/20 

29. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva  

o právu provést stavbu zařízení distribuční soustavy na pozemku parc. č.  2012/9  

v k.ú. Sokolov, mezi Karlovarským krajem a společností ČEZ Distribuce, a. s., 

zastoupenou společností MONTPROJEKT a.s. 

RK 566/06/20 

30. Souhlas s uzavřením dodatků ke smlouvám o výpůjčce s Karlovarskou krajskou RK 567/06/20 
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nemocnicí a.s., na movitý majetek 

31. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 1597/2 v k.ú. Pšov u Žlutic 

RK 568/06/20 

32. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti T.G., a.s., do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 134/8, 1558/1, 1025/8, 1558/3, 1025/11, 

1558/7 a 1558/8 v k.ú. Plesná 

RK 569/06/20 

33. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti J - DOS s.r.o.,  

do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 580/5, 580/6, 580/7 a 580/9  

v k.ú. Hroznětín 

RK 570/06/20 

34. Souhlas s odstraněním nevyužívané budovy v majetku Karlovarského kraje  

- budova č.p. 1185, která je součástí pozemku st.p.č. 2712 v k.ú. Karlovy Vary 

RK 571/06/20 

35. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného k hospodaření 

příspěvkovým organizacím 

RK 572/06/20 

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

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje  

RK 573/06/20 

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

fyzické osoby – pozemek p.p.č. 694/5 v k.ú. Zelená Hora u Kraslic 

RK 574/06/20 

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

do majetku obce Vrbice - pozemky p.p.č. 1993/2 a 2022 v k.ú. Vrbice u Valče 

RK 575/06/20 

39. Zánik předkupního práva - pozemky p.p.č. 18/1 a 21/3 v k.ú. Horní Kramolín RK 576/06/20 

40. Žádost obce Mnichov o výjimku z veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje uzavřené dne 27.05.2019 na projekt „Výstavba 

kanalizace a ČOV v částech Sítiny a Rájov“  

RK 577/06/20 

41. Dodatek č. 9 k dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Karlovarským 

krajem a společností ASEKOL a.s., pro rok 2020 

RK 578/06/20 

42. Dodatek č. 4 k dohodě o spolupráci mezi Karlovarským krajem a společností 

ELEKTROWIN a.s., pro rok 2020 

RK 579/06/20 

43. Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem  

a společností ECOBAT s.r.o., na projektu „Intenzifikace zpětného odběru baterií  

v Karlovarském kraji“ pro rok 2020 

RK 580/06/20 

44. Společný projekt Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s., pro rok 2020 RK 581/06/20 

45. Poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu provozování domácí hospicové 

péče pro rok 2020 

RK 582/06/20 

46. Program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními 

technologiemi v souvislosti s eReceptem - schválení poskytnutí dotací  

RK 583/06/20 

47. Informativní přehled připravovaných i realizovaných veřejných zakázek 

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

RK 584/06/20 

48. Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Základní 

umělecké škole Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou, příspěvková organizace 

RK 585/06/20 

49. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - P. F. art, spol. s r.o.  RK 586/06/20 

50. Změna v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u Gymnázia 

Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, příspěvkové organizace 

RK 587/06/20 

51. Informace ve věci škodního případu souvisejícího s projektem Integrované střední 

školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace, s názvem 

"Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov" 

RK 588/06/20 

52. Národní institut pro integraci (NIPI) bezbariérové prostředí, o.p.s – doplnění 

informace k dotaci za rok 2019 

RK 589/06/20 

53. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Českým drahám, 

a.s., na podporu cyklodopravy v Karlovarském kraji 

RK 590/06/20 

54. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Město 

Přebuz – Projektová dokumentace pro rekonstrukci mostu na cyklotrase č. 2000. 

RK 591/06/20 

55. Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace 

za 1. čtvrtletí 2020 

RK 592/06/20 

56. ESRI licence (server) pro krajský úřad Karlovarského kraje. 

 

RK 593/06/20 
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57. Výjimka z předpisu rady kraje č. PR 06/2018 "Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" na reklamní 

kampaň od společnosti Seznam.cz, a. s., v rámci projektu „Prezentace Hornického 

regionu Erzgebirge/ Krušnohoří jako zapsaného statku na Seznamu světového 

dědictví UNESCO" 

RK 594/06/20 

58. Zapojení Karlovarského kraje do projektu „Krizové scénáře socioekonomického 

vývoje lázeňství ve vazbě na pandemii COVID - 19“ v roli aplikačního garanta 

RK 595/06/20 

59. Návrh odpovědi na žádost Ústředního automotoklubu České republiky z.s.,  

o pomoc s organizováním sportovní akce 

RK 596/06/20 

60. Schválení smluv o poskytnutí náborového příspěvku RK 597/06/20 

61. Informace o zajištění prostor pro provoz poboček Vyšší policejní školy a Střední 

policejní školy Ministerstva vnitra v Praze a Vojenské střední školy a Vyšší 

odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové 

RK 598/06/20 

62. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Západočeská univerzita  

v Plzni 

RK 599/06/20 

63. Změna části usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 42/01/20 ze dne 14. 1. 2020 

- Přijímací řízení ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem  

pro školní rok 2020/2021 

staženo 

64. Dotační programy Karlovarského kraje - zrušení vyhlášení dotačních programů  

v důsledku nouzového stavu vyhlášeného z důvodu šíření nemoci COVID-19 

RK 600/06/20 

65. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové 

péče, lázeňství a cestovního ruchu - oblast UNESCO 

RK 601/06/20 

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

kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2020 

RK 602/06/20 

67. Výsledky analýzy modelových dopadů a vlivů pandemie COVID – 19 na lázeňství 

a cestovní ruch v Karlovarském kraji 

bez usnesení 

68. Čerpání finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 

na jmenovité akce na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji na rok 2020 

RK 603/06/20 

69. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, 

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu - Nadace FILM-FESTIVAL 

Karlovy Vary  

RK 604/06/20 

70. Záměr zřízení konzervatoře v Lokti RK 605/06/20 
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 A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Martina Hurajčíka 

- Mgr. Dalibora Blažka 

 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 
59. Návrh odpovědi na žádost Ústředního automotoklubu České republiky z.s., o pomoc  

s organizováním sportovní akce 

60. Schválení smluv o poskytnutí náborového příspěvku 

61. Informace o zajištění prostor pro provoz poboček Vyšší policejní školy a Střední policejní 

školy Ministerstva vnitra v Praze a Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva 

obrany v Moravské Třebové 

62. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Západočeská univerzita  

v Plzni 

63. Změna části usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 42/01/20 ze dne 14. 1. 2020 - Přijímací 

řízení ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem pro školní rok 2020/2021 

64. Dotační programy Karlovarského kraje - zrušení vyhlášení dotačních programů  

v důsledku nouzového stavu vyhlášeného z důvodu šíření nemoci COVID-19 

65. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu - oblast UNESCO 

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

na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2020 

67. Výsledky analýzy modelových dopadů a vlivů pandemie COVID – 19 na lázeňství a cestovní 

ruch v Karlovarském kraji 

68. Čerpání finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na jmenovité 

akce na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji na rok 2020 

69. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové 

péče, lázeňství a cestovního ruchu - Nadace FILM-FESTIVAL Karlovy Vary  

70. Záměr zřízení konzervatoře v Lokti 

 

 
Staženo z programu: 

 
63. Změna části usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 42/01/20 ze dne 14. 1. 2020 - Přijímací 

řízení ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem pro školní rok 2020/2021 

 

 
1. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s. – Řádná 

roční účetní závěrka za rok 2019, způsob rozdělení zisku a Výroční zpráva za rok 2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 538/06/20 
 

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 
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společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů,  

ve věcech kraje jako jediný společník obchodní společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.,  

IČO 26402068, se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice (dále jen ÚSKK, a.s.), zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197 

 

- bere na vědomí předloženou Výroční zprávu společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s.,  

za rok 2019 

 

- bere na vědomí předloženou Zprávu nezávislého auditora k účetní závěrce za období  

od 01.01.2019 – 31.12.2019 ze dne 24.04.2020, vyhotovenou auditorskou společností Q - Audit, s.r.o., 

oprávnění č. 120, Mariánské Lázně, Mírové náměstí č. p. 136, auditorem, Ing. Miloslavem Kučerou, 

oprávnění číslo 754 

 

- bere na vědomí vyjádření dozorčí rady společnosti k přezkoumání Řádné roční účetní závěrky Údržba 

silnic Karlovarského kraje, a.s., za rok 2019 a návrhu na způsob rozdělení zisku společnosti 

 

- bere na vědomí předloženou Zprávu o vztazích za rok 2019 

 

- schvaluje Řádnou roční účetní závěrku Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., za rok 2019 

 

- rozhoduje o rozdělení zisku dosaženého v roce 2019 výši 6.419.217,44 Kč tak, že tento zisk se rozděluje  

takto: 

i) 5% dosaženého zisku (tj. 320.960,87 Kč) bude, v souladu s článkem 32 stanov společnosti, použito  

na doplnění rezervního fondu společnosti 

ii) část zisku ve výši 1.098.256,57 Kč zůstane nerozdělena 

iii) část zisku ve výši 5.000.000 Kč před zdaněním vyplatit jako dividendu akcionáři 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Mgr. Petra Kubise, podpisem zápisu o rozhodnutí za jediného 

společníka ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech  

a družstvech 

 

- ukládá náměstkovi hejtmana, Martinovi Hurajčíkovi, předložit na jednání Zastupitelstva Karlovarského 

kraje dne 15. 6. 2020 návrh využití finančních prostředků do silničního hospodářství s konkrétními úseky 

oprav nebo výsprav silnic 

 

Termín kontroly: 05.10.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martin Leichter, MBA, předseda představenstva 

Ing. Zdeněk Brázda, místopředseda představenstva 

Ing. Pavel Raška, člen představenstva 

 

 
2. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s.  

– Rozhodnutí o vyplacení pohyblivé odměny členům představenstva za rok 2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 539/06/20 
 

v postavení rozhodovat dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů,  

ve věcech kraje jako jediný společník obchodní společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.,  

IČO 26402068, se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice (dále jen ÚSKK, a.s.), zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197  
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- rozhoduje o vyplacení pohyblivé odměny za rok 2019 pro předsedu představenstva společnosti Údržba 

silnic Karlovarského kraje, a. s., Ing. Martina Leichtera, MBA, ve výši dle předloženého návrhu 

 

- rozhoduje o vyplacení pohyblivé odměny za rok 2019 pro místopředsedu představenstva společnosti 

Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s., Ing. Zdeňka Brázdu, ve výši dle předloženého návrhu 

 

- rozhoduje o vyplacení pohyblivé odměny za rok 2019 pro člena představenstva společnosti Údržba 

silnic Karlovarského kraje, a. s., Ing. Pavla Rašku, ve výši dle předloženého návrhu 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Mgr. Petra Kubise, podpisem zápisu o rozhodnutí za jediného 

společníka ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech  

a družstvech 

 

Termín kontroly: 05.10.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martin Leichter, MBA, předseda představenstva 

Ing. Zdeněk Brázda, místopředseda představenstva 

Ing. Pavel Raška, člen představenstva 

 

 
3. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s. – Návrhy 

kritérií a podmínek pro stanovení pohyblivé odměny v roce 2020 pro členy představenstva 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 540/06/20 
 

v postavení rozhodovat dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů,  

ve věcech kraje jako jediný společník obchodní společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.,  

IČO 26402068, se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice (dále jen ÚSKK, a.s.), zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197  

 

- rozhoduje o stanovení Kritérií a podmínek stanovení pohyblivé odměny v roce 2020 dle předložených 

návrhů pro: 

a) Ing. Martina Leichtera, MBA, předsedu představenstva 

b) Ing. Zdeňka Brázdu, místopředsedu představenstva 

c) Ing. Pavla Rašku, člena představenstva 

 

- bere na vědomí předloženou Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku, 

společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s., za období 1-3/2020 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Mgr. Petra Kubise, podpisem zápisu o rozhodnutí za jediného 

společníka ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech  

a družstvech 

 

Termín kontroly: 05.10.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martin Leichter, MBA, předseda představenstva 

Ing. Zdeněk Brázda, místopředseda představenstva 

Ing. Pavel Raška, člen představenstva 
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4. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 08.06.2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 541/06/20 
 

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

08.06.2020 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 08.06.2020 

dle návrhu č. 3 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
5. Projekt „Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“ v Chebu“, registrační číslo 

projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011199 - zplnomocnění vedoucího projektu Ing. Květy 

Hryszové k úkonům souvisejícím s administrací projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 542/06/20 
 

- zmocňuje Ing. Květu Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů, činit veškeré úkony související  

s administrací projektu „Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“ v Chebu“, registrační číslo 

projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011199 v rozsahu dle návrhu 

 

- pověřuje hejtmana, Mgr. Petra Kubise, podpisem plné moci pro Ing. Květu Hryszovou k provádění 

úkonů souvisejících s projektem „Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“ v Chebu“, 

registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011199, v rozsahu dle návrhu po doplnění 

chybějících osobních údajů (datum narození, místo trvalého pobytu) 

 

Termín kontroly: 10.08.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
6. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 543/06/20 
 

- bere na vědomí usnesení Komisí Rady Karlovarského kraje od 23.4.2020 do 14.5.2020 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

7. Plán aktivit kampaně "STAŇTE SE PĚSTOUNEM" v Karlovarském kraji pro rok 2020  

a vyhodnocení kampaně za rok 2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 544/06/20 
 

- bere na vědomí Vyhodnocení kampaně a Plánu aktivit kampaně "STAŇTE SE PĚSTOUNEM"  

pro vyhledávání osob vhodných stát se pěstouny v Karlovarském kraji pro rok 2019 

 

- schvaluje Plán aktivit kampaně "STAŇTE SE PĚSTOUNEM" pro vyhledávání osob vhodných stát  
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se pěstouny v Karlovarském kraji pro rok 2020 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

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

 

 
8. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování sociálních služeb 

s celostátní a nadregionální působností 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 545/06/20 
 

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

z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování sociálních služeb s celostátní a nadregionální 

působností v roce 2020 v celkové výši 110.600 Kč dle přílohy 

 

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

z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování 

sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností dle přílohy 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Mgr. Petra Kubise, podpisem veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru sociálních věcí zveřejnit přehled dotací schválených usnesením Rady Karlovarského 

kraje na internetových stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 30.11.2020 
 

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

 

 
9. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na vybavení pobytových sociálních služeb  

v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB - T2 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 546/06/20 
 

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

z rozpočtu Karlovarského kraje na vybavení pobytových sociálních služeb v souvislosti s přechodem  

na vysílací standard DVB - T2 v roce 2020 v celkové výši 84.119 Kč dle přílohy 

 

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

z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na vybavení pobytových sociálních 

služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB - T2 dle přílohy 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Mgr. Petra Kubise, podpisem veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru sociálních věcí zveřejnit přehled dotací schválených usnesením Rady Karlovarského 

kraje na internetových stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 30.11.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, pověřená úkoly vedoucí odboru sociálních věcí 
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10. Schválení darovací smlouvy - finanční dar od společnosti ČEPS, a. s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 547/06/20 
 

- schvaluje znění darovací smlouvy od firmy ČEPS, a. s. 

 

- pověřuje Mgr. Petra Kubise, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: 27.07.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
11. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 548/06/20 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 207/2020 

- navýšení příjmů a výdajů Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského 

úřadu Karlovarského kraje ve výši 349.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva 

kultury České republiky z programu Podpora pro památky UNESCO na realizaci projektu Propagace  

a prezentace Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří jako zapsaného statku na Seznamu světového 

dědictví UNESCO 

 

Rozpočtovou změnu č. 208/2020 

- přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu projektů EU Odboru řízení projektů Krajského úřadu 

Karlovarského kraje v celkové výši ± 2.200.000 Kč do rozpočtu Odboru kancelář ředitelky úřadu 

Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů na mzdy a zákonné odvody. Jedná se o výdaje přímo 

související s realizací projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START  

v Karlovarském kraji, schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Technická 

pomoc 2014 - 2020. 

 

Rozpočtovou změnu č. 209/2020     

- přesun investičních rozpočtových prostředků ve výši ± 255.000 Kč z rozpočtu Odboru kultury, 

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje, z finančních 

prostředků určených na akviziční fond, do fondu investic příspěvkové organizace Karlovarského kraje 

Galerie výtvarného umění v Chebu z důvodu úhrady části splátek prodávajícím na nákup uměleckých děl  

 

Rozpočtovou změnu č. 210/2020 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 150.000 Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje z neinvestiční rezervy na příspěvky,  

a to z důvodu poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje 

Gymnázium Cheb na zajištění XXIX. ročníku Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské 

republiky  

 

Rozpočtovou změnu č. 211/2020 

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

v celkové výši 3.752.191,07 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace z Ministerstva životního prostředí 

České republiky na financování projektu „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných 

domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 – Kotlíkové dotace III“, Prioritní osa 2, 

Specifický cíl 2.1 Operačního programu Životní prostřední 2014-2020 
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Rozpočtovou změnu č. 212/2020 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 44.529.121,28 Kč (podíl SR + EU) z titulu přijetí 

investiční účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky do rozpočtu projektů  

EU Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky 

jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic 

Karlovarského kraje na financování projektu „II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně“ v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu. 

 

Rozpočtová změnu č. 213/2020 

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

úřadu Karlovarského kraje v celkové výši 21.856,23 Kč (podíl SR) z titulu přijetí neinvestiční účelové 

dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky určené pro příspěvkovou organizaci Integrovaná 

střední škola technická a ekonomická Sokolov za realizaci projektu „Průmysl 4.0 – Implementace 

digitálního vzdělávání do profesního vzdělávání“ č. 7156, realizovaného v rámci Operačního programu 

přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko. Závazné finanční krytí projektu bylo 

schváleno usnesením č. ZK 524/09/16 ze dne 8. 9. 2016. 

 

Rozpočtovou změnu č. 214/2020 

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

v celkové výši 280.657.632 Kč z titulu 1. úpravy rozpisu rozpočtu přímých výdajů k 30. dubnu 2020  

na základě materiálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky  

č. j. MSMT-244/2020-1 ze dne 23. ledna 2020 Principy rozpisu neinvestičních výdajů regionálního 

školství územních samosprávných celků na rok 2020 (dále jen přímé výdaje). Finanční prostředky  

jsou určeny pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje v oblasti školství ve výši 98.361.875 Kč  

a pro školy a školská zařízení zřizované obcemi a dobrovolnými svazky obcí Karlovarského kraje ve výši 

182.295.757 Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je v přílohách č. 1 a č. 2). 

 

Rozpočtovou změnu č. 215/2020 

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

ve výši ± 187.320 Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou 

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

náborového příspěvku třem novým zaměstnancům, pracovníkům v sociálních službách v přímé obslužné 

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

Karlovarského kraje usnesením č. ZK 284/09/19 ze dne 23. 9. 2019. 

 

Rozpočtovou změnu č. 217/2020 

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

Karlovarského kraje ve výši 101.954.871 Kč z důvodu přidělení neinvestiční účelové dotace  

z Ministerstva dopravy České republiky určené ke krytí nákladů Karlovarského kraje na kompenzace 

dopravcům ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2020 

 

Rozpočtovou změnu č. 218/2020 

- 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 4/2020 za pracovní místo vytvořené na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí  

v rámci veřejně prospěšných prací 

 

Rozpočtovou změnu č. 219/2020     

- navýšení příjmů a výdajů Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského 

úřadu Karlovarského kraje o částku 880.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva 

kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerii výtvarného umění  

v Chebu na realizaci Celoročního výstavního programu GAVU Cheb na rok 2020 
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Rozpočtovou změnu č. 220/2020 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 151.018 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové 

dotace z Ministerstva zemědělství České republiky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích. 

Finanční prostředky jsou určeny do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci zřizovanou Karlovarským krajem Střední lesnická škola 

Žlutice. 

 

Rozpočtovou změnu č. 221/2020 

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

kraje ve výši 12.216.212,07 Kč (podíl SR 10 % + podíl EU 85 %) z titulu přijetí 2. zálohy neinvestiční 

účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené k financování projektu 

Podpora vybraných služeb sociální prevence II. (OPZ IV.) realizovaného a financovaného v rámci 

Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou - přesun 

rozpočtových prostředků v celkové výši ± 642.958,54 Kč, z toho částka 638.929,38 Kč v rámci rozpočtu 

projektů EU Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje a částka 4.029,16 Kč z rezervy 

na projekty EU Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu projektů EU Odboru 

řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o povinný 5 % podíl spolufinancování 

Karlovarského kraje k obdržené dotaci na realizaci projektu Podpora vybraných služeb sociální  

prevence II. (OPZ IV). 

 

Rozpočtovou změnu č. 222/2020 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní 

rozvoj České republiky v celkové výši 2.423.205,02 Kč, z toho investiční ve výši 2.395.980,02 Kč  

a neinvestiční ve výši 27.225 Kč, na financování projektu Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku  

v Milíkově realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 3 Dobrá 

správa území a zefektivnění veřejných institucí. Finanční prostředky jsou určeny do rozpočtu projektů EU 

Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje  

pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Cheb. 

 

Rozpočtovou změnu č. 223/2020 

 - přesun rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu, kapitoly 

příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v celkové částce ± 99.139 Kč. Jedná se o změny ve výši 

schválených příspěvků do fondu investic zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti sociální určených 

na nákup osobních motorových vozidel. Na základě cen vysoutěžených v rámci centrálního výběrového 

řízení se sníží příspěvek do fondu investic pro Domov pro seniory SKALKA v Chebu o částku 99.114 Kč 

a pro Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku o částku 25 Kč a zároveň dojde k navýšení 

příspěvku do fondu investic pro Domov pro seniory v lázních Kynžvart o částku 886 Kč a pro Domov  

pro seniory v Perninku o částku 98.253 Kč. 

 

Rozpočtovou změnu č. 224/2020 

- přesun rozpočtových prostředků z Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje 

ve výši ± 2.798.535,97 Kč. Jedná se o neinvestiční finanční prostředky na financování opravných prací 

akce Becherova vila – stavební úpravy teras, řešení pronikání vody do interiéru  

 

Rozpočtovou změnu č. 225/2020 

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

úřadu Karlovarského kraje ve výši 29.646 Kč z titulu přijetí finančních prostředků od příspěvkové 

organizace Karlovarského kraje Střední odborná škola stavební Karlovy Vary určených k vrácení 

zálohově poukázaných prostředků na realizaci projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16¬_035/0007892 s názvem 

Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operační program 

Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů. Jedná se o vratku 

nevyužitých finančních prostředků, které budou odvedeny přes rozpočet zřizovatele (Karlovarský kraj) 

poskytovateli dotace Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 



Usnesení z 204. jednání RKK dne 08.06.2020 

 

09.06.2020  Strana 13 (celkem 39) 

 

 

Termín kontroly: 27.07.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
12. Schválení Smlouvy o dodávce pitné vody a odkanalizování vody dle zák. č. 274/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů a vyhl. č. 428/2001 Sb., pro odběrné místo „depozitář krajské knihovny“ 

Karlovy Vary, Závodní ul. 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 549/06/20 
 

- schvaluje Smlouvu o dodávce vody dle zák. č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších přepisů  

a vyhl. č. 428/2001 Sb., dle vzoru dodavatele s dodavatelem Vodohospodářské sdružení obcí západních 

Čech, Studentská 328/64, Doubí, 360 07 Karlovy Vary, IČO 47700521, dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem smlouvy dle návrhu 

 

Termín kontroly: 27.07.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
13. Změna účelu použití schváleného příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci 

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o., na akci "Software na nahrávání 

konference bez přítomnosti operátora v hovoru" a na akci "Rekonstrukce topného systému 

výjezdové základny Horní Slavkov"  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 550/06/20 
 

- schvaluje změnu účelu použití příspěvku do fondu investic ve výši 240.000 Kč organizaci Zdravotnická 

záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, ze schválené akce "Nákup - plicní 

ventilátory 8 ks" na tyto akce: 

- "Software na nahrávání konference bez přítomnosti operátora v hovoru" ve výši 100.000 Kč 

- "Rekonstrukce topného systému výjezdové základny Horní Slavkov" ve výši 140.000 Kč 

 

Termín kontroly: 10.08.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

14. Schválení použití fondu investic příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Ostrov, p.o., 

na pořízení osobního automobilu  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 551/06/20 
 

- schvaluje použití fondu investic ve výši 850.000 Kč organizaci Střední průmyslová škola Ostrov, p.o., 

na pořízení osobního automobilu 

 

Termín kontroly: 10.08.2020 
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Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

15. Žádost o prominutí poslední splátky návratné finanční výpomoci od Ministerstva financí 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 552/06/20 
 

- souhlasí s podáním žádosti Ministerstvu financí o prominutí poslední splátky návratné finanční 

výpomoci 

 

- pověřuje Mgr. Petra Kubise, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem a podáním žádosti Ministerstvu 

financí o prominutí poslední splátky návratné finanční výpomoci 

 

Termín kontroly: 30.11.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
16. Postup ve věci škodního případu "Přestupek a vyměření pokuty vč. paušálních nákladů řízení  

ve výši 11.000 Kč za provoz kotlů na zemní plyn bez povolení Krajského úřadu Karlovarského 

kraje" u Gymnázia Cheb, příspěvková organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 553/06/20 
 

- bere na vědomí informaci o projednání škodního případu „Přestupek a vyměření pokuty vč. paušálních 

nákladů řízení ve výši 11.000 Kč za provoz kotlů na zemní plyn bez povolení Krajského úřadu 

Karlovarského kraje“ u Gymnázia Cheb, příspěvková organizace a doporučující závěry škodní komise, 

které jsou uvedeny v Protokolu o jednání škodní komise ze dne 20. 5. 2020 

 

- určuje v souladu s ustanovením § 257 odst. 2 a § 262 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, za škodu ve výši 11.000 Kč způsobenou Gymnáziu Cheb, příspěvková organizace, 

ředitelem této příspěvkové organizace: náhradu škody ve výši 0 Kč řediteli Gymnázia Cheb, příspěvková 

organizace a škodu v plné výši, tj. 11.000 Kč ponechat k tíži příspěvkové organizace 

 

- ukládá odboru finančnímu v souladu s § 263 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, projednat výši náhrady škody s ředitelem Gymnázia Cheb, příspěvková organizace a písemně 

mu ji oznámit 

 

Termín kontroly: 24.08.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

17. Informace o postupu ve věci vratitelných přeplatků evidovaných u Úřadu regionální rady 

regionu soudržnosti Severozápad na základě žádosti Integrované střední školy technické  

a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 554/06/20 
 

- bere na vědomí  

- aktuální informace ve věci týkající se žádosti Integrované střední školy technické a ekonomické 

Sokolov, příspěvkové organizace, o vrácení vratek vratitelných přeplatků  

dle § 154 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění 

 

- Příkaz Ministerstva financí ČR ke zjednání nápravy, č. j. MF-20/2020/1203-3 ze dne 28. 2. 2020  
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dle § 38 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, kterým Ministerstvo financí ČR jako 

nadřízený správce daně přikázalo Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad,  

aby neprodleně po doručení tohoto příkazu napravil nežádoucí stav a vrátil na účet předkladatele podnětu 

daňový přeplatek dle jeho žádosti 

 

- Informaci Ministerstva financí ČR o opatření proti nečinnosti správce daně č. j. MF-20/2020/1203-2  

ze dne 2. 3. 2020 ve věci žádosti Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové 

organizace, o vrácení vratek vratitelných přeplatků dle § 154 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,  

v platném znění 

 

- přípis Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. j. RRSZ 1649/2020 ze dne 13. 5. 2020, 

kterým byl ředitel Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizace,  

v reakci na jeho dotaz informován ředitelkou Úřadu Regionální rady o aktuálních krocích, které Úřad 

Regionální rady činí ve věci postupu při realizaci Příkazu ke zjednání nápravy 

 

Termín kontroly: 30.11.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
18. Informace o doručeném Rozhodnutí o prominutí daně u projektu "Personální audit Krajského 

úřadu Karlovarského kraje" reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00124 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 555/06/20 
 

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

o doručeném Rozhodnutí o prominutí daně vyhotoveném Generálním finančním ředitelstvím  

dne 21.05.2020, č. j. 89758/19/7700-40470-101251, u projektu "Personální audit Krajského úřadu 

Karlovarského kraje" reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00124, kterým Generální finanční ředitelství částečně 

vyhovělo podané Žádosti o prominutí odvodu daně a penále za prodlení č. j. 143/HH/16 ze dne 06.10.2016 

a prominulo částku 163.183 Kč z celkového vyměřeného odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 

979.098 Kč a částku 804.277 Kč z celkového vyměřeného penále za prodlení s odvodem za porušení 

rozpočtové kázně ve výši 979.098 Kč 

 

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

pro Karlovarský kraj v celkové výši 967.460 Kč (tj. 163.183 Kč + 804.277 Kč) 

 

Termín kontroly: 05.10.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 
 

19. 3. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního 

obvodu Karlovarského kraje pro rok 2020“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 556/06/20 
 

- schvaluje 3. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního 

obvodu Karlovarského kraje pro rok 2020“ s účinností od 14.06.2020 dle návrhu 

 

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

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

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

 

Termín kontroly: 07.09.2020 
 

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

 

 
20. Změnové řízení ke smlouvě č. 35/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního 

fondu dopravní infrastruktury 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 557/06/20 
 

- souhlasí s návrhem žádosti Změnového řízení ke smlouvě č. 35/2020 o poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 dle předloženého návrhu 

 

- schvaluje podání žádosti o Změnové řízení ke smlouvě č. 35/2020 o poskytnutí finančních prostředků  

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 dle předloženého návrhu včetně nabytí 

finančních prostředků podle této smlouvy 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, učinit 

veškeré kroky směřující k podání žádosti o Změnové řízení ke smlouvě č. 35/2020 o poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 

 

- pověřuje náměstka hejtmana, pana Martina Hurajčíka, podpisem žádosti o Změnové řízení a všech 

dokumentů souvisejících s tímto Změnovým řízením 

 

Termín kontroly: 24.08.2020 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
21. Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu 

Karlovarského kraje za rok 2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 558/06/20 
 

- projednala „Souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu 

Karlovarského kraje za rok 2019“ dle návrhu 

 

- schvaluje zveřejnění „Souhrnné zprávy o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním 

obvodu Karlovarského kraje za rok 2019“ na internetových stránkách Karlovarského kraje dle návrhu 

 

Termín kontroly: 27.07.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
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22. Pravidelná informace z kontrolního dne k Závazku veřejné služby na Údržbě silnic 

Karlovarského kraje, a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 559/06/20 
 

- bere na vědomí zápisy z kontrolních dnů na Údržbě silnic Karlovarského kraje, a.s., k Závazku veřejné 

služby ze dne 21.01.2020, 20.02.2020 a 16.04.2020 a měsíční vyúčtování za měsíc leden, únor a březen 

2020 - skutečné náklady na výkon údržbových prací na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví 

Karlovarského kraje dle Dodatku č. 8 ev. č. 02650/2016/8 a následujících ke smlouvě o poskytnutí 

vyrovnávací platby za závazek veřejné služby ev. č. 01883/2014 – 00 

 

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

 

 
23. Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic 

Karlovarského kraje za rok 2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 560/06/20 
 

- bere na vědomí Zprávu o činnosti příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského 

kraje za rok 2019 

 

Termín kontroly: 19.10.2020 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
24. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Muzeum Cheb - Výměna osvětlení  

v budově expozice"  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 561/06/20 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona  

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

"Muzeum Cheb - Výměna osvětlení v budově expozice" 

 

- schvaluje hodnotící kritéria - nejnižší nabídková cena včetně DPH (váha kritéria 60%) a technická 

úroveň osvětlení (váha kritéria 40%) pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Muzeum  

Cheb - Výměna osvětlení v budově expozice" 

 

- schvaluje maximální možnou a nepřekročitelnou výši nabídkové ceny na 4.800.000 Kč včetně DPH 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Muzeum Cheb - Výměna osvětlení v budově 

expozice" 

 

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

"Muzeum Cheb - Výměna osvětlení v budově expozice": 

ELEKTRO S.M.S., spol. s r.o., Dobrovodská 1804/43, 370 06 České Budějovice 5, IČO 40743624 

ADG group s.r.o., Rybkova 334/4, 602 00 Brno - Veveří, IČO 28273770 
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Kuběnský spol. s r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO 04335759 

Ing. Josef Koutecký, Kladenská 500/33, 273 43 Buštěhrad, IČO 45849633 

ERCO Lighting GmbH, organizační složka Praha, Šafaříkova 456/3, 120 00 Praha 2, IČO 27895645 

 

- schvaluje členy hodnotící komise: 

Martin Hurajčík 

Ing. Josef Janů 

Mgr. Veronika Vodičková 

Ing. Martina Kulová 

Ing. Irena Šteflová 

Monika Drobilová 

 

náhradníky hodnotící komise: 

Mgr. Dalibor Blažek 

Mgr. Jaroslav Borka 

Ing. Jaroslav Bradáč 

Ing. Jan Bureš 

Ing. arch. Vojtěch Franta 

Ing. Pavel Hojda 

Ing. Jan Horník 

Ing. Karel Jakobec 

Mgr. Jiří Klsák 

Ing. Petr Kulhánek 

Jakub Pánik 

Bc. Jan Picka 

JUDr. Václav Sloup 

Michal Šťovíček 

Ing. Eva Valjentová 

Ing. Romana Štecová 

Jana Spirová 

Ing. Květoslav Smutný 

Jiří Kvak 

Mgr. Kateřina Miosgová 

Ing. Zora Bolková 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

Ing. Martina Kulová, ředitelka Muzea Cheb, příspěvková organizace 

 

 
25. „Dokončení nápravy škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá - Jeroným Dolu 

Jeroným v k. ú. Čistá u Rovné okres Sokolov“ - schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci 

stavby 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 562/06/20 
 

- schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Dokončení nápravy škod způsobených 

dobýváním cínu na ložisku Čistá - Jeroným Dolu Jeroným v k. ú. Čistá u Rovné okres Sokolov" 

- pověřuje Ing. Michaela Runda, ředitele Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, 

podpisem předmětného dodatku smlouvy 

 

Termín kontroly: 02.11.2020 
 

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

a cestovního ruchu 
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Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvková organizace 

 
26. Vyplacení nevyplacené části dotace společnosti FM Consulting s.r.o., se sídlem Na čihadle 

959/55, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČO: 27895718, na základě rozhodnutí o odvolání ve věci porušení 

rozpočtové kázně v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 563/06/20 
 

- schvaluje  

-vyplacení nevyplacené části dotace ve výši 134.481,56 Kč společnosti FM Consulting s.r.o., se sídlem Na 

čihadle 959/55, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČO 27895718 

 

- nezahájení soudního sporu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem  

Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, IČO 00022985, ohledně náhrady škody ve výši 134.481,56 Kč  

 

- vyplacení dotace v obdobných případech v rámci operačního programu Vzdělávání  

pro konkurenceschopnost v částce nepřevyšující 200.000 Kč dle odůvodnění v důvodové zprávě 

 

- pověřuje odbor investic vyplacením dotačních prostředků 

 

Termín kontroly: 27.07.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

 
27. Žádost o změnu dílčího projektu č. 3_01_649 v rámci projektu "Podpora výměny zdrojů tepla 

na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020  Kotlíkové 

dotace III" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 564/06/20 
 

- schvaluje žádost o změnu zdroje vytápění u projektu číslo 3_01_649 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
28. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském 

kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III", 1. průběžná výzva projektu - schválení  XII. 

části dílčích projektů do zásobníku 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 565/06/20 
 

- schvaluje  

- k financování a zařazení do zásobníku dílčích projektů dílčí projekty podané v 1. průběžné výzvě 

projektu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji  

v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III", dle přílohy 1 

- zamítnutí žádostí o dílčí projekty podaných v 1. průběžné výzvě projektu "Podpora výměny zdrojů tepla 

na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové  

dotace III", dle přílohy 2 
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- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Mgr. Dalibora Blažka, podpisem Smluv o poskytnutí 

účelové investiční dotace schválených dílčích projektů, a to za předpokladu, že se v rámci výzvy uvolní 

finanční prostředky k financování dílčích projektů 

 

Termín kontroly: 27.07.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
29. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést 

stavbu zařízení distribuční soustavy na pozemku parc. č. 2012/9 v k.ú. Sokolov, mezi Karlovarským 

krajem a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou společností MONTPROJEKT a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 566/06/20 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu 

provést stavbu zařízení distribuční soustavy č. IE-12-0007830/SOBS VB06, název stavby: "Sokolov, 

UN/22, K. Čapka - nemocnice, kVN, TS", na pozemku parc. č. 2012/9 v k.ú. Sokolov, mezi Karlovarským 

krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako stranou budoucí povinnou), 

a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou na základě plné moci společností MONTPROJEKT, a.s., 

se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, IČO 28494032 (jako stranou budoucí oprávněnou) 

 

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

ze dne 25.05.2015, podpisem předmětné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-0007830/SOBS VB06 

 

Termín kontroly: 21.09.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
30. Souhlas s uzavřením dodatků ke smlouvám o výpůjčce s Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., 

na movitý majetek 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 567/06/20 
 

- souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ev. č. KK03337/2019, s Karlovarskou 

krajskou nemocnicí a.s., se sídlem Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary, IČO 26365804,  

dle předloženého návrhu 

 

- souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ev. č. KK00557/2013-00, s Karlovarskou 

krajskou nemocnicí a.s., se sídlem Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary, IČO 26365804,  

dle předloženého návrhu 

 

- pověřuje Bc. Olgu Vokáčovou, vedoucího Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského 

kraje, k podpisu předmětných dodatků smluv o výpůjčce, dle předloženého návrhu 

 

Termín kontroly: 27.07.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 
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31. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje  

– pozemek p.p.č. 1597/2 v k.ú. Pšov u Žlutic 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 568/06/20 
 

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

p.p.č. 1597/2 o výměře 314 m2 v k.ú. Pšov u Žlutic a obci Pšov, a to formou kupní smlouvy mezi panem 

XXXXX, bytem XXXXX (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. 31/2020 ze dne 

18.02.2020 ve výši 18.130 Kč, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví pana XXXXX do 

vlastnictví Karlovarského kraje 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, 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 

 

 
32. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti T.G., a.s., do vlastnictví Karlovarského 

kraje – pozemky p.p.č. 134/8, 1558/1, 1025/8, 1558/3, 1025/11, 1558/7 a 1558/8 v k.ú. Plesná 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 569/06/20 
 

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

p.p.č. 134/8 o výměře 193 m2 , 1558/1 o výměře 362 m2, 1025/8 o výměře 1 m2, 1558/3 o výměře 719 m2, 

1025/11 o výměře 1 m2, 1558/7 o výměře 1 m2 a 1558/8 o výměře 9 m2 v k.ú. a obci Plesná formou kupní 

smlouvy mezi společností T.G., a.s., se sídlem K Cihelnám 699/35a, Plzeň - Černice, PSČ 326 00,  

IČO 45349088 (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. 414-71/2019 ze dne 19.12.2019 

ve výši 90.020 Kč, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví společnosti T.G., a.s.,  

do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

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

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

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

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

příspěvková organizace 

 
33. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti J - DOS s.r.o., do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 580/5, 580/6, 580/7 a 580/9 v k.ú. Hroznětín 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 570/06/20 
 

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

p.p.č. 580/5 o výměře 444 m2, 580/6 o výměře 698 m2, 580/7 o výměře 133 m2 a 580/9 o výměře 218 m2 

v k.ú. a obci Hroznětín, a to formou kupní smlouvy mezi společností J - DOS s.r.o., se sídlem Herstošice 

45, PSČ 364 71 Bochov, IČO 47714859 (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. 554/30/2016 - A2/2019 ze dne 30.12.2019 ve výši 490.000 Kč, a tím převést předmětné nemovité věci  

z vlastnictví společnosti J - DOS s.r.o., do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné 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 

 

 
34. Souhlas s odstraněním nevyužívané budovy v majetku Karlovarského kraje - budova č.p. 1185, 

která je součástí pozemku st.p.č. 2712 v k.ú. Karlovy Vary 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 571/06/20 
 

- souhlasí s odstraněním nevyužívané budovy v majetku Karlovarského kraje, v nájmu Karlovarské 

krajské nemocnice a.s. - budova č.p. 1185 (bývalé dětské oddělení, oddělení ORL, oční ambulance  

- pavilon "M"), která je součástí pozemku st.p.č. 2712 v k.ú. Karlovy Vary 

Termín kontroly: 07.09.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

 

 
35. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného k hospodaření příspěvkovým 

organizacím 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 572/06/20 
 

- souhlasí s úplnou fyzickou likvidací movitého majetku v pořizovacích hodnotách nad 100 tis. Kč,  

nulových zůstatkových hodnotách, svěřených k hospodaření příspěvkovým organizacím: 
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1. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace,  

se sídlem Poděbradská 1247/2, 360 01 Karlovy Vary - fotometr BTS 330, rok pořízení 2001, pořizovací 

cena 131.099 Kč 

2. Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v Mnichově, příspěvková organizace,  

se sídlem Mnichov č.p. 142, 358 01 Mariánské Lázně - 25 místná sedací souprava, rok pořízení 2005, 

pořizovací cena 115.222 Kč, dle návrhu. 

 

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací - Ing. Monice Šumové, ředitelce Domova pro osoby  

se zdravotním postižením Pramen v Mnichově, příspěvková organizace a Mgr. Haně Švejstilové, ředitelce 

Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Karlovy Vary, příspěvková organizace, zajistit 

provedení úplné fyzické ekologické likvidace, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 16.11.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Monika Šumová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ 

v Mnichově, příspěvková organizace 

Mgr. Hana Švejstilová, ředitelka příspěvkové organizace Střední zdravotnické školy  

a vyšší odborné školy zdravotnické Karlovy Vary 

 

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

do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 573/06/20 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/22213, pozemek p.č. 150/1 v k.ú. Andělská 

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

MONTPROJEKT, a.s., dle geometrického plánu č. 909-4875/2020 ze dne 06.03.2020 (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/22213, pozemek p.č. 150/1 v k.ú. Andělská 

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

MONTPROJEKT, a.s., dle geometrického plánu č. 908-4874/2020 ze dne 05.03.2020 (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/2149, pozemek p.p.č. 758 v k.ú. Dřenice  

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

MONTPROJEKT, a.s., dle geometrického plánu č. 1054-6735/2020 ze dne 21.03.2020 (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/21233, pozemek p.č. 627/1 v k.ú. Habartov, 

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

dle geometrického plánu č. 1254-4122/2019 ze dne 31.01.2020 (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/2095, pozemek p.p.č. 999 v k.ú. Nadlesí,  
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ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci společností Stav - elektro, 

s.r.o., dle geometrického plánu č. 241-3473/2019 ze dne 07.07.2019 (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/22134, pozemek p.p.č. 923/1 v k.ú. Sedlec  

u Karlových Var, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci 

společností SUPTel a.s., dle geometrického plánu č. 600-76/2019 ze dne 26.11.2019 (umístění 

inženýrských sítí – vzdušné vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu  

500 Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši  

2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014,  

tj. celkem 3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21217, pozemky p.p.č. 360/5, 360/8 a 360/10 

v k.ú. Třebeň, ve prospěch společnosti Správa železnic, státní organizace, dle geometrického plánu  

č. 235-161813/2019 ze dne 09.04.2019 (umístění inženýrských sítí – kabely traťového zabezpečovacího 

zařízení), a to za celkovou jednorázovou úhradu 1.500 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 1.815 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21039, pozemek p.p.č. 3287/1  

v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách, ve prospěch společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.,  

dle geometrického plánu č. 695-741/2020 ze dne 03.03.2020 (umístění inženýrských sítí – vodovod  

a kanalizace), 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 

 

- 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: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 
 

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

– pozemek p.p.č. 694/5 v k.ú. Zelená Hora u Kraslic 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 574/06/20 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemek p.p.č. 694/5 o výměře 36 m2 v k.ú. Zelená Hora  

u Kraslic a obci Kraslice konkrétnímu zájemci XXXXX, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským 

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

(jako prodávající na straně jedné) a XXXXX, bytem XXXXX, PSČ 358 01 (jako kupující na straně 

druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 436-20/2020 ze dne 

10.03.2020 ve výši 3.888 Kč + DPH, tj. celkem 4.704,48 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 XXXXX 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemku p.p.č. 694/5 

o výměře 36 m2 v k.ú. Zelená Hora u Kraslic a obci Kraslice konkrétnímu zájemci XXXXX, a to formou 

kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako prodávající na straně jedné), a XXXXX, bytem 

XXXXX, PSČ 358 01 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena 

znaleckým posudkem č. 436-20/2020 ze dne 10.03.2020 ve výši 3.888 Kč + DPH,  

tj. celkem 4.704,48 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 XXXXX 

 

- 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, příspěvkovou organizaci, 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 

 

 
38. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku obce 

Vrbice - pozemky p.p.č. 1993/2 a 2022 v k.ú. Vrbice u Valče 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 575/06/20 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 1993/2 o výměře 1717 m2  

a 2022 o výměře 593 m2 v k.ú. Vrbice u Valče a obci Vrbice, konkrétnímu zájemci obci Vrbice,  

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 Vrbice, se sídlem 

Vrbice 65, PSČ 364 52 Žlutice, IČO 00573302 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu,  

že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední 

desce před jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou 

nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce 

Vrbice 

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

p.p.č. 1993/2 o výměře 1717 m2 a 2022 o výměře 593 m2 v k.ú. Vrbice u Valče a obci Vrbice, 

konkrétnímu zájemci obci Vrbice, 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 Vrbice, se sídlem Vrbice 65, PSČ 364 52 Žlutice, IČO 00573302 (jako obdarovaný 

na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše 

uvedené nemovité věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat, 

nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského 

kraje do vlastnictví obce Vrbice 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné darovací smlouvy 
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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 

 

 
39. Zánik předkupního práva - pozemky p.p.č. 18/1 a 21/3 v k.ú. Horní Kramolín 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 576/06/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zánik předkupního práva  

pro Karlovarský kraj u pozemků p.p.č. 18/1 a 21/3 v k.ú. Horní Kramolín, které bylo zapsáno do katastru 

nemovitostí pro stavbu obchvatu Horního Kramolína na základě schválené územně plánovací 

dokumentace dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů 

 

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 

 

 
40. Žádost obce Mnichov o výjimku z veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje uzavřené dne 27.05.2019 na projekt „Výstavba kanalizace a ČOV v částech 

Sítiny a Rájov“  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 577/06/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit výjimku z Veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje uzavřené dne 27.05.2019 na projekt 

„Výstavba kanalizace a ČOV v částech Sítiny a Rájov“, dle důvodové zprávy 

 

Termín kontroly: 30.11.2020 
 

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

 

 
41. Dodatek č. 9 k dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem  

a společností ASEKOL a.s., pro rok 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 578/06/20 
 

- schvaluje Dodatek č. 9 k dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem  

a společností ASEKOL a.s., IČO 27373231, dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, radního pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky, podpisem 

Dodatku č. 9 k dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem a společností 

ASEKOL a.s., IČO 27373231 
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Termín kontroly: 14.12.2020 
 

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

 

 
42. Dodatek č. 4 k dohodě o spolupráci mezi Karlovarským krajem a společností  

ELEKTROWIN a.s., pro rok 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 579/06/20 
 

- schvaluje dodatek č. 4 k dohodě o spolupráci mezi Karlovarským krajem a společností  

ELEKTROWIN a.s., IČO 27257843, dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, radního pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky, podpisem 

dodatku č. 4 k dohodě o spolupráci mezi Karlovarským krajem a společností  

ELEKTROWIN a.s., IČO 27257843 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

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

 

 
43. Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem a společností  

ECOBAT s.r.o., na projektu „Intenzifikace zpětného odběru baterií v Karlovarském kraji“  

pro rok 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 580/06/20 
 

- schvaluje dohodu o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu „Intenzifikace zpětného odběru baterií 

v Karlovarském kraji“ se společností ECOBAT s.r.o., IČO 26725967, dle návrhu 

 

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

zemědělství a energetiky, podpisem dohody o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu „Intenzifikace 

zpětného odběru baterií v Karlovarském kraji“ se společností ECOBAT s.r.o., IČO 26725967 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

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

 

 
44. Společný projekt Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s., pro rok 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 581/06/20 
 

- schvaluje dodatek č. 6 k dohodě o spolupráci při řešení pilotního projektu se společností  

EKO-KOM, a. s., IČO 25134701, dle návrhu 

 

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

zemědělství a energetiky, podpisem dodatku č. 6 k dohodě o spolupráci při řešení pilotního projektu  

se společností EKO-KOM, a.s., IČO 25134701 
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Termín kontroly: 14.12.2020 
 

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

45. Poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu provozování domácí hospicové péče  

pro rok 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 582/06/20 
 

- projednala žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu provozování domácí hospicové péče pro rok 2020 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotace  

na podporu provozování domácí hospicové péče z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2020 žadatelům 

dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uzavření veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu uveřejněného v příloze č. 5 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Jana Bureše, uvolněného 

člena Rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje s žadateli dle návrhu 

 

- ukládá odboru zdravotnictví a odboru investic realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 27.07.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

 

 
46. Program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi  

v souvislosti s eReceptem - schválení poskytnutí dotací  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 583/06/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

- poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu na podporu vybavení ordinace 

praktického lékaře informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem žadatelům dle přílohy 1  

- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle vzorové 

smlouvy v příloze 2 s žadateli dle přílohy 1 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Jana Bureše, člena rady 

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

kraje s žadateli dle přílohy 1 

 

Termín kontroly: 27.07.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 
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47. Informativní přehled připravovaných i realizovaných veřejných zakázek Karlovarské krajské 

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

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 584/06/20 
 

- bere na vědomí informaci Karlovarské krajské nemocnice a.s., o stavu přípravy a realizace veřejných 

zakázek pro období 2019 - 2020 se stavem k 31.03.2020 

 

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

 

 
48. Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Základní umělecké škole 

Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 585/06/20 
 

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 80.000 Kč 

Základní umělecké škole Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou, příspěvková organizace (IČO 63554453), 

na úhradu cestovních nákladů spojených s hudebními vystoupeními žáků školy v rámci mezinárodního 

projektu „Devět století společné historie“ v Belgii 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 205/2020 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 80.000 Kč  

v rámci rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje  

na poskytnutí neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní 

uměleckou školu Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou, příspěvková organizace, na úhradu části 

cestovních nákladů na zahraniční cestu žáků 

 

- 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 

 

 
49. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - P. F. art, spol. s r.o.  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 586/06/20 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 40.000 Kč  

P. F. art, spol. s r.o. (IČO 46905375), na částečnou úhradu nákladů spojených s výrobou publikace Atlas 

školství Karlovarského kraje 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 206/2020 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 40.000 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 P.F. art, spol. s r.o., na pokrytí 

nákladů spojených se zajištěním výroby publikací Atlasu školství pro školní rok 2021/2022 
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- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje ve výši 40.000 Kč P. F. art, spol. s r.o. (IČO 46905375), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s výrobou publikace Atlas školství Karlovarského kraje dle návrhu 

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

 

Termín kontroly: 24.08.2020 
 

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

 

 
50. Změna v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u Gymnázia Sokolov  

a Krajského vzdělávacího centra, příspěvkové organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 587/06/20 
 

- schvaluje provedení zápisu změny v údajích o řediteli Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího 

centra, příspěvková organizace, vedených v rejstříku škol a školských zařízení, spočívající ve změně 

adresy jeho trvalého pobytu 

 

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

zřizovatele o provedení zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení 

 

- 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 

 

 
51. Informace ve věci škodního případu souvisejícího s projektem Integrované střední školy 

technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace, s názvem "Projekt revitalizace Centra 

vzdělávání ISŠTE Sokolov" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 588/06/20 
 

- bere na vědomí informaci o průběhu a výsledku řešení škodní události související s projektem s názvem 

"Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov" realizovaným Integrovanou střední školou 

technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace 

 

- ukládá ředitelce krajského úřadu doporučit další postup v dané věci 

 

Termín kontroly: 27.07.2020 
 

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

Mgr. Martina Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 
52. Národní institut pro integraci (NIPI) bezbariérové prostředí, o.p.s – doplnění informace k dotaci 

za rok 2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 589/06/20 
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- bere na vědomí informaci o poskytnuté dotaci v rámci Karlovarského kraje za rok 2019 společnosti 

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IČO 27163059 

Zodpovídá: Ing. Josef Janů, člen rady 

 

 
53. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Českým drahám, a.s.,  

na podporu cyklodopravy v Karlovarském kraji 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 590/06/20 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Českým drahám, a.s.,  

IČO 70994226, na podporu cyklodopravy v Karlovarském kraji ve výši 150.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Českými drahami, a.s., 

IČO 70994226, na podporu cyklodopravy v Karlovarském kraji ve výši 150.000 Kč z rozpočtu 

Karlovarského kraje dle přílohy 

 

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

projektového řízení a informatiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 24.08.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Irena Krolopová, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 

54. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – město Přebuz  

– Projektová dokumentace pro rekonstrukci mostu na cyklotrase č. 2000 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 591/06/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Přebuz, IČO 00259543, na zpracování projektové 

dokumentace pro rekonstrukci mostu na cyklotrase č. 2000 ve výši 200.000 Kč 

 

Termín kontroly: 19.10.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Irena Krolopová, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 

 
55. Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace,  

za 1. čtvrtletí 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 592/06/20 
 

- bere na vědomí zprávu o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p. o., za 1. čtvrtletí 2020 

 

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

 

 
56. ESRI licence (server) pro krajský úřad Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 593/06/20 
 

- bere na vědomí informaci o nutnosti prodloužení licencí ESRI (server) na programy ArcGIS  

pro Krajský úřad Karlovarského kraje k zajištění potřeb odborů pracujících s GIS nástroji, zajištění služeb 

DTM pro obce, města, správce sítí v Karlovarském kraji, územně analytické podklady, atd., do konce roku 

2020 a přímé zadání zakázky firmě ARCDATA Praha, s.r.o., která je jediným prodejcem software ESRI  

v ČR. 

 

- schvaluje výjimku z pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a příspěvkovými 

organizacemi zřízenými krajem – č. PR 06/2018 a vystavení objednávky s firmou ARCDATA Praha, s.r.o. 

 

Zodpovídá: Ing. Jiří Heliks, vedoucí odboru informatiky 

 

 
57. Výjimka z předpisu rady kraje č. PR 06/2018 "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" na reklamní kampaň od společnosti 

Seznam.cz, a. s., v rámci projektu „Prezentace Hornického regionu Erzgebirge/ Krušnohoří jako 

zapsaného statku na Seznamu světového dědictví UNESCO" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 594/06/20 
 

- schvaluje výjimku z předpisu rady kraje č. PR 06/2018 "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" pro přímé zadání zakázky na reklamní kampaň 

v rámci projektu "Prezentace Hornického regionu Erzgebirge/ Krušnohoří jako zapsaného statku  

na Seznamu světového dědictví UNESCO" jednomu dodavateli, a to společnosti Seznam.cz, a. s. 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu realizaci reklamní kampaně  

od společnosti Seznam.cz, a.s., v rámci projektu "Prezentace Hornického regionu Erzgebirge/ Krušnohoří 

jako zapsaného statku na Seznamu světového dědictví UNESCO" a zajistit všechny kroky vyplývající  

z usnesení 

 

Termín kontroly: 13.07.2020 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
58. Zapojení Karlovarského kraje do projektu „Krizové scénáře socioekonomického vývoje 

lázeňství ve vazbě na pandemii COVID - 19“ v roli aplikačního garanta 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 595/06/20 
 

- schvaluje zapojení Karlovarského kraje jako aplikačního garanta do projektu „Krizové scénáře 

socioekonomického vývoje lázeňství ve vazbě na pandemii COVID - 19“ v Programu na podporu 

aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací  

ÉTA - TA ČR 
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- pověřuje Ing. arch. Vojtěcha Frantu, uvolněného člena zastupitelstva, předsedu Komise pro UNESCO, 

podpisem "Letter of intent" a všech potřebných dokumentů spojených s rolí Karlovarského kraje jako 

aplikačního garanta v projektu „Krizové scénáře socioekonomického vývoje lázeňství ve vazbě  

na pandemii COVID - 19“ v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA - TA ČR 

 

Termín kontroly: 13.07.2020 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
59. Návrh odpovědi na žádost Ústředního automotoklubu České republiky z.s., o pomoc  

s organizováním sportovní akce 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 596/06/20 
 

- bere na vědomí žádost Ústředního automotoklubu České republiky z.s., ze dne 20.04.2020, o pomoc  

s organizací sportovní akce 

 

- schvaluje návrh odpovědi Ústřednímu automotoklubu České republiky z.s. 

 

- pověřuje náměstka hejtmana, Martina Hurajčíka, podpisem odpovědi Ústřednímu automotoklubu  

České republiky z.s., a jejím vypravením 

 

Termín kontroly: 24.08.2020 
 

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

 

60. Schválení smluv o poskytnutí náborového příspěvku 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 597/06/20 
 

- bere na vědomí žádost Karlovarské krajské nemocnice a.s., o vyplacení náborového příspěvku  

pro XXXXX a žádost o vyplacení první části náborového příspěvku dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku na vybrané oddělení mezi 

Karlovarským krajem a paní XXXXX a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem 

a místem poskytování zdravotních služeb: Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, PSČ 360 01, (nemocnice) 

dle návrhu 

 

- bere na vědomí žádost společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o., o vyplacení náborového příspěvku  

pro XXXXX a žádost o vyplacení první části náborového příspěvku dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a paní 

XXXXX a NEMOS SOKOLOV s.r.o., IČO 24747246, se sídlem Na Florenci 2116/15,  

PSČ 110 00 Praha 1, místo poskytování zdravotních služeb: Sokolov, Slovenská 545, PSČ 356 01 

(nemocnice), dle návrhu 

 

- bere na vědomí žádost společnosti NEMOS PLUS s.r.o., o vyplacení náborového příspěvku  

pro XXXXX, XXXXX a XXXXX a žádost o vyplacení první části náborových příspěvků dle návrhu 
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- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem  

a XXXXX a NEMOS PLUS s.r.o., IČO 47714913, se sídlem Na Florenci 2116/15,  

PSČ 110 00 Praha 1, místo poskytování zdravotních služeb: Ostrov, U nemocnice 1161, PSČ 363 01 

(nemocnice), dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem  

a XXXXX a NEMOS PLUS s.r.o., IČO 47714913, se sídlem Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00 Praha 1, 

místo poskytování zdravotních služeb: Ostrov, U nemocnice 1161, PSČ 363 01, (nemocnice) dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem  

a XXXXX a NEMOS PLUS s.r.o., IČO 47714913, se sídlem Na Florenci 2116/15,  

PSČ 110 00 Praha 1, místo poskytování zdravotních služeb: Ostrov, U nemocnice 1161, PSČ 363 01 

(nemocnice), dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem smluv o poskytnutí náborových 

příspěvků za Karlovarský kraj 

 

Termín kontroly: 02.11.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
61. Informace o zajištění prostor pro provoz poboček Vyšší policejní školy a Střední policejní školy 

Ministerstva vnitra v Praze a Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany  

v Moravské Třebové 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 598/06/20 
 

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

o zajištění prostor pro provoz poboček Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra  

v Praze a Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové  

v Sokolově včetně finančního krytí souvisejících investičních a neinvestičních akcí 

 

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

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 10.08.2020 
 

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

 

 
62. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Západočeská univerzita v Plzni 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 599/06/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Západočeské univerzitě v Plzni (IČO 49777513) ve výši  

1.000.000 Kč na zabezpečení výuky nekvalifikovaných učitelů ve studijním programu učitelství 1. stupně 

základní školy v Karlovarském kraji formou celoživotního vzdělávání realizovaného Fakultou 

pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální 
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dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Západočeské univerzitě v Plzni (IČO 49777513) ve výši  

2.500.000 Kč na podporu provozu a vzdělávacích aktivit odloučeného pracoviště Fakulty ekonomické 

Západočeské univerzity v Plzni v Chebu, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy dle návrhu 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 230/2020 - přesun rozpočtových prostředků z kapitálové rezervy  

na nepředvídané výdaje Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 3.500.000 Kč 

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

cizím subjektům téhož odboru k poskytnutí individuální neinvestiční dotace subjektu Západočeská 

univerzita v Plzni, a to 1.000.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s financováním výuky 

nekvalifikovaných učitelů ve studijním programu učitelství 1. stupně základní školy v Karlovarském kraji, 

a dále 2.500.000 Kč na spolufinancování nákladů souvisejících s provozem pracoviště v Chebu 

 

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

a realizovat veškeré další úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 21.09.2020 
 

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

 

 
63. Změna části usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 42/01/20 ze dne 14. 1. 2020 - Přijímací 

řízení ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem pro školní rok 2020/2021 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
64. Dotační programy Karlovarského kraje - zrušení vyhlášení dotačních programů v důsledku 

nouzového stavu vyhlášeného z důvodu šíření nemoci COVID-19 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 600/06/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zrušit administraci dotačních 

programů s ohledem na prodloužení lhůty pro rozhodnutí o žádosti uvedené v čl. VIII níže uvedených 

dotačních programů, případně dotační programy v roce 2020 nevyhlašovat: 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vydávání 

neperiodických publikací 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - "Senior Expres" 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rodiny 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu školních soutěží 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti 

prevence rizikového chování dětí a mládeže 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kreativity, spolupráce 

a zdravého životního stylu dětí a mládeže v Karlovarském kraji 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přípravy účastníků 

olympiády dětí a mládeže 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního 

prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu 

před povodněmi v územích ohrožených povodněmi 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení výskytu prasete 

divokého v obydlených a obyvateli jinak využívaných oblastech Karlovarského kraje 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení počtu černé zvěře  

na území Karlovarského kraje 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zrušení dotačního programu 

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení počtu černé zvěře na území 

Karlovarského kraje schváleného Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 371/09/17  

dne 7. 9. 2017 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

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

a cestovního ruchu 

Ing. Irena Krolopová, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

Bc. Petra Maněnová, pověřená úkoly vedoucí odboru sociálních věcí 

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

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
65. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové péče, lázeňství 

a cestovního ruchu - oblast UNESCO 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 601/06/20 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace pro Montanregionu Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s.,  

ve výši 159.720 Kč, dle tabulky, která je přílohou č. 1 

 

- schvaluje neposkytnutí dotace pro Národní památkový ústav, ve výši 60.000 Kč, dle tabulky,  

která je přílohou č. 1 

 

- schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace pro Montanregion Krušné hory  

– Erzgebirge, o.p.s, z rozpočtu Karlovarského kraje, dle návrhu, která je přílohou č. 7 

 

- pověřuje Ing. arch. Vojtěcha Frantu, uvolněného člena zastupitelstva pro oblast lázeňství, cestovního 

ruchu a UNESCO, podpisem veřejnoprávní smlouvy pro Montanregionu Krušné hory – Erzgebirge,  

která je přílohou č. 7 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 226/2020 - přesun rozpočtových prostředků z Odboru kultury, 

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky 

cizím subjektům Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje v částce ± 159.720 Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční 

individuální dotace na zajištění činnosti pro společnost Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuálních dotací  

pro Montanregionu Krušné hory – Erzgebirge, ve výši 450.000 Kč a České Lázně - salony Evropy, ve výši 

700.000 Kč, dle tabulky, která je přílohou č. 2 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

individuální dotace Montanregionu Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s, ve výši 450.000 Kč a Českým 

Lázním - salonům Evropy, ve výši 700.000 Kč, z rozpočtu Karlovarského kraje, dle návrhu,  

která je přílohou č. 7 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. arch. Vojtěcha Frantu, uvolněného člena 

zastupitelstva pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO, podpisem veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí individuální dotace pro subjekty Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., a České 

Lázně - salony Evropy 

 

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

a předložit k podpisu veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

Ing. arch. Vojtěchovi Frantovi, radnímu pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO a zajistit 
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veškeré úkony ze smluv vyplývající 

 

Termín kontroly: 27.07.2020 

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

a cestovního ruchu 

 

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

na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 602/06/20 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2020 dle přílohy P1 

 

- souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2020 dle přílohy 

P1 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí dotací z Programu  

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality  

v roce 2020 dle přílohy P2 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uzavřít veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit 

v oblasti prevence kriminality v roce 2020 dle přílohy P2 

 

Termín kontroly: 02.11.2020 
 

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

 

 
67. Výsledky analýzy modelových dopadů a vlivů pandemie COVID – 19 na lázeňství a cestovní 

ruch v Karlovarském kraji 

 

Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení. 

 

 
68. Čerpání finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na jmenovité 

akce na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji na rok 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 603/06/20 
 

- souhlasí s výběrem jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených 

k financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2020 a souhlasí s odůvodněním 

dodržení zásad 3E, tj. hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, ve vztahu k potřebám kraje a ve vztahu  

k velikosti a rozsahu jednotlivých akcí dle předloženého návrhu 

 

- schvaluje rozpis jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených 

k financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2020 dle předloženého návrhu 

 

- pověřuje náměstka hejtmana pana Martina Hurajčíka podpisem rozpisu jmenovitých akcí na silnicích  
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II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k financování z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury v roce 2020 dle předloženého návrhu 

 

- souhlasí s přijetím ručitelského závazku Karlovarského kraje ve výši případného příspěvku z rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury poskytnutého v roce 2020 v max. výši 350 mil. Kč 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit přijetí ručitelského závazku v celkové výši 

případného příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury poskytnutého v roce 2020  

v max. výši 350 mil. Kč 

 

- pověřuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, přijetím 

finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury určených na realizaci 

jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji v roce 2020 prostřednictvím zřizovatele 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, učinit 

veškeré kroky směřující k přijetí případného příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 

poskytnutého v roce 2020 

 

Termín kontroly: 19.10.2020 
 

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

příspěvková organizace 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
69. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové 

péče, lázeňství a cestovního ruchu - Nadace FILM-FESTIVAL Karlovy Vary  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 604/06/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku  

z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 1.500.000 Kč Nadaci FILM-FESTIVAL Karlovy Vary 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2020 ve výši 1.500.000 Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Martina Hurajčíka, náměstka 

hejtmana pro oblast dopravy, silničního hospodářství, kultury a památkové péče, podpisem veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zpracovat materiál  

do Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 19.10.2020 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
70. Záměr zřízení konzervatoře v Lokti 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 605/06/20 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zrušit část usnesení 

Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 242/06/19 ze dne 24. 6. 2019, kterým schválilo zřízení 

Konzervatoře Loket, příspěvková organizace, se sídlem Loket, T. G. Masaryka 3/73, s účinností  

od 1. 9. 2020 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit část usnesení Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. ZK 242/06/19 ze dne 24. 6. 2019, kterým uložilo odboru školství, mládeže  

a tělovýchovy předložit: 

- na jednání zastupitelstva kraje v září 2019 ke schválení zřizovací listinu Konzervatoře Loket, 

příspěvková organizace 

- radě kraje ke schválení nejvyšší povolený počet žáků konzervatoře a zřízení příslušných oborů vzdělání 

včetně nejvyššího povoleného počtu žáků 

- zapracovat zřízení a další rozvoj Konzervatoře Loket, příspěvková organizace, do strategických 

dokumentů v oblasti školství (zejména Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy  

v Karlovarském kraji, Krajský akční plán Karlovarského kraje) 

- zpracovat projektový záměr ke zřízení a dalšímu rozvoji Konzervatoře Loket, příspěvková organizace,  

v rámci Hnědouhelné platformy Karlovarského kraje, tematická skupina D – Vzdělávací projekty 

související s transformací uhelných regionů 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit část usnesení Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. ZK 242/06/19 ze dne 24. 6. 2019, kterým uložilo odboru regionálního rozvoje 

zapracovat zřízení a další rozvoj Konzervatoře Loket, příspěvková organizace, do strategických 

dokumentů Karlovarského kraje (zejména Program rozvoje Karlovarského kraje) 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit odboru školství, mládeže  

a tělovýchovy ve spolupráci s ředitelkou Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy 

Vary, příspěvková organizace, připravit harmonogram zřízení oboru vzdělání 82-41-M/17 Multimediální 

tvorba ve střední škole, jejíž činnost vykonává Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská 

Karlovy Vary, příspěvková organizace, a jeho zápisu do rejstříku škol a školských zařízení 

 

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

 

Termín kontroly: 10.08.2020 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Petr Kubis v. r. 

        hejtman  

Karlovarského kraje 

 Martin Hurajčík v. r. 

 náměstek hejtmana 

 


