
 
 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 206. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 22. června 2020    

v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:01 do 13:18 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. arch. Kaválková, Mgr. Novotný, Mgr. Pavlíková  

Zapisovatelka:       Marie Valentová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Výkon působnosti jediného společníka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.  

– schválení řádné účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2019 

RK 614/06/20 

2. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 22.6.2020 RK 615/06/20 

3. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb zřizované 

krajem za plnění mimořádných pracovních úkolů v krátkém časovém úseku  

RK 616/06/20 

4. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje RK 617/06/20 

5. Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské 

Karlovy Vary, příspěvková organizace – dokončení předprojektové přípravy  

a schválení příslibu financování projektové přípravy 

RK 618/06/20 

6. Uzavření smlouvy o veřejných službách s dopravcem MĚSTSKÁ DOPRAVA 

Mariánské Lázně s.r.o., pro období roku 2020 

RK 619/06/20 

7. Žádost obce Smolné Pece o prominutí jednorázové finanční náhrady za omezení 

vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Smolné Pece – veřejné osvětlení“  

v silničních pozemcích v majetku Karlovarského kraje 

RK 620/06/20 

8. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:  

„II/207 Modernizace silnice Brložec – Lažany, přeložka serpentiny“  

RK 621/06/20 

9. Rozpočtové změny RK 622/06/20 

10. Plnění usnesení č. RK 180/02/17 s názvem "Prodloužení termínů předložení 

prověření akcí souvisejících s vybranými finančními postihy projektů 

Karlovarského kraje a jeho organizací", ukládajícího prověřit zjištění u projektu 

Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova vila 

RK 623/06/20 
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11. Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů 

spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, 

příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí a.s. 

RK 624/06/20 

12. Schválení podstatné změny v projektu „Podpora činnosti Regionální stálé 

konference a programu RE:START v Karlovarském kraji“ registrační číslo 

projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000196 

RK 625/06/20 

13. Schválení podstatné změny v projektu „Podpora vybraných služeb sociální 

prevence II“, registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015040 

RK 626/06/20 

14. Udržitelnost projektu „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském 

kraji“ – schválení zajištění služeb odborného konzultanta v oblasti ekologie  

a biologie invazních rostlin a zajištění služeb specialisty v oblasti GIS a IT 

RK 627/06/20 

15. Plná moc k zastupování Karlovarského kraje ve věci kompletního projednání 

projektové dokumentace pro stavební řízení týkajících se odkanalizování objektu 

Císařských lázní pro zástupce společnosti "Společnost Císařské lázně - GEOSAN 

GROUP - Metrostav" 

RK 628/06/20 

16. 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  XIII. části dílčích projektů do zásobníku 

RK 629/06/20 

17. Uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě mezi Karlovarským krajem  

a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., ev. č. KK 01312/2014-00 

RK 630/06/20 

18. Žádost o snížení nájemného z nájemní smlouvy mezi Karlovarským krajem  

a Svatošky – dětský ráj s.r.o., na pronájem rekreačního zařízení ve Svatošských 

skalách 

RK 631/06/20 

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

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje  

RK 632/06/20 

20. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 310/6 v k.ú. Hroznětín a p.p.č. 668/12  

v k.ú. Odeř 

RK 633/06/20 

21. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví 

Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 21 v k.ú. Doubrava u Lipové 

RK 634/06/20 

22. Úplatné nabytí pozemků p.p.č. 560/3 a 580/3 v k.ú. Stará z majetku fyzické osoby 

do majetku Karlovarského kraje a záměr kraje prodat pozemek p.p.č. 942/2  

v k.ú. Stará z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby 

staženo 

23. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 2852/5, 2852/6, části 2999/1, části 

2856/1, části 2841/1, část 2904/3 a části 2840/1 v k.ú. Teplá z majetku 

Karlovarského kraje do majetku města Teplá a bezúplatné nabytí pozemku  

p.p.č. 107/3 v k.ú. Jankovice z majetku města Teplá do majetku  

Karlovarského kraje  

RK 635/06/20 

24. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1818/1  

v k.ú. Cheb, v rámci realizace stavby „Domov pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu 

– Vybudování bezbariérového přístupu včetně přeložky plynovodu“, mezi městem 

Cheb a Karlovarským krajem a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou na základě 

plné moci společností GridServices, s.r.o.  

RK 636/06/20 

25. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací  

č. PN 2017_0031, SAP 8020008024, mezi Karlovarským krajem a společností 

CETIN a.s. 

RK 637/06/20 

26. Žádost o prominutí vratky náborového příspěvku Karlovarského kraje RK 638/06/20 

27. Schválení realizace zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem 

„Dodávka léčivých přípravků pro ZZS KVK 2020“ Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

RK 639/06/20 

28. Souhlas se jmenováním zástupce ředitele Gymnázia Cheb, příspěvková organizace RK 640/06/20 

29. Přerušení činnosti školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové 

organizace zřizované Karlovarským krajem 

RK 641/06/20 
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30. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku Základní škole a střední škole  

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

RK 642/06/20 

31. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných 

Karlovarským krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí v Karlovarském kraji 

- rozhodnutí o žádostech 

RK 643/06/20 

32. Nákup služeb podpory produktů VMware na 3 roky staženo 

33. Změna účelu použití investičních dotací příspěvkové organizace Integrovaná 

střední škola technická a ekonomická Sokolov, p. o., změna charakteru poskytnuté 

dotace a dofinancování akce "ISŠTE Sokolov - Dodávka vybavení SO706" 

RK 644/06/20 

34. Poskytnutí příspěvku do fondu investic organizaci Gymnázium Sokolov a Krajské 

vzdělávací centrum, příspěvková organizace, na odstranění nedostatků zjištěných 

krajskou hygienickou stanicí na pobočce v Chodově - 1. etapa 

RK 645/06/20 

35. Změna názvu schválené investiční akce a převod prostředků z rezervního fondu  

do fondu investic organizace Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková 

organizace, na akci "Výstavba odborného zázemí pro obory vzdělání Zahradník  

a Zahradnické práce" 

RK 646/06/20 

36. Centrální nákup elektrické energie – schválení nákupního pokynu  RK 647/06/20 

37. Pověření delegovaného člena na jednání valné hromady KOMUNÁLNÍ 

ODPADOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., dne 8. 7. 2020 

RK 648/06/20 

38. Změna v projektu Karlovarského kraje „Rekonstrukce střechy Základní školy 

Ostrov po živelné pohromě" 

RK 649/06/20 

39. Poskytnutí finančního daru Československé obci legionářské, z.s. RK 650/06/20 

40. Schválení Dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě číslo KK01379/2016-00 RK 651/06/20 

41. Pravidla Rady Karlovarského kraje pro stanovení podmínek udělování medaile  

Za zásluhy o bezpečnost  

RK 652/06/20 

42. Žádost pí. Suchomelové o schválení výjimky z usnesení č. RK 840/08/11 

dokumentu „Stanovení úhrad a pravidel pro vrácení přeplatků z úhrad  

za poskytované služby v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Karlovarským 

krajem“ 

RK 653/06/20 

43. Zrušení oboru vzdělání střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola 

stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace 

RK 654/06/20 

44. Záměry počtu přijímaných uchazečů ve středních školách a vyšších odborných 

školách zřizovaných Karlovarským krajem pro školní rok 2021/2022 

RK 655/06/20 

45. Schválení projektu Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského 

kraje, na realizaci projektu "Tři kostely - tři příběhy", dle Předpisu rady pro řízení 

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

RK 656/06/20 

46. Žádost o zadání veřejné zakázky „Obnova PC stanic a koncových zařízení  

II. etapa“ – Krajská knihovna Karlovy Vary  

RK 657/06/20 

47. Žádost o zadání veřejné zakázky „Obnova virtuálních technologií a provozních 

uložišť II. etapa“ – Krajská knihovna Karlovy Vary  

RK 658/06/20 

48. Výkon působnosti jediného společníka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.  

- poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál 

RK 659/06/20 

49. Pravidla pro poskytování náborových příspěvků učitelům nastupujícím  

do pracovního poměru v příspěvkových organizacích vykonávajících činnost 

základních škol a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem 

 

 

staženo 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Ing. Karla Jakobce 

- Josefa Váňu 

 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 
33. Změna účelu použití investičních dotací příspěvkové organizace Integrovaná střední škola 

technická a ekonomická Sokolov, p. o., změna charakteru poskytnuté dotace a dofinancování akce 

"ISŠTE Sokolov - Dodávka vybavení SO706" 

34. Poskytnutí příspěvku do fondu investic organizaci Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací 

centrum, příspěvková organizace, na odstranění nedostatků zjištěných krajskou hygienickou stanicí 

na pobočce v Chodově - 1. etapa 

35. Změna názvu schválené investiční akce a převod prostředků z rezervního fondu do fondu investic 

organizace Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace, na akci "Výstavba odborného 

zázemí pro obory vzdělání Zahradník a Zahradnické práce" 

36. Centrální nákup elektrické energie – schválení nákupního pokynu  

37. Pověření delegovaného člena na jednání valné hromady KOMUNÁLNÍ ODPADOVÉ 

SPOLEČNOSTI, a.s., dne 8. 7. 2020 

38. Změna v projektu Karlovarského kraje „Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov po živelné 

pohromě" 

39. Poskytnutí finančního daru Československé obci legionářské, z.s. 

40. Schválení Dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě číslo KK01379/2016-00 

41. Pravidla Rady Karlovarského kraje pro stanovení podmínek udělování medaile Za zásluhy  

o bezpečnost  

42. Žádost pí. Suchomelové o schválení výjimky z usnesení č. RK 840/08/11 dokumentu „Stanovení 

úhrad a pravidel pro vrácení přeplatků z úhrad za poskytované služby v zařízeních sociálních 

služeb zřizovaných Karlovarským krajem“ 

43. Zrušení oboru vzdělání střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola stavební 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

44. Záměry počtu přijímaných uchazečů ve středních školách a vyšších odborných školách zřizovaných 

Karlovarským krajem pro školní rok 2021/2022 

45. Schválení projektu Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, na realizaci 

projektu "Tři kostely - tři příběhy", dle Předpisu rady pro řízení projektů financovaných  

z Národních dotačních titulů, č. PR 03/2017 

46. Žádost o zadání veřejné zakázky „Obnova PC stanic a koncových zařízení II. etapa“ – Krajská 

knihovna Karlovy Vary  

47. Žádost o zadání veřejné zakázky „Obnova virtuálních technologií a provozních uložišť II. etapa“  

– Krajská knihovna Karlovy Vary  

48. Výkon působnosti jediného společníka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. - poskytnutí 

příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál 

49. Pravidla pro poskytování náborových příspěvků učitelům nastupujícím do pracovního poměru  

v příspěvkových organizacích vykonávajících činnost základních škol a středních škol zřizovaných 

Karlovarským krajem 
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Staženo z programu: 

 

22.   Úplatné nabytí pozemků p.p.č. 560/3 a 580/3 v k.ú. Stará z majetku fyzické osoby do majetku    

        Karlovarského kraje a záměr kraje prodat pozemek p.p.č. 942/2 v k.ú. Stará z majetku   

        Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby 

32.   Nákup služeb podpory produktů VMware na 3 roky 

49.  Pravidla pro poskytování náborových příspěvků učitelům nastupujícím do pracovního poměru 

v příspěvkových organizacích vykonávajících činnost základních škol a středních škol 

zřizovaných Karlovarským krajem 

 

 

1. Výkon působnosti jediného společníka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – schválení řádné 

účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 614/06/20 
 

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 Letiště Karlovy Vary s.r.o., IČO 26367858,  

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

Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 15872,  

 

- schvaluje řádnou roční účetní závěrku společnosti za rok 2019 

 

- schvaluje v souladu s § 190, odst. (2), písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., návrh na úhradu účetní ztráty  

po zdanění za rok 2019 takto - účetní ztráta po zdanění ve výši 17.856.844,06 Kč bude převedena na účet 

429 „neuhrazená ztráta minulých let“ 

 

- bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti společnosti za rok 2019 

 

Termín kontroly: 27.07.2020 
 

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

 

 
2. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 22.6.2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 615/06/20 
 

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

22.6.2020 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 22.6.2020 

dle návrhu č. 3 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 
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3. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb zřizované krajem  

za plnění mimořádných pracovních úkolů v krátkém časovém úseku  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 616/06/20 
 

- schvaluje výši odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb zřizované krajem 

dle návrhu 

 

Termín kontroly: 07.09.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu 

 

 
4. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 617/06/20 
 

- bere na vědomí usnesení Komisí Rady Karlovarského kraje od 12.5. do 2.6.2020 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
5. Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, 

příspěvková organizace – dokončení předprojektové přípravy a schválení příslibu financování 

projektové přípravy 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 618/06/20 
 

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

o průběhu řešení havarijního stavu a dokončení předprojektové přípravy Výstavby budovy Střední 

uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení návrh využít jako podklad pro další 

projektovou přípravu Výstavby budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy 

Vary, příspěvková organizace, architektonickou studii kanceláře Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o., 

Grafická 20, 150 00 Praha 5 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí, že rada kraje schválila návrh využít 

jako podklad pro další projektovou přípravu Výstavby budovy Střední uměleckoprůmyslové školy 

keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace, architektonickou studii kanceláře Petr Hájek 

ARCHITEKTI, s.r.o., Grafická 20, 150 00 Praha 5 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vyčlenění prostředků  

v rozpočtu odboru investic k zabezpečení financování projektové přípravy Výstavby budovy Střední 

uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace, v předpokládané 

výši 40.000.000 Kč vč. DPH, bude nárokováno v roce 2021 30.000.000 Kč vč. DPH a v roce 2022 

10.000.000 Kč vč. DPH 
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Termín kontroly: 19.10.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Irena Krolopová, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 

 
6. Uzavření smlouvy o veřejných službách s dopravcem MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně 

s.r.o., pro období roku 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 619/06/20 
 

- souhlasí a schvaluje uzavření smlouvy o zajištění veřejných služeb v přepravě veřejnou drážní 

trolejbusovou dopravou v územním obvodu Karlovarského kraje s dopravcem MĚSTSKÁ DOPRAVA 

Mariánské Lázně s.r.o., dle návrhu 

 

- pověřuje náměstka hejtmana, pana Martina Hurajčíka, podpisem předmětné smlouvy o zajištění 

veřejných služeb v přepravě veřejnou drážní trolejbusovou dopravou v územním obvodu Karlovarského 

kraje s dopravcem MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o., dle návrhu 

 

Termín kontroly: 21.09.2020 
 

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

 

 
7. Žádost obce Smolné Pece o prominutí jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických 

práv v souvislosti se stavbou „Smolné Pece – veřejné osvětlení“ v silničních pozemcích v majetku 

Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 620/06/20 
 

- souhlasí se snížením obci Smolné Pece jednorázové finanční náhrady za užívání části pozemku  

p.č. 1939 v k.ú. Smolné Pece na jednu polovinu, tj. 96.700 Kč + DPH, z důvodu veřejné prospěšnosti 

stavby 

 

Termín kontroly: 07.09.2020 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
8. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „II/207 Modernizace silnice 

Brložec – Lažany, přeložka serpentiny“  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 621/06/20 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky „II/207 Modernizace silnice Brložec  

– Lažany, přeložka serpentiny“. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka účastníka: 

EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny, IČO 10442481, s nabídkovou cenou 

20.488.900 Kč bez DPH. Na druhém pořadí se umístila nabídka účastníka: Metrostav a.s., Koželužská 

2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČO 00014915, s nabídkovou cenou 20.980.461,25 Kč bez DPH  

a na třetím místě se umístila nabídka účastníka: Strabag a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice, 
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IČO 60838744, s nabídkovou cenou 21.398.125,73 Kč bez DPH. 

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

smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na dodavatele zakázky „II/207 Modernizace silnice Brložec  

– Lažany, přeložka serpentiny“ společností: EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573,  

440 01 Louny, IČO 10442481, s nabídkovou cenou 20.488.900 Kč bez DPH, po marném uplynutí lhůt  

k podání námitek k průběhu zadávacího řízení a dále dle § 124 a § 125 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

 

Termín kontroly: 07.09.2020 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
9. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 622/06/20 
 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 231/2020 

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

798.600 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace z Ministerstva zdravotnictví České republiky. 

Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Zdravotnická 

záchranná služba Karlovarského kraje na pořízení 2 ks dieselových agregátů pro výjezdové základny  

v Mariánských Lázních a v Nejdku. 

 

Rozpočtovou změnu č. 232/2020 

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

ve výši 869.499,62 Kč. Jedná se navýšení neinvestičních příjmů na základě uzavřených smluv o reklamě, 

které budou využity na úhradu výdajů souvisejících s pořádáním Her IX. Zimní olympiády dětí a mládeže 

2020, která se konala v Karlovarském kraji ve dnech 19. až 24. ledna 2020. Karlovarský kraj uzavřel  

v roce 2019 Smlouvy o reklamě v rámci Her IX. Zimní olympiády dětí a mládeže 2020 s více subjekty. 

Jedná se o vzájemné vyrovnání pohledávek a závazků mezi šesti subjekty a Karlovarským krajem  

na základě uzavřených smluv, které bude provedeno na základě dohody o vzájemném zápočtu 

pohledávek.  

 

Rozpočtovou změnu č. 233/2020 

- snížení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje pro rok 2020 o částku 0,44 Kč z titulu vrácení finančních prostředků Ministerstvu 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky  

z neinvestiční účelové dotace v rámci výzvy Excelence středních škol - hodnocení žáků a škol podle 

výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019; č. j. MSMT 28304/2018-59, které byly vráceny na účet 

Karlovarského kraje od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Gymnázium Cheb.  

 

Rozpočtovou změnu č. 234/2020 

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

24.000 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 vyhrazení společensky účelného 

pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského 

sociálního fondu č. KVA-SZ-8/2020 

 

Rozpočtovou změnu č. 235/2020 

- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 

18.756.040 Kč z titulu zapojení příjmu a zároveň úhrady daně z příjmů právnických osob za rok 2019,  

kde poplatníkem je Karlovarský kraj 
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Rozpočtovou změnu č. 236/2020 

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

úřadu Karlovarského kraje v celkové výši 347.000 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace  

z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Cheb 

na realizaci projektu Vybavení depozitáře podsbírky Kovy – místnost 1.18 ve výši 119.000 Kč  

a pro příspěvkovou organizaci Karlovarského Kraje Galerie umění Karlovy Vary na realizaci projektu 

Pořízení 20 ks posuvných kovových síťových roštů ve výši 228.000 Kč. Jedná se o finanční prostředky  

z dotačního řízení Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II v části D – preventivní 

ochrana před nepříznivými vlivy prostředí. 

 

Rozpočtovou změnu č. 237/2020 

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

úřadu Karlovarského kraje o částku 35.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva 

kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská knihovna Karlovy 

Vary na realizaci projektu Kulturní aktivity pro handicapované a seniory v roce 2020 

 

Rozpočtovou změnu č. 238/2020 

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

úřadu Karlovarského kraje o celkovou částku 290.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace  

z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerie umění 

Karlovy Vary, a to o částku 140.000 Kč na realizaci projektu Emil Filla a Mánesáci na Malši a o částku 

150.000 Kč na realizaci projektu Milan Maur ZÁZNAMY 

 

Rozpočtovou změnu č. 239/2020 

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

úřadu Karlovarského kraje ve výši 16.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva 

kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Cheb na realizaci 

projektu Dokumentace soudobých projevů lidových zvyků a tradic v Karlovarském kraji – 10. etapa 

 

Rozpočtovou změnu č. 240/2020 

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

kraje ve výši 1.571.313,26 Kč (podíly: 85 % EU, 10 % SR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace  

z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování projektu Podpora procesu 

střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji II. (OPZ III.) financovaného  

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

- přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 82.700,70 Kč v rámci rozpočtu projektů EU Odboru 

řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje na financování povinného 5 % podílu 

spolufinancování Karlovarského kraje k obdržené dotaci určené na realizaci projektu Podpora procesu 

střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji II. (OPZ III.) financovaného  

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

 

Rozpočtovou změnu č. 241/2020 

- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 

1.346.640 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva zdravotnictví České republiky. 

Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Zdravotnická 

záchranná služba Karlovarského kraje na program „Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické 

záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb.,  

o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů“. 

 

Termín kontroly: 10.08.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 
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10. Plnění usnesení č. RK 180/02/17 s názvem "Prodloužení termínů předložení prověření akcí 

souvisejících s vybranými finančními postihy projektů Karlovarského kraje a jeho organizací", 

ukládajícího prověřit zjištění u projektu Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova vila 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 623/06/20 
 

- bere na vědomí zprávu o prověření zjištění v projektu Karlovarského kraje  

reg. č. CZ.1.09/4.1.00/04.00021 Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila 

 

- schvaluje návrh dalšího postupu řešení prověřených skutečností uvedeného ve 4. části prověření 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Mgr. Petra Kubise, podpisem Žádosti o uplatnění opatření proti 

nečinnosti dle § 80 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, určené pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  

a Žádosti o informace k projektu Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila určené  

pro Ministerstvo financí ČR  

 

Termín kontroly: 30.11.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

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

od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského 

kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 624/06/20 
 

- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 1. 6. 2020 u projektů spolufinancovaných z EU 

od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje 

a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., který je přílohou tohoto usnesení 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
12. Schválení podstatné změny v projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference  

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

CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000196 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 625/06/20 
 

- schvaluje podání Žádosti o podstatnou změnu v projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference 

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

CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000196, v monitorovacím systému MS 2014+ spočívající ve snížení cílové  

hodnoty indikátoru pracovních míst, snížení indikátoru počtu uskutečněných školení, seminářů, 

workshopů a konferencí, a převodu finančních prostředků v rámci etap projektu v souladu s Pravidly  

pro žadatele a příjemce OPTP 

 

Termín kontroly: 10.08.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 
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13. Schválení podstatné změny v projektu „Podpora vybraných služeb sociální prevence II“, 

registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015040 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 626/06/20 
 

- schvaluje podání žádosti o podstatnou změnu zakládající změnu právního aktu u projektu „Podpora 

vybraných služeb sociální prevence II“, registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015040   

v monitorovacím systému MS 2014+, z důvodu změny data ukončení realizace projektu z 31. 12. 2021  

na 31. 10. 2022 z důvodu prodloužení doby realizace aktivit „Zajištění dostupnosti a rozvoje vybraných 

druhů sociálních služeb“ a „Evaluace“ a změny výše indikátorů, v souladu s aktuálními Pravidly  

pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

 

- pověřuje vedoucí projektu, Ing. Květu Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů, vypracováním  

a podpisem Žádosti o výše uvedenou podstatnou změnu v projektu „Podpora vybraných služeb sociální 

prevence II“ v informačním systému MS 2014+ 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
14. Udržitelnost projektu „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“  

– schválení zajištění služeb odborného konzultanta v oblasti ekologie a biologie invazních rostlin  

a zajištění služeb specialisty v oblasti GIS a IT 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 627/06/20 
 

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2018 Pravidla  

pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" čl. VIII.  

odst. 1 spočívající v možnosti zadat předmětnou veřejnou zakázku na služby odborného konzultanta  

v oblasti ekologie a biologie invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji přímým zadáním oslovením 

jednoho dodavatele. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 písm. a) zák. č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek. 

 

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2018 Pravidla  

pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" čl. IX. odst. 1 

spočívající v možnosti zadat veřejnou zakázku na služby IT a GIS specialisty přímým zadáním oslovením 

jednoho dodavatele. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 písm. a) zák. č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek. 

 

- ukládá odboru řízení projektů učinit kroky vedoucí k uzavření smluv na služby odborného konzultanta  

v oblasti ekologie a biologie invazních rostlin a na služby IT a GIS specialisty 

 

Termín kontroly: 24.08.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 
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15. Plná moc k zastupování Karlovarského kraje ve věci kompletního projednání projektové 

dokumentace pro stavební řízení týkajících se odkanalizování objektu Císařských lázní  

pro zástupce společnosti "Společnost Císařské lázně - GEOSAN GROUP - Metrostav" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 628/06/20 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje udělení plné moci zástupci společnosti "Společnost Císařské lázně - GEOSAN GROUP  

- Metrostav" ve věci odkanalizování objektu Císařských lázní 

 

- pověřuje Mgr. Petra Kubise, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem plné moci 

 

Termín kontroly: 13.07.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
16. 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  

XIII. části dílčích projektů do zásobníku 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 629/06/20 
 

- 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 

 

- 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 

 

 
17. Uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí a.s. ev. č. KK 01312/2014-00 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 630/06/20 
 

- schvaluje návrh dodatku č. 7 k nájemní smlouvě mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí a.s., evidenční číslo KK 01312/2014-00, uzavřené dne 30.05.2014, dle návrhu 
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- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana Karlovarského kraje, podpisem dodatku č. 7  

k nájemní smlouvě, mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., evidenční číslo 

KK 01312/2014-00, uzavřené dne 30.05.2014, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 24.08.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
18. Žádost o snížení nájemného z nájemní smlouvy mezi Karlovarským krajem a Svatošky – dětský 

ráj s.r.o., na pronájem rekreačního zařízení ve Svatošských skalách 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 631/06/20 
 

- souhlasí s poskytnutím slevy na nájemném z nájemní smlouvy č. 9941023882-003/2013,  

mezi Karlovarským krajem a Svatošky – dětským rájem s.r.o., uzavřené dne 01.03.2013, ve znění 

pozdějších dodatků, na pronájem rekreačního zařízení ve Svatošských skalách, a to ve výši 50 %  

z měsíčního nájemného, na období od 01.07.2020 do 30.09.2020 

 

Termín kontroly: 24.08.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
19. 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 632/06/20 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2127, pozemek p.p.č. 676 v k.ú. Těšov  

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

ELEKTRO EURON spol. s r.o., dle geometrického plánu č. 124-6650/2020 ze dne 09.03.2020 (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. II/218, pozemek p.p.č. 2871/2 v k.ú. Luby I,  

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

dle geometrického plánu č. 1084-3891/2019 ze dne 02.10.2019 (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/21315, pozemek p.p.č. 2347/1  

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

společností MONTPROJEKT, a.s., dle geometrického plánu č. 344-6307/2020 ze dne 14.04.2020 

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

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

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

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2201, pozemek p.p.č. 1341/1 v k.ú. Bor  

u Karlových Var, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci 
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společností MARTIA a.s., dle geometrického plánu č. 537-1603/2019 ze dne 27.12.2020  (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/2099, pozemky p.č. 1706/1, 1706/4  

a 1706/10 v k.ú. Sokolov, ve prospěch společnosti System NET Line s.r.o., dle geometrického plánu  

č. 3697-44/2020 ze dne 04.04.2020 (umístění inženýrských sítí – součásti soustavy rozvodu optické sítě), 

a to za celkovou jednorázovou úhradu 1.500 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 4.235 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 

 

 
20. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje  

– pozemky p.p.č. 310/6 v k.ú. Hroznětín a p.p.č. 668/12 v k.ú. Odeř 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 633/06/20 
 

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

p.p.č. 310/6 o výměře 1368 m2 v k.ú. a obci Hroznětín a p.p.č. 668/12 o výměře 424 m2 v k.ú. Odeř a obci 

Hroznětín, a to formou kupní smlouvy mezi XXXXXXX, bytem XXXXXXXX, PSČ 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. 433-18/2020 ze dne 08.03.2020 

ve výši 148.736 Kč, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví XXXXXXXXX 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 
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21. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje 

– část pozemku p.p.č. 21 v k.ú. Doubrava u Lipové 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 634/06/20 
 

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

pozemku p.p.č. 21, která byla oddělena geometrickým plánem č. 181-3/2020 z původního pozemku  

p.p.č. 21 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 21/4 o výměře 27 m2 v k.ú. Doubrava  

u Lipové a obci Lipová, a to formou kupní smlouvy mezi manželi XXXXXXX, bytem  

XXXXXXXX, XXXXXXX - XXXXXX, PSČ XXXXXX XXXXX a XXXXXXX, bytem  

XXXXXX, XXXXX, PSČ XXXXXXX (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 dohodou  

ve výši 3.348 Kč, a tím převést předmětnou nemovitou věc ze společného jmění manželů XXXX  

a XXXXXXXX do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

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

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

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
22. Úplatné nabytí pozemků p.p.č. 560/3 a 580/3 v k.ú. Stará z majetku fyzické osoby do majetku 

Karlovarského kraje a záměr kraje prodat pozemek p.p.č. 942/2 v k.ú. Stará z majetku 

Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
23. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 2852/5, 2852/6, části 2999/1, části 2856/1, části 

2841/1, část 2904/3 a části 2840/1 v k.ú. Teplá z majetku Karlovarského kraje do majetku města 

Teplá a bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 107/3 v k.ú. Jankovice z majetku města Teplá do majetku 

Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 635/06/20 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 2852/5 o výměře 27 m2,  

2852/6 o výměře 9 m2, části pozemku p.p.č. 2999/1, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 1144-10/2019 z původního pozemku p.p.č. 2999/1 a označeny jako pozemky p.p.č. 2999/1 díl "b"  

o výměře 160 m2, 2999/1 díl "c" o výměře 210 m2, 2999/6 o výměře 46 m2 a 2999/8 o výměře 12 m2, 

části pozemku p.p.č. 2856/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1145-10/2019 z původního 

pozemku p.p.č. 2856/1 a označeny jako pozemky 2856/1 díl "d+e" o výměře 23 m2 a 2856/1 díl "b"  

o výměře 62 m2, části pozemku p.p.č. 2841/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1146-10/2019 

z původního pozemku p.p.č. 2841/1 a označeny jako pozemky p.p.č. 2841/4 o výměře 57 m2, 2841/5  
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o výměře 102 m2, 2841/1 díl "a" o výměře 172 m2, 2841/7 o výměře 25 m2, 2841/8 o výměře 20 m2  

a 2841/1 díl "d" o výměře 11 m2, část pozemku p.p.č. 2904/3, která byla oddělena geometrickým plánem 

č. 1146-10/2019 z původního pozemku p.p.č. 2904/3 a označena jako pozemek p.p.č. 2904/3 díl "b"  

o výměře 12 m2 a části pozemku p.p.č. 2840/1, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 1150-13/2019 a označeny jako pozemky p.p.č. 2840/8 o výměře 337 m2, 2840/9 o výměře 233 m2, 

2840/10 o výměře 174 m2 a 2840/11 o výměře 27 m2 v k.ú. a obci Teplá konkrétnímu zájemci městu 

Teplá, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

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

Teplá, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 1, PSČ 364 61 Teplá, IČO 00255050 (jako obdarovaný  

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

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

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

kraje do majetku města Teplá 

 

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

p.p.č. 2852/5 o výměře 27 m2, 2852/6 o výměře 9 m2, částí pozemku p.p.č. 2999/1, které byly odděleny 

geometrickým plánem č. 1144-10/2019 z původního pozemku p.p.č. 2999/1 a označeny jako pozemky 

p.p.č. 2999/1 díl "b" o výměře 160 m2, 2999/1 díl "c" o výměře 210 m2, 2999/6 o výměře 46 m2 a 2999/8 

o výměře 12 m2, částí pozemku p.p.č. 2856/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1145-10/2019 

z původního pozemku p.p.č. 2856/1 a označeny jako pozemky 2856/1 díl "d+e" o výměře 23 m2 a 2856/1 

díl "b" o výměře 62 m2, částí pozemku p.p.č. 2841/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1146-

10/2019 z původního pozemku p.p.č. 2841/1 a označeny jako pozemky p.p.č. 2841/4 o výměře 57 m2, 

2841/5 o výměře 102 m2, 2841/1 díl "a" o výměře 172 m2, 2841/7 o výměře 25 m2, 2841/8 o výměře  

20 m2 a 2841/1 díl "d" o výměře 11 m2, části pozemku p.p.č. 2904/3, která byla oddělena geometrickým 

plánem č. 1146-10/2019 z původního pozemku p.p.č. 2904/3 a označena jako pozemek p.p.č. 2904/3 díl 

"b" o výměře 12 m2 a částí pozemku p.p.č. 2840/1, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 1150-13/2019 a označeny jako pozemky p.p.č. 2840/8 o výměře 337 m2, 2840/9 o výměře 233 m2, 

2840/10 o výměře 174 m2 a 2840/11 o výměře 27 m2 v k.ú. a obci Teplá konkrétnímu zájemci městu 

Teplá, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

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

Teplá, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 1, PSČ 364 61 Teplá, IČO 00255050 (jako obdarovaný  

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

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

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

kraje do majetku města Teplá 

 

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

p.p.č. 107/3 o výměře 333 m2 v k.ú. Jankovice a obci Teplá formou darovací smlouvy mezi městem Teplá, 

se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 1, PSČ 364 61 Teplá, IČO 00255050 (jako dárce na straně jedné)  

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

příspěvková organizace (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitou věc  

z vlastnictví města Teplá do majetku Karlovarského kraje 

 

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

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

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětných darovacích smluv 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 
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24. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1818/1 v k.ú. Cheb,  

v rámci realizace stavby „Domov pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu – Vybudování bezbariérového 

přístupu včetně přeložky plynovodu“, mezi městem Cheb a Karlovarským krajem a společností 

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

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 636/06/20 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - umístění, provozování  

a údržby stavby plynárenského zařízení - Přeložka PZ Dům pro seniory, Spáleniště, Cheb, na pozemku 

p.č. 1818/1 v k.ú. Cheb, v rámci realizace stavby „Domov pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu  

– Vybudování bezbariérového přístupu včetně přeložky plynovodu“, jejímž investorem a stavebníkem  

je Karlovarský kraj, mezi městem Cheb, se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, Cheb, PSČ 350 20, 

IČO 00253979 (jako budoucím povinným), společností GasNet, s.r.o., zastoupenou na základě plné moci 

společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno, IČO 27935311 

(jako budoucím oprávněným) a Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, Karlovy Vary,  

PSČ 360 05, IČO 70891168 (jako investorem) 

 

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

25.05.2015, podpisem předmětné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, v rámci 

realizace stavby „Domov pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu – Vybudování bezbariérového přístupu 

včetně přeložky plynovodu“ 

 

Termín kontroly: 21.09.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
25. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. PN 2017_0031, 

SAP 8020008024, mezi Karlovarským krajem a společností CETIN a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 637/06/20 
 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací  

č. PN 2017_0031, SAP 8020008024 uzavřené dne 13.11.2017, v rámci stavby „Karlovarská krajská 

nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“,  

mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168  

(jako stavebníkem) a společností CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00  Praha 9, 

IČO 04084063 (jako vlastníkem sítě elektronických komunikací), jehož předmětem je změna výše 

nákladů překládky na základě skutečně vynaložených nákladů, a to na částku v celkové výši 377.162 Kč 

 

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

25.05.2015, podpisem předmětného Dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických 

komunikací č. PN 2017_0031, SAP 8020008024 

 

Termín kontroly: 21.09.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 
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26. Žádost o prominutí vratky náborového příspěvku Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 638/06/20 
 

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

Karlovarské krajské nemocnice a.s., o prominutí vyčíslené vratky náborového příspěvku 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí vratky části 

náborového příspěvku ve výši 84.000 Kč 

 

Termín kontroly: 02.11.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
27. Schválení realizace zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka léčivých 

přípravků pro ZZS KVK 2020“ Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové 

organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 639/06/20 
 

- 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 

„Dodávka léčivých přípravků pro ZZS KVK 2020“ 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka léčivých přípravků  

pro ZZS KVK 2020“ 

 

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

na veřejnou zakázku „Dodávka léčivých přípravků pro ZZS KVK 2020“ 

 

- schvaluje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise: 

- člen: Ing. Josef Janů, Bohuslava Hajská, Ing. Šárka Ištvánová, Mgr. Miloš Kukačka, Ing. Andrea Černá 

- náhradník: Hana Hozmanová, Ing. Erik Klimeš, Luboš Pokorný, Bc. Iva Kalátová, Ing. Antonín 

Zaschke, Ing. Jitka Hloušková, Mgr. Kateřina Miosgová 

 

Termín kontroly: 21.09.2020 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
28. Souhlas se jmenováním zástupce ředitele Gymnázia Cheb, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 640/06/20 
 

- souhlasí se jmenováním Mgr. Jana Žídka, na vedoucí pracovní místo zástupce ředitele Gymnázia Cheb, 

příspěvková organizace, který ředitele v době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu práv  

a povinností, s účinností od 1. srpna 2020 
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- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

Termín kontroly: 27.07.2020 
 

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

 

 
29. Přerušení činnosti školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované 

Karlovarským krajem 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 641/06/20 
 

- projednala a schvaluje záměry ředitelek Základní školy a střední školy Karlovy Vary, příspěvková 

organizace a Základní školy Ostrov, příspěvková organizace, které vykonávají činnost školních družin, 

přerušit jejich činnost v době hlavních prázdnin školního roku 2019/2020, tj. od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitelky příspěvkových organizací o tomto 

usnesení rady kraje 

 

Termín kontroly: 24.08.2020 
 

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

 

 
30. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku Základní škole a střední škole Karlovy Vary, 

příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 642/06/20 
 

- souhlasí s přijetím nadačního příspěvku od Nadace O2 ve výši 60.000 Kč Základní školou a střední 

školou Karlovy Vary, příspěvková organizace, určeného na osvětu a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí 

na internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky, včetně uzavření příslušné smlouvy, 

dle návrhu 

 

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

usnesení 

 

Termín kontroly: 13.07.2020 
 

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

 

 
31. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu získání odborné 

kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí  

nebo dobrovolným svazkem obcí v Karlovarském kraji - rozhodnutí o žádostech 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 643/06/20 
 

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

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol 

zřizovaných Karlovarským krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí v Karlovarském kraji 

příspěvkovým organizacím v celkové výši 125.000 Kč dle přílohy č. 1 
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- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci 

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu získání odborné kvalifikace 

učitelů základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem 

obcí v Karlovarském kraji v celkové výši 125.000 Kč s příspěvkovými organizacemi uvedenými v příloze 

č. 1 dle vzoru v návrhu č. 2 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 229/2020  

- přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 125.000 Kč v rámci rozpočtu odboru školství, mládeže 

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje, které jsou určeny na neinvestiční dotace v rámci 

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu získání odborné kvalifikace 

učitelů základních a středních škol v Karlovarském kraji, a to pro příspěvkové organizace zřizované 

obcemi Karlovarského kraje v celkové částce 50.000 Kč a příspěvkové organizace Karlovarského kraje  

v celkové částce 75.000 Kč, rozpis na jednotlivé subjekty je uveden v důvodové zprávě 

 

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

podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- 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 

 

 
32. Nákup služeb podpory produktů VMware na 3 roky 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
33. Změna účelu použití investičních dotací příspěvkové organizace Integrovaná střední škola 

technická a ekonomická Sokolov, p. o., změna charakteru poskytnuté dotace a dofinancování akce 

"ISŠTE Sokolov - Dodávka vybavení SO706" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 644/06/20 
 

- schvaluje změnu účelu použití nevyčerpané dotace do fondu investic ve výši 156.640 Kč příspěvkové 

organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, p.o., určené na realizaci stavebně 

technických opatření v budově domova mládeže v Lokti v souvislosti s nápravou nedostatků zjištěných 

Krajskou hygienickou stanicí v Karlových Varech na akci "ISŠTE Sokolov - Dodávka vybavení SO706" 

 

- schvaluje změnu účelu použití a charakteru nevyčerpané dotace do fondu investic ve výši  

3.286.107,28 Kč příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, p.o., 

z akce "ISŠTE Sokolov - Rekonstrukce budovy č. 706/ZŠ" na akci "ISŠTE Sokolov - Dodávka vybavení 

SO706" na tyto části: 

-  investiční část 433.053,50 Kč 

-  neinvestiční část 2.853.053,78 Kč 

 

- schvaluje použití rezervního fondu ve výši 758.503,64 Kč příspěvkové organizaci Integrovaná střední 

škola technická a ekonomická Sokolov, p.o., na dofinancování akce „ ISŠTE Sokolov – Dodávka 

vybavení SO706“ 
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Termín kontroly: 10.08.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
34. Poskytnutí příspěvku do fondu investic organizaci Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací 

centrum, příspěvková organizace, na odstranění nedostatků zjištěných krajskou hygienickou stanicí 

na pobočce v Chodově - 1. etapa 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 645/06/20 
 

- schvaluje poskytnutí příspěvku do fondu investic organizaci Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací 

centrum, příspěvková organizace, ve výši 462.000 Kč na odstranění nedostatků zjištěných krajskou 

hygienickou stanicí na pobočce v Chodově - 1. etapa 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 199/2020  

- přesun rozpočtových prostředků z kapitálové rezervy na nepředvídané výdaje Odboru finančního 

Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 462.000 Kč do rozpočtu Odboru školství, mládeže  

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí příspěvku do fondu investic 

příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum  

na odstranění nedostatků zjištěných Krajskou hygienickou stanicí na pobočce v Chodově – 1. etapa 

 

Termín kontroly: 07.09.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
35. Změna názvu schválené investiční akce a převod prostředků z rezervního fondu do fondu 

investic organizace Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace, na akci "Výstavba 

odborného zázemí pro obory vzdělání Zahradník a Zahradnické práce" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 646/06/20 
 

- schvaluje změnu názvu schválené dotace do fondu investic příspěvkové organizaci Střední lesnická 

škola Žlutice, p.o., z původního názvu "Pořízení investičních učebních pomůcek pro obor zahradník"  

na nový název "Výstavba odborného zázemí pro obory vzdělání Zahradník a Zahradnické práce" 

 

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizaci  

Střední lesnická škola Žlutice, p.o., do maximální výše 1.600.000 Kč a jejich použití na dofinancování 

akce "Výstavba odborného zázemí pro obory vzdělání Zahradník a Zahradnické práce" 

 

Termín kontroly: 10.08.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
36. Centrální nákup elektrické energie – schválení nákupního pokynu  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 647/06/20 
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- schvaluje postupnou fixaci ceny elektrické energie na burze POWER EXCHANGE CENTRAL 

EUROPE a.s., s maximálně 6 fixačními kroky pro 1 kalendářní rok. Poslední fixační krok musí být 

proveden nejpozději do 15. 12. kalendářního roku. 

 

- schvaluje nákupní pokyn pro centrální nákup elektrické energie na hodnotu násobícího koeficientu  

na burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s., maximálně ve výši 1,15. Hodnota koeficientu 

bude stanovena v den odeslání nákupního pokynu. 

 

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

zemědělství a energetiky, odesláním nákupního pokynu a fixačních kroků burze POWER EXCHANGE 

CENTRAL EUROPE a.s., prostřednictvím aplikace PARC 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

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

 

 
37. Pověření delegovaného člena na jednání valné hromady KOMUNÁLNÍ ODPADOVÉ 

SPOLEČNOSTI, a.s., dne 8. 7. 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 648/06/20 
 

- souhlasí a pověřuje delegovaného zástupce Karlovarského kraje, aby na jednání valné hromady 

KOMUNÁLNÍ ODPADOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., dne 8. 7. 2020: 

- schválil zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019  

dle přílohy č. 2 

- vzal na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti za rok 2019 dle přílohy č. 2 

- schválil řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019 dle přílohy č. 2 

- vzal na vědomí zprávy dozorčí rady společnosti ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou 

ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019  

dle přílohy č. 2 

- vzal na vědomí zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou 

a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019 dle přílohy č. 2 

- schválil vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2019 tak, že ztráta ve výši 2.879 Kč 

bude zaúčtována na účtu ztrát minulých období 

- zvolil jako nového člena dozorčí rady společnosti Alexandra Žáka 

 

Termín kontroly: 21.09.2020 
 

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

 

 
38. Změna v projektu Karlovarského kraje „Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov po živelné 

pohromě" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 649/06/20 
 

- bere na vědomí změnové rozhodnutí k projektu Karlovarského kraje "Rekonstrukce střechy Základní 

školy Ostrov po živelné pohromě" vydané Ministerstvem pro místní rozvoj, které spočívá ve změně 

termínu ukončení financování projektu z 31. 3. 2020 na 31. 7. 2020 a změně termínu pro předložení 

dokumentace k závěrečnému vyhodnocení projektu z 30. 4. 2020 na 31. 8. 2020 
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- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství a mládeže, 

podpisem akceptace změnového rozhodnutí o poskytnutí dotace 

 

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

 

Termín kontroly: 13.07.2020 
 

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

 

 
39. Poskytnutí finančního daru Československé obci legionářské, z.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 650/06/20 
 

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 30.000 Kč Československé obci legionářské, z.s.,  

na podporu Projektu péče o válečné veterány v Karlovarském kraji 

 

Termín kontroly: 07.09.2020 
 

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

 

 
40. Schválení Dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě číslo KK01379/2016-00 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 651/06/20 
 

- schvaluje Dodatek č. 2 k Rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických 

komunikací číslo KK01379/2016-00 uzavřené dne 25.05.2016 mezi Karlovarským krajem a O2 Czech 

Republic a.s., dle návrhu 

 

- pověřuje Mgr. Marcelu Saxovou, vedoucí odboru vnitřních záležitostí, podpisem Dodatku č. 2  

k Rámcové  smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací číslo 

KK01379/2016-00 

 

Termín kontroly: 24.08.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
41. Pravidla Rady Karlovarského kraje pro stanovení podmínek udělování medaile Za zásluhy  

o bezpečnost  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 652/06/20 
 

- schvaluje Pravidla Rady Karlovarského kraje pro stanovení podmínek udělování medaile Za zásluhy  

o bezpečnost s připomínkami uvedenými v zápise 

 

Termín kontroly: 27.07.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů 
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42. Žádost pí. XXXXXX o schválení výjimky z usnesení č. RK 840/08/11 dokumentu „Stanovení 

úhrad a pravidel pro vrácení přeplatků z úhrad za poskytované služby v zařízeních sociálních 

služeb zřizovaných Karlovarským krajem“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 653/06/20 
 

- schvaluje - zamítnutí výjimky z dokumentu „Stanovení úhrad a pravidel pro vrácení přeplatků z úhrad 

za poskytované služby v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem“ schváleném 

usnesením RKK č. 840/08/11 ze dne 08.08.2011 v souvislosti se žádosti pí. XXXXXX, bytem XXXXX, 

XXXXX, ve věci  částečného nebo úplného prominutí úhrady za pobyt a příspěvek na péči XXXXXX, 

otci žadatelky, který je klientem Domova pro seniory „SPÁLENIŠŤĚ“ v Chebu, příspěvková organizace, 

po dobu pobytu klienta p. XXXXX mimo zařízení, kdy by byl dočasně u žadatelky  

v domácí péči po dobu tří měsíců 

 

- ukládá odboru sociálních věcí zaslat pí. XXXXXX, bytem XXXXXX, XXXXXX, písemné sdělení  

o způsobu rozhodnutí vyřízení žádosti  Radou Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru sociálních věcí ve spolupráci s příspěvkovými organizace v sociální oblasti zřizované 

Karlovarským krajem aktualizovat dokument „Stanovení úhrad a pravidel pro vrácení přeplatků z úhrad  

za poskytované služby v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem“, který byl 

schválený usnesením č. RK 840/08/11 dne 08.08.2011 

 

Termín kontroly: 24.08.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

Mgr. Lenka Antolová, MPA., ředitelka Sociálních služeb v Kynšperku nad Ohří, 

příspěvková organizace 

JUDr. Bc. Zuzana Blažková, ředitelka Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ"  

v Nejdku, příspěvková organizace 

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

příspěvková organizace 

Bc. Alfréd Hlušek, ředitel Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace 

Daniel Lindenberg, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA"  

v Hazlově, příspěvková organizace 

Ing. Pavel Novák, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, 

příspěvková organizace 

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

příspěvková organizace 

Mgr. Alena Samuelová, ředitelka Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková 

organizace 

Mgr. Petra Sekáčová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ 

v Sokolově, příspěvková organizace 

Ing. Libor Syrovátka, ředitel Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace 

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

v Mnichově, příspěvková organizace 

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

organizace 
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43. Zrušení oboru vzdělání střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola stavební 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 654/06/20 
 

- schvaluje s účinností od 1. září 2020, na žádost ředitele školy, zrušení oboru vzdělání  

64-41-L/51 Podnikání, denní forma vzdělávání, ve střední škole, jejíž činnost vykonává Střední odborná 

škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

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

zřizovatele o zápis 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 

 

 
44. Záměry počtu přijímaných uchazečů ve středních školách a vyšších odborných školách 

zřizovaných Karlovarským krajem pro školní rok 2021/2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 655/06/20 
 

- se seznámila s předpokládaným počtem přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem 

vzdělávání středních škol a vyšších odborných škol, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace 

zřizované Karlovarským krajem, pro školní rok 2021/2022 dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy projednat předpokládaný počet přijímaných uchazečů  

do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání středních škol a vyšších odborných škol,  

jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem, pro školní rok 

2021/2022 s řediteli škol, územními partnery Karlovarského kraje, Výborem pro regionální rozvoj, 

Výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a připravit konečný návrh záměrů na rok 2021/2022  

v termínu do 31. 8. 2020 

 

Termín kontroly: leden 2021 
 

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

 

 
45. Schválení projektu Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje,  

na realizaci projektu "Tři kostely - tři příběhy", dle Předpisu rady pro řízení projektů 

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

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 656/06/20 
 

- schvaluje zařazení projektu "Tři kostely - tři příběhy" Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace 

Karlovarského kraje, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- schvaluje podání žádosti na projekt "Tři kostely - tři příběhy" Muzea Karlovy Vary, příspěvkové 
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organizace Karlovarského kraje, do vyhlášené výzvy Ministerstva kultury ČR z programu "Podpora 

projektů expozic a výstav" 

 

- schvaluje celkové náklady projektu "Tři kostely - tři příběhy" pro Muzeum Karlovy Vary, příspěvkovou 

organizaci Karlovarského kraje, ve výši max. 186.000 Kč 

 

- schvaluje plnou moc pro Muzeum Karlovy Vary, příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje,  

k podání žádosti o poskytnutí příspěvku z programu Ministerstva kultury ČR "Podpora projektů expozic  

a výstav", k realizaci projektu "Tři kostely - tři příběhy", a k učinění všech úkonů spojených s podáním 

žádosti 

 

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

hospodářství, kultury a památkové péče, podpisem této plné moci pro Muzeum Karlovy Vary, 

příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje 

 

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

vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 19.10.2020 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
46. Žádost o zadání veřejné zakázky „Obnova PC stanic a koncových zařízení II. etapa“ – Krajská 

knihovna Karlovy Vary  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 657/06/20 
 

- schvaluje žádost o zadání veřejné zakázky dle čl. IX. Předpisu Rady kraje č. PR 06/2018 Pravidla  

pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na „Obnovu 

PC stanic a koncových zařízení II. etapa“ v Krajské knihovně Karlovy Vary 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu a Krajské knihovně Karlovy Vary 

zajistit všechny kroky vyplývající z usnesení 

 

Termín kontroly: 27.07.2020 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
47. Žádost o zadání veřejné zakázky „Obnova virtuálních technologií a provozních uložišť  

II. etapa“ – Krajská knihovna Karlovy Vary  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 658/06/20 
 

- schvaluje žádost o zadání veřejné zakázky dle čl. IX. Předpisu Rady kraje č. PR 06/2018 Pravidla  

pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na „Obnovu 

virtuálních technologií a provozních uložišť II. etapa“ v Krajské knihovně Karlovy Vary 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu a Krajské knihovně Karlovy Vary 
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zajistit všechny kroky vyplývající z usnesení 

Termín kontroly: 24.08.2020 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
48. Výkon působnosti jediného společníka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. - poskytnutí 

příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 659/06/20 
 

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, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obchodních korporacích“)  

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

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

soudem v Plzni v oddíle C, vložka 15872  

 

- schvaluje poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál obchodní společnosti Letiště 

Karlovy Vary s.r.o., IČO 26367858, se sídlem K Letišti 132, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary,  

ve výši 10.000.000 Kč, na základě rozhodnutí Zastupitelstva Karlovarského kraje ze dne 15.06.2020, 

usnesení č. ZK 83/06/20 

 

- schvaluje peněžitý vklad ve výši 10.000.000 Kč Karlovarského kraje do obchodní společnosti  

Letiště Karlovy Vary s.r.o., IČO 26367858, se sídlem K Letišti 132, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary 

 

- schvaluje smlouvu o poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál obchodní 

společnosti mezi Karlovarským krajem a obchodní společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.,  

IČO 26367858, se sídlem K Letišti 132, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary, dle návrhu 

 

- pověřuje náměstka hejtmana, Martina Hurajčíka, podpisem smlouvy o poskytnutí příplatku do vlastního 

kapitálu mimo základní kapitál obchodní společnosti mezi Karlovarským krajem a obchodní společnosti 

Letiště Karlovy Vary s.r.o., IČO 26367858, se sídlem K Letišti 132, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary 

 

- pověřuje náměstka hejtmana, Martina Hurajčíka, podpisem zápisu o rozhodnutí jediného společníka 

 

Termín kontroly: 27.07.2020 
 

Zodpovídá: Martin Hurajčík, náměstek hejtmana 

 

 
49. Pravidla pro poskytování náborových příspěvků učitelům nastupujícím do pracovního poměru  

v příspěvkových organizacích vykonávajících činnost základních škol a středních škol zřizovaných 

Karlovarským krajem 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 

 

 

              Mgr. Petr Kubis v. r. Ing. Karel Jakobec v. r. 

                   hejtman        ověřovatel 
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        Karlovarského kraje 


