
 
 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 207. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 29. června 2020 (mimo řádný termín)   

v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 10:15 do 13:02 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, Mgr. Havlová, Ing. Hryzsová, Mgr. Novotný,  

Mgr. Pavlíková  

Zapisovatelka:       Marie Valentová 

 

 

 

    Usnesení č. 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Žádost o udělení souhlasu se změnou realizace a účelu užití poskytnutých 

finančních prostředků na realizaci krajského projektu „Zabezpečení škol  

a školských zařízení v Karlovarském kraji“ – 4. etapa ve Střední odborné škole 

stavební Karlovy Vary 

RK 660/06/20 

2. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho 

příspěvkovými organizacemi  

RK 661/06/20 

3. Zajištění zahradnických prací v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje staženo 

4. Schválení dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Ochrana, zefektivnění 

správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny  

Karlovy Vary - stavba depozitáře, část 1 - stavební práce“ v rámci projektu 

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

knihovny Karlovy Vary“ registrační číslo projektu 

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

RK 662/06/20 

5. Žádost o výjimku z čl. IX. Předpisu rady kraje č. PR 06/2018 Pravidla  

pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými 

organizacemi - zadání veřejné zakázky Obnova knihovního systému  

- automatizovaný knihovní systém (AKS) Tritius v Krajské knihovně  

Karlovy Vary přímým oslovením dodavatele 

 

 

RK 663/06/20 
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6. Žádost o výjimku z čl. IX. Předpisu rady kraje č. PR 06/2018 Pravidla  

pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými 

organizacemi - zadání veřejné zakázky ochrana knihovního fondu  

- RFID technologie v Krajské knihovně Karlovy Vary přímým oslovením 

dodavatele 

RK 664/06/20 

7. Smlouva o výpůjčce budovy „RETE“ č.p. 2291, která je součástí pozemku  

p.č. 78/33, k.ú. Sokolov mezi městem Sokolov a Karlovarským krajem, pro účely 

zajištění výukových prostor 

RK 665/06/20 

8. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce s městem Loket, na objekt domova 

mládeže a školní jídelny č.p. 18, který se nachází na náměstí T. G. Masaryka  

v Lokti 

RK 666/06/20 

9. Souhlas s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu, mezi Integrovanou střední 

školou technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvkovou organizací  

a Sokolovskou uhelnou, právním nástupcem, a.s. 

RK 667/06/20 

10. Schválení výjimky z přílohy č. 2 zřizovací listiny "Pravidla pro správu majetku 

kraje" a schválení prodeje havarovaného osobního automobilu Škoda Fabia combi, 

svěřeného k hospodaření Střední pedagogické škole, gymnáziu a vyšší odborné 

škole Karlovy Vary, příspěvkové organizaci 

RK 668/06/20 

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

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje  

RK 669/06/20 

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

Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 718/6 v k.ú. Hradecká 

RK 670/06/20 

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

fyzické osoby – pozemek p.p.č. 958 v k.ú. Srní u Boče 

RK 671/06/20 

14. Souhlas s pokácením 10 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 792/3  

v k.ú. Pernink 

RK 672/06/20 

15. Schválení přijetí daru 500 ks ochranných masek RP95M s filtrem a 500 kusů 

náhradních filtrů a schválení darovací smlouvy mezi Nadací J&T a Karlovarským 

krajem 

RK 673/06/20 

16. Pravidla pro poskytování náborových příspěvků učitelům nastupujícím  

do pracovního poměru v příspěvkových organizacích vykonávajících činnost 

základních škol a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem 

RK 674/06/20 

17. Poskytnutí neinvestičního příspěvku Gymnáziu Sokolov a Krajskému 

vzdělávacímu centru, příspěvkové organizaci  

RK 675/06/20 

18. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce 

sociálních zařízení a hygienických koutů ve třídách ve druhé polovině budovy, 

oprava a rekonstrukce odpadů“ – pro Základní školu Ostrov, příspěvková 

organizace 

RK 676/06/20 

19. Nákup služeb podpory produktů VMware RK 677/06/20 

20. Rozpočtové změny RK 678/06/20 

21. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Karlovarská krajská 

nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice  

v Chebu - pavilon B (levá část)" 

RK 679/06/20 

22. Výsledek konkursních řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů 

příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení 

zřizovaných Karlovarským krajem 

RK 680/06/20 

23. Vyznamenání za zásluhy o bezpečnost - návrh oceněných RK 681/06/20 

24. Stipendia pro žáky středních škol zřizovaných Karlovarským krajem za 2. pololetí 

školního roku 2019/2020  

RK 682/06/20 

25. Revokace usnesení č. RK 1395/11/19 RK 683/06/20 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Martina Hurajčíka 

- Ing. Josefa Janů 

 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 
20. Rozpočtové změny 

21. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Karlovarská krajská nemocnice, a.s.  

- nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)" 

22. 

 

23. 

24. 

 

25. 

Výsledek konkursních řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů příspěvkových 

organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem 

Vyznamenání za zásluhy o bezpečnost – návrh oceněných 

Stipendia pro žáky středních škol zřizovaných Karlovarským krajem za 2. pololetí školního  

roku 2019/2020 

Revokace usnesení č. RK 1395/11/19 

 

Staženo z programu: 

 

  3. Zajištění zahradnických prací v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 
1. Žádost o udělení souhlasu se změnou realizace a účelu užití poskytnutých finančních prostředků 

na realizaci krajského projektu „Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“  

– 4. etapa ve Střední odborné škole stavební Karlovy Vary 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 660/06/20 
 

- schvaluje změnu realizace a účelu užití poskytnutých finančních prostředků na realizaci krajského 

projektu „Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ - 4. etapa dle bodů a) a b) 

důvodové zprávy 

 

Termín kontroly: 05.10.2020 
 

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

 

 
2. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými 

organizacemi  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 661/06/20 
 

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

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi, čl. 8, spočívající v přímém oslovení 
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pana XXXXXX, bytem XXXXXXXX, XXXXXXXX, na přípravu publikace  

ODM 2020 v Karlovarském kraji pro tisk dle specifikace uvedené v důvodové zprávě 

 

Termín kontroly: 10.08.2020 
 

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

 

 
3. Zajištění zahradnických prací v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
4. Schválení dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Ochrana, zefektivnění správy, 

zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře, 

část 1 - stavební práce“ v rámci projektu „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání 

knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“ registrační číslo projektu 

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

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 662/06/20 
 

- schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o dílo na realizaci stavby „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění  

a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře, část 1 - stavební práce“ 

 

- pověřuje Ing. Josefa Janů podpisem dodatku č. 2 smlouvy o dílo na realizaci stavby „Ochrana, 

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

depozitáře, část 1 - stavební práce“ 

 

Termín kontroly: 27.07.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
5. Žádost o výjimku z čl. IX. Předpisu rady kraje č. PR 06/2018 Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi - zadání veřejné zakázky 

Obnova knihovního systému - automatizovaný knihovní systém (AKS) Tritius v Krajské knihovně 

Karlovy Vary přímým oslovením dodavatele 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 663/06/20 
 

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

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" pro přímé oslovení dodavatele Tritius 

Solutions a.s., IČO 05700582, Vodní 258/13, 602 00 Brno, na zadání veřejné zakázky Obnova knihovního 

systému - automatizovaný knihovní systém (AKS) Tritius 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: 19.10.2020 
 

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

a cestovního ruchu 
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6. Žádost o výjimku z čl. IX. Předpisu rady kraje č. PR 06/2018 Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi - zadání veřejné zakázky 

ochrana knihovního fondu - RFID technologie v Krajské knihovně Karlovy Vary přímým oslovením 

dodavatele 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 664/06/20 
 

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

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" pro přímé oslovení dodavatele LANius s.r.o., 

IČO 25150707, Tomkova 2099/1, 390 01 Tábor, na zadání veřejné zakázky ochrana knihovního fondu  

- RFID technologie 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: 19.10.2020 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
7. Smlouva o výpůjčce budovy „RETE“ č.p. 2291, která je součástí pozemku p.č. 78/33, k.ú. Sokolov 

mezi městem Sokolov a Karlovarským krajem, pro účely zajištění výukových prostor 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 665/06/20 
 

- souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce, mezi městem Sokolov a Integrovanou střední školou 

technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvkovou organizací, ze dne 28.06.2019, ve znění dodatku č. 1  

ze dne 20.11.2019, jejímž předmětem byla výpůjčka pozemkové parcely č. 78/33 v katastrálním území 

Sokolov o výměře 560 m2, jehož součástí je budova s č.p. 2291 – stavba občanského vybavení, zapsaného 

v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště 

Sokolov 

 

- schvaluje smlouvu o výpůjčce ve variantním řešení č. I, dle předloženého návrhu, mezi městem Sokolov 

a Karlovarským krajem, jejímž předmětem je výpůjčka pozemku p.č. 78/33 o výměře 560 m2,  

jehož součástí je budova č.p. 2291 – stavba občanského vybavení, v k.ú. Sokolov, zapsaného v katastru 

nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov, na listu 

vlastnictví č. 1, a to za podmínky, že Rada města Sokolov schválí smlouvu o výpůjčce v uvedené variantě 

 

V případě, že Rada města Sokolov neschválí smlouvu o výpůjčce ve variantním řešení č. I,  

dle předloženého návrhu, Rada Karlovarského kraje schvaluje smlouvu o výpůjčce ve variantním 

řešení č. II, dle předloženého návrhu. 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana Karlovarského kraje, podpisem smlouvy o výpůjčce 

mezi městem Sokolov, jakožto půjčitelem a Karlovarským krajem, jakožto vypůjčitelem, ve variantním 

řešení č. I nebo č. II, dle předloženého návrhu, a to dle rozhodnutí Rady města Sokolov 

 

Termín kontroly: 24.08.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 
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8. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce s městem Loket, na objekt domova mládeže a školní 

jídelny č.p. 18, který se nachází na náměstí T. G. Masaryka v Lokti 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 666/06/20 
 

- souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce, mezi Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou 

Sokolov, příspěvkovou organizací, se sídlem ul. Jednoty 1620, 356 01 Sokolov a městem Loket, se sídlem 

T. G. Masaryka 1/69, 357 33 Loket, na objekt bývalého Domova mládeže a školní jídelny Integrované 

střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizace, který se nachází  

na pozemkové parcele p.č. 63, v k.ú. Loket s č.p. 18, včetně movitého majetku dle předloženého návrhu 

 

- pověřuje ředitele Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizace,  

Mgr. Pavla Januse, k podpisu předmětné smlouvy o výpůjčce dle předloženého návrhu 

 

Termín kontroly: 10.08.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy technické  

a ekonomické Sokolov 

 

 
9. Souhlas s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu, mezi Integrovanou střední školou 

technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvkovou organizací a Sokolovskou uhelnou, právním 

nástupcem, a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 667/06/20 
 

- souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu, mezi Integrovanou střední školou technickou  

a ekonomickou Sokolov, příspěvkovou organizací a Sokolovskou uhelnou, právním nástupcem a.s.,  

se sídlem Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, IČO 26348349, dle předloženého návrhu 

 

- ukládá řediteli Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizaci, 

realizovat kroky k uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu dle předloženého návrhu 

 

Termín kontroly: 07.09.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy technické  

a ekonomické Sokolov 

 

 
10. Schválení výjimky z přílohy č. 2 zřizovací listiny "Pravidla pro správu majetku kraje"  

a schválení prodeje havarovaného osobního automobilu Škoda Fabia combi, svěřeného  

k hospodaření Střední pedagogické škole, gymnáziu a vyšší odborné škole Karlovy Vary, 

příspěvkové organizaci 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 668/06/20 
 

- schvaluje výjimku z přílohy č. 2 zřizovací listiny "Pravidla pro správu majetku kraje" v případě 

rozhodování o naložení s havarovaným osobním automobilem Škoda Fabia combi, RZ 2K3 6187 
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svěřeného k hospodaření Střední pedagogické škole, gymnáziu a vyšší odborné škole Karlovy Vary, 

příspěvková organizace, že uvedený automobil nebude nabízen příspěvkovým organizacím zřizovaným 

krajem, ani složkám kraje 

 

- schvaluje prodej havarovaného osobního automobilu Škoda Fabia combi, RZ 2K3 6187, za cenu  

12.130 Kč vč. DPH mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední pedagogickou školou, gymnáziem  

a vyšší odbornou školou Karlovy Vary, příspěvková organizace (jako prodávajícím na jedné straně),  

a firmou TOMINOCAR EU s.r.o., IČO 03908551, se sídlem Družstevní 1551, 735 32 Rychvald  

(jako kupujícím na straně druhé), dle návrhu 

 

- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 12.130 Kč vč. DPH získané prodejem výše 

uvedeného havarovaného osobního automobilu specifikovaného v návrhu, zůstanou příspěvkové 

organizaci 

 

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola 

Karlovy Vary, příspěvková organizace, Mgr. Bohuslavovi Peroutkovi uzavřít předmětnou kupní smlouvu 

a pověřuje ho podpisem této smlouvy dle návrhu 

 

Termín kontroly: 05.10.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
11. 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 669/06/20 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2124, pozemek p.č. 322/4 v k.ú. Šabina,  

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

JH projekt, s.r.o., dle geometrického plánu č. 417-200207/2020 ze dne 04.05.2020 (umístění inženýrských 

sítí – podzemní kabelové 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/21329, pozemek p.p.č. 357/1 v k.ú. Skalka  

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

OMEXOM GA Energo s.r.o., dle geometrického plánu č. 608-6316/2019 ze dne 06.12.2019 (umístění 

inženýrských sítí – kabelové 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/2087, pozemek p.č. 382/1 v k.ú. Háje  

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

společností E PLUS spol. s r.o., dle geometrického plánu č. 387-4675/2019 ze dne 25.02.2020 (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/21043, pozemek p.p.č. 1643/1 v k.ú. Rotava, 

ve prospěch města Rotava se sídlem Sídliště 721, PSČ 357 01 Rotava dle geometrického plánu  

č. 1101-1355/2019 ze dne 31.03.2020  (umístění inženýrských sítí – výměna VDV řadů ve městě Rotava), 

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 
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- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/209, pozemek p.p.č. 1545/4 v k.ú. Nová Role, 

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

dle geometrického plánu č. 1212-353/2018 ze dne 25.06.2018 (umístění inženýrských sítí – podzemní 

vedení plynárenského zařízení), 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/20174, pozemek p.p.č. 1239/1 v k.ú. Drmoul, 

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

MONTPROJEKT, a.s., dle geometrického plánu č. 1052-4551/2020 ze dne 18.05.2020 (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/2114, pozemek p.p.č. 1165/1 v k.ú. Úšovice, 

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

MONTPROJEKT, a.s., dle geometrického plánu č. 2524-4870/2020 ze dne 24.03.2020 (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 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, 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 

 

 
12. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje  

– pozemek p.p.č. 718/6 v k.ú. Hradecká 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 670/06/20 
 

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

p.p.č. 718/6 o výměře 48 m2 v k.ú. Hradecká a obci Jindřichovice, a to formou kupní smlouvy  

mezi XXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX, 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 

znaleckým posudkem č. 423-8/2020 ze dne 03.02.2020 ve výši 2.400 Kč, a tím převést předmětnou 

nemovitou věc z vlastnictví XXXXXXXXXXX do vlastnictví Karlovarského kraje, a to za podmínky,  

že dojde k výmazu předkupního a zástavního práva zákonného, zapsaného v katastru nemovitostí  

ve prospěch České republiky pod číslem jednacím Z-2348/2005-409 

 

- 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 
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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 

 

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

– pozemek p.p.č. 958 v k.ú. Srní u Boče 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 671/06/20 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemek p.p.č. 958 o výměře 24 m2 v k.ú. Srní u Boče  

a obci Stráž nad Ohří konkrétnímu zájemci XXXXXXXXXX, a to formou kupní smlouvy  

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

příspěvková organizace (jako prodávající na straně jedné), a XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX,  

XXXXXXX (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 50 Kč/m2,  

tj. celkem 1.200 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše 

uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento prodej 

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

Karlovarského kraje do vlastnictví XXXXXXXX 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemku p.p.č. 958  

o výměře 24 m2 v k.ú. Srní u Boče a obci Stráž nad Ohří konkrétnímu zájemci XXXXXXX,  

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

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

XXXXXXX, PSČ XXXXXXX (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 50 Kč/m2,  

tj. celkem 1.200 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 XXXXXXXXXX 

 

- 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 

 

 
14. Souhlas s pokácením 10 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 792/3 v k.ú. Pernink 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 672/06/20 
 

- souhlasí s pokácením 10 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 792/3 v k.ú. Pernink, ve vlastnictví 

Karlovarského kraje, z důvodu plánované stavby opěrné zdi a zpevnění svahu na hranici pozemků  
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p.p.č. 792/3 ve vlastnictví Karlovarského kraje a pozemků p.p.č. 792/5 a 787/6 ve vlastnictví sousedního 

vlastníka, a to za podmínky zajištění odstranění a likvidace náletových dřevin na náklady sousedního 

vlastníka 

 

Termín kontroly: 21.09.2020 
 

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

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
15. Schválení přijetí daru 500 ks ochranných masek RP95M s filtrem a 500 kusů náhradních filtrů  

a schválení darovací smlouvy mezi Nadací J&T a Karlovarským krajem 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 673/06/20 
 

- schvaluje přijetí daru 500 kusů ochranných masek RP95M s filtrem a 500 kusů náhradních filtrů  

v celkové pořizovací hodnotě 456.775 Kč formou darovací smlouvy mezi Nadací J&T, se sídlem 

Malostranské nábřeží 563/3, 118 00 Praha 1, IČO 27162524 a Karlovarským krajem dle návrhu 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana Karlovarského kraje, na základě usnesení  

č. RK 534/05/15 ze dne 25. 5. 2015 podpisem předmětné darovací smlouvy dle návrhu 

 

Termín kontroly: 05.10.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
16. 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 

usnesením č. RK 674/06/20 
 

- schvaluje Pravidla pro poskytování náborových příspěvků učitelům nastupujícím do pracovního poměru 

v příspěvkových organizacích vykonávajících činnost základních škol a středních škol zřizovaných 

Karlovarským krajem dle návrhu č. 1 

 

- schvaluje počet náborových příspěvků připadající na konkrétní příspěvkovou organizaci vykonávající 

činnost základní školy či střední školy zřizovanou Karlovarským krajem dle návrhu 

 

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

 

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

 

 
17. Poskytnutí neinvestičního příspěvku Gymnáziu Sokolov a Krajskému vzdělávacímu centru, 

příspěvkové organizaci  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 675/06/20 
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- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Gymnáziu Sokolov  

a Krajskému vzdělávacímu centru, příspěvkové organizaci, ve výši 248.308 Kč na pokrytí deficitu  

v oblasti přímých výdajů určených na dofinancování platů pedagogických pracovníků a na dofinancování 

platů a odstupného nepedagogických zaměstnanců 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 243/2020 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 248.308 Kč  

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

kraje z důvodu poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje 

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace, na dofinancování přímých 

výdajů v souvislosti se sloučením Gymnázia a střední odborné školy Chodov, příspěvková organizace,  

s Gymnáziem Sokolov a Krajským vzdělávacím centrem, příspěvková organizace, k datu 1. ledna 2020 

 

- ukládá odboru finančnímu realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

- 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 

 

 
18. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce sociálních zařízení  

a hygienických koutů ve třídách ve druhé polovině budovy, oprava a rekonstrukce odpadů“  

– pro Základní školu Ostrov, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 676/06/20 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Rekonstrukce sociálních zařízení 

a hygienických koutů ve třídách ve druhé polovině budovy, oprava a rekonstrukce odpadů“,  

kdy jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka č. 6 účastníka ZISTAV s.r.o., U Hřiště 301/14, 

360 17 Karlovy Vary, IČO 26316803, s nabídkovou cenou 5.291.568,39 Kč včetně DPH  

(tj. 4.373.197,02 Kč bez DPH) 

 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku „Rekonstrukce sociálních zařízení a hygienických koutů  

ve třídách ve druhé polovině budovy, oprava a rekonstrukce odpadů“ dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Rekonstrukce sociálních zařízení a hygienických 

koutů ve třídách ve druhé polovině budovy, oprava a rekonstrukce odpadů“, po marném uplynutí lhůt  

k podání námitek k průběhu zadávacího řízení, s vybraným dodavatelem ZISTAV s.r.o., U Hřiště 301/14, 

360 17 Karlovy Vary, IČO 26316803, s nabídkovou cenou 5.291.568,39 Kč včetně DPH  

(tj. 4.373.197,02 Kč bez DPH) 

 

- ukládá ředitelce Základní školy Ostrov, příspěvková organizace, činit úkony spojené s uzavřením 

smlouvy s vybraným dodavatelem ZISTAV s.r.o., U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary, IČO 26316803, 

s nabídkovou cenou 5.291.568,39 Kč včetně DPH (tj. 4.373.197,02 Kč bez DPH) 

 

- pověřuje Mgr. Danielu Brodcovou, statutárního zástupce, podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem 

ZISTAV s.r.o., U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary, IČO 26316803 

 

Termín kontroly: 24.08.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Pavlína Zapletalová, ředitelka příspěvkové organizace Základní škola Ostrov 
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19. Nákup služeb podpory produktů VMware 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 677/06/20 
 

- bere na vědomí informaci o realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, jejímž předmětem plnění  

je nákup služeb podpory produktů VMware na 1 rok, uvedenou v důvodové zprávě 

 

- schvaluje realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, jejímž předmětem plnění je nákup služeb podpory 

produktů VMware na 1 rok, a to v souladu s předpisem Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2018 

 

- bere na vědomí informaci Ministerstva vnitra ČR o přípravě nadlimitního zadávacího řízení na uzavření 

nové Rámcové dohody na pořizování licencí k produktům VMware pro orgány veřejné moci 

 

Termín kontroly: 21.09.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jiří Heliks, vedoucí odboru informatiky 

 

 
20. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 678/06/20 
 

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 245/2020 

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

42.288.291 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 odměny pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje, kteří se podíleli na plnění náročných úkolů v době epidemie COVID-19. 

 

Termín kontroly: 27.07.2020 

 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
21. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Karlovarská krajská nemocnice, 

a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 679/06/20 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou nadlimitního otevřeného řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Karlovarská krajská 

nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B 

(levá část)“ 

 

- schvaluje hodnotící kritérium „nejnižší nabídková cena bez DPH“ pro hodnocení nabídek na veřejnou 

zakázku „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu 

nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“ 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice 
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v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“ 

- schvaluje  

členy hodnotící komise: 

Mgr. Dalibor Blažek 

Ing. Jan Bureš 

Ing. Tomáš Brtek 

Ing. Šárka Ištvánová 

Monika Drobilová 

 

náhradníky hodnotící komise: 

Ing. Jaroslav Bradáč 

Ing. Petr Bursík 

Ing. arch. Vojtěch Franta 

Ing. Pavel Hojda 

Martin Hurajčík  

Ing. Karel Jakobec 

Ing. Josef Janů 

Ing. Erik Klimeš 

Mgr. Jiří Klsák  

Ing. Petr Kulhánek 

Bc. Jan Picka 

Patrik Pizinger 

Luboš Pokorný  

Michal Šťovíček 

Ing. Irena Šteflová 

Jiří Kvak 

Ing. Jitka Hloušková 

Mgr. Kateřina Miosgová  

Ing. Andrea Černá 

 

- ukládá odboru investic přepracovat smlouvu o dílo s tím, že se vypustí odstavec 5.6.3. týkající  

se pověření vedoucího odboru investic odsouhlasováním změnových listů 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
22. Výsledek konkursních řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů příspěvkových 

organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 680/06/20 
 

- bere na vědomí zápisy o průběhu konkursních řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů 

následujících příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných 

Karlovarským krajem 

 

- Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou, příspěvková organizace 

- Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková organizace 

- Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace 

- Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace 

- Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace 

 

- jmenuje  

- Mgr. Petra Pitru, na vedoucí pracovní místo ředitele Základní umělecké školy  

Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou, příspěvková organizace, s účinností od 1. srpna 2020 
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- Ing. Bc. Markétu Šlechtovou, MPA, na vedoucí pracovní místo ředitelky Střední uměleckoprůmyslové 

školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace, s účinností od 1. srpna 2020 

- Mgr. Hanu Švejstilovou, na vedoucí pracovní místo ředitelky Střední zdravotnické školy a vyšší odborné 

školy zdravotnické Karlovy Vary, příspěvková organizace, s účinností od 1. srpna 2020 

- RNDr. Jiřího Widže, na vedoucí pracovní místo ředitele Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího 

centra, příspěvková organizace, s účinností od 1. srpna 2020 

 

- určuje plat následujícím ředitelům příspěvkových organizací s účinností od 1. srpna 2020 dle návrhů  

- Mgr. Petru Pitrovi  

- Ing. Bc. Markétě Šlechtové, MPA  

- Mgr. Haně Švejstilové  

- RNDr. Jiřímu Widžovi 

 

- 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 

 

 
23. Vyznamenání za zásluhy o bezpečnost - návrh oceněných 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 681/06/20 
 

- schvaluje udělení Vyznamenání za zásluhy o bezpečnost za mimořádné pracovní nasazení a spolupráci 

při řešení opatření v rámci nouzového stavu během pandemie COVID – 19 dle návrhu uvedeném  

v důvodové zprávě 

 

Termín kontroly: 24.08.2020 
 

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

 

 
24. Stipendia pro žáky středních škol zřizovaných Karlovarským krajem za 2. pololetí školního 

roku 2019/2020  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 682/06/20 
 

- bere na vědomí předběžný návrh na poskytnutí stipendií za 2. pololetí školního roku 2019/2020 žákům 

vzdělávajícím se ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem dle návrhu 

 

- schvaluje výplatu stipendií žákům dotčených středních škol, jejichž činnost vykonávají příspěvkové 

organizace zřizované Karlovarským krajem, za 2. pololetí školního roku 2019/2020 s tím,  

že výše stipendia činí 50 % částky dle čl. III. odst. 1 Pravidel pro poskytování stipendií žákům 

vzdělávajícím se ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitele dotčených příspěvkových organizací 

vykonávajících činnost středních škol zřizovaných Karlovarským krajem o tomto usnesení a předložit radě 

kraje na její jednání dne 27. 7. 2020 konkrétní návrh na poskytnutí finančních prostředků na výplatu 

stipendií za 2. pololetí školního roku 2019/2020 žákům vzdělávajícím se v těchto školách 
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Termín kontroly: 10.08.2020 
 

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

 

 
25. Revokace usnesení č. RK 1395/11/19 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 683/06/20 
 

- schvaluje revokaci usnesení č. RK 1395/11/19 s textem "schvaluje s účinností od 1. 12. 2019 zajištění 

pomocných zahradnických prací v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje prostřednictvím 

zaměstnanců Karlovarského kraje, z toho jedním zaměstnancem v rámci veřejně prospěšných prací 

(dotace od Úřadu práce) a jedním zaměstnancem financovaným z rozpočtu kraje" dnem  

30.6.2020 

 

- bere na vědomí, že s účinností od 1. 7. 2020 končí poskytování příspěvku od úřadu práce  

na zaměstnance, kteří zajišťují pomocné zahradnické práce v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje 

v rámci veřejně prospěšných prací 

 

- schvaluje s účinností od 1. 7. 2020 zajištění pomocných zahradnických prací v areálu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje dvěma zaměstnanci Karlovarského kraje, financovanými z rozpočtu kraje 

 

- ukládá odboru kancelář ředitelky úřadu realizovat úkoly spojené s výše uvedenými usneseními 

 

Termín kontroly: 27.07.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Kubis v. r.   Martin Hurajčík v. r.  

        hejtman   náměstek hejtmana 

         Karlovarského kraje 

 

 


