
 
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 210. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 13. července 2020 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:05 do 10:21 hodin  

 
 

Přítomni:               Mgr. Mračková Vildumetzová (videokonferenčně do 10:15 hod.), p. Hurajčík, 

Mgr. Blažek, Ing. Jakobec, Ing. Bureš, Ing. Janů (celkem 6 radních) 

Jednání řídil:         p. Hurajčík  

Omluveni:  Mgr. Kubis, Ing. Bradáč, p. Váňa 

Přizvaní:              Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Další zúčastnění: Mgr. Novotný, Ing. Jánská 

Zapisovatelka:       Lenka Burešová  

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice 

a.s. – schválení dvou členů dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice a.s., 

zvolených zaměstnanci Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

RK 688/07/20 

2. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 13.07.2020 RK 689/07/20 

3. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Sdružení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska – Krajské sdružení hasičů Karlovarského kraje 

RK 690/07/20 

4. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Krajskému 

ředitelství policie Karlovarského kraje na realizaci projektu „Ajaxův zápisník 

2020“ 

RK 691/07/20 

5. Poskytnutí finančního daru panu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx RK 692/07/20 

6. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje RK 693/07/20 

7. Výroční zpráva Regionální stálé konference a Zpráva o hodnocení plnění 

Regionálního akčního plánu za rok 2019 

RK 694/07/20 

8. Informace k možnostem stravování na DOZP „PATA“ v Hazlově, p.o.,  

od 01.01.2021 

RK 695/07/20 

9. Senior Pas 2020 - uzavření licenční smlouvy  RK 696/07/20 

10. Změna zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvkové organizace 

RK 697/07/20 

11. 4. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti 

územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2020“ 

 

 

RK 698/07/20 
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12. Žádost o změnu dílčího projektu č. 3_01_665 v rámci projektu "Podpora výměny 

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

OP ŽP 2014-2020  Kotlíkové dotace III" 

RK 699/07/20 

13. 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  XIV. části dílčích projektů do zásobníku 

RK 700/07/20 

14. Informace o uzavřených smlouvách o centralizovaném zadání veřejné zakázky  

za období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 

RK 701/07/20 

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

obce Královské Poříčí – pozemku p.č. 200, jehož součástí je budova č.p. 172  

v k.ú. Královské Poříčí 

RK 702/07/20 

16. Souhlas s pokácením 22 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 2463/1  

v k.ú. Nejdek 

RK 703/07/20 

17. Rozhodnutí o nepotřebnosti a neupotřebitelnosti movitého majetku Karlovarského 

kraje  

RK 704/07/20 

18. S.polečné O.perační S.tředisko složek integrovaného záchranného systému 112 

Karlovarského kraje - koeficient pro rozúčtování nákladů na užívání společných 

prostorů a ploch   

RK 705/07/20 

19. Schválení uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 0020160135 na pojištění 

outdoorové putovní výstavy a nové vzorové smlouvy o výpůjčce 

RK 706/07/20 

20. Tisková oprava textu části usnesení č. RK 433/05/20 ze dne 11.05.2020 RK 707/07/20 

21. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na realizaci 

drobných vodohospodářských ekologických akcí na rok 2020 

RK 708/07/20 

22. Poskytnutí individuální dotace AREA viva, z.s., na zbudování kořenové ČOV  

na pozemku p. č. 681/6 v k. ú. Valeč 

RK 709/07/20 

23. Poskytnutí individuální dotace Českému svazu chovatelů, Krajskému sdružení 

Karlovarského kraje, pro rok 2020, na pořádání výstav čistokrevného drobného 

zvířectva a organizace volnočasových aktivit mladých chovatelů a seniorů 

RK 710/07/20 

24. Poskytnutí individuální dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., 

okresnímu mysliveckému spolku Cheb, na materiální zajištění chodu kroužku 

Bystrá liščata 

RK 711/07/20 

25. Poskytnutí individuální dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., 

okresnímu mysliveckému spolku Cheb, na chovatelskou přehlídku a výstavu 

trofejí ulovené zvěře za rok 2019 

RK 712/07/20 

26. Poskytnutí individuální dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., 

okresnímu mysliveckému spolku Cheb, na Krajské setkání myslivců na Kladské 

RK 713/07/20 

27. Poskytnutí individuální dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., 

okresnímu mysliveckému spolku Karlovy Vary, na podporu kroužku Malí 

Myslivečci 

RK 714/07/20 

28. Poskytnutí individuální dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., 

okresnímu mysliveckému spolku Sokolov, na činnost dvou kroužků mládeže 

myslivosti na rok 2020 

RK 715/07/20 

29. Poskytnutí individuální dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., 

okresnímu mysliveckému spolku Sokolov, na chovatelskou přehlídku a výstavu 

trofejí ulovené zvěře za rok 2019 

RK 716/07/20 

30. Poskytnutí individuální dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., 

okresnímu mysliveckému spolku Sokolov, na vydání Mysliveckého zpravodaje  

s celokrajskou působností na rok 2020 

RK 717/07/20 

31. Poskytnutí individuální dotace xxxxxxx xxxxxxxxx na pořádání chovatelské akce 

Život ve vodě 

RK 718/07/20 

32. Poskytnutí individuální dotace obci Nové Hamry na zpracování povodňového 

plánu obce Nové Hamry 

RK 719/07/20 

33. Poskytnutí individuální dotace spolku „Láskou ke kočkám z.s.“, na pořízení 

veterinárních boxů do karanténní místnosti 

 

RK 720/07/20 
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34. Poskytnutí individuální dotace spolku 23/02 ZO ČSOP BERKUT pro rok 2020  

na zachování ekocentra Bečovské botanické zahrady v důsledku přímých  

i nepřímých dopadů pandemie 

staženo 

35. Poskytnutí individuální dotace spolku Asociace Brontosaura na snížení potřeby 

ruční práce v krajské botanické zahradě v Dalovicích 

staženo 

36. Poskytnutí individuální dotace spolku Kozodoj zapsaný spolek pro rok 2020  

na pořádání 13. ročníku Karlovarských bioslavností 

RK 721/07/20 

37. Poskytnutí individuální dotace spolku Kozodoj zapsaný spolek pro rok 2020  

na udržení provozu ekocentra Kozodoj v období pandemie 

staženo 

38. Poskytnutí individuální dotace spolku OSTROVSKÝ MACÍK, z.s., na udržení 

provozu spolku v období pandemie 

staženo 

39. Poskytnutí individuální dotace xxxxxxxx xxxxxxxx pro rok 2020 na provozní 

zajištění Biostatku Valeč v důsledku dopadů pandemie 

staženo 

40. Schválení smluv o poskytnutí náborového příspěvku RK 722/07/20 

41. Schválení výsledku podlimitní veřejné zakázky s názvem „OOPP pro Zdravotnické 

operační středisko ZZS KVK“ Zdravotnické záchranné služby Karlovarského 

kraje, příspěvkové organizace  

RK 723/07/20 

42. Schválení výsledku nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka sanitních 

vozidel RZP 2020“ Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, 

příspěvkové organizace  

RK 724/07/20 

43. Revokace usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 385/04/20 ze dne 20. 4. 2020 

Schválení realizace zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka 

transportních defibrilátorů pro ZZS KVK“ Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

 

RK 725/07/20 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Mgr. Dalibora Blažka 

- Ing. Jana Bureše  

 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Staženo z programu: 

 

34. Poskytnutí individuální dotace spolku 23/02 ZO ČSOP BERKUT pro rok 2020 na zachování 

ekocentra Bečovské botanické zahrady v důsledku přímých i nepřímých dopadů pandemie 

35. Poskytnutí individuální dotace spolku Asociace Brontosaura na snížení potřeby ruční práce 

v krajské botanické zahradě v Dalovicích 

37. Poskytnutí individuální dotace spolku Kozodoj zapsaný spolek pro rok 2020  

na udržení provozu ekocentra Kozodoj v období pandemie 

38. Poskytnutí individuální dotace spolku OSTROVSKÝ MACÍK, z.s., na udržení provozu 

spolku v období pandemie 

39. Poskytnutí individuální dotace xxxxxxxx xxxxxxxx pro rok 2020 na provozní zajištění 

Biostatku Valeč v důsledku dopadů pandemie 

  

 
1. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – schválení 

dvou členů dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice a.s., zvolených zaměstnanci Karlovarské 

krajské nemocnice a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 688/07/20 
 

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 společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČO 26365804,  

se sídlem Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205 

 

- volí v souladu s čl. 18 odst. 3 stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s., jako člena dozorčí rady 

společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., xxxx. xxxx xxxxxx, datum narození x. x. xxxx, bytem 

xxxxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxx xxxx 

 

- volí v souladu s čl. 18 odst. 3 stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s., jako člena dozorčí rady 

společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., xx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum narození xx. x. xxxx, 

bytem x. xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx 

 

- projednala a schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady nově zvoleného člena 

dozorčí rady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., xxxx. xxxx xxxxxx, dle návrhu 

 

- projednala a schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady nově zvoleného člena 

dozorčí rady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dle návrhu 
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- ukládá Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje vyhotovit zápis o rozhodnutí 

jediného akcionáře 

 

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s., zabezpečit zápis změn v členech orgánů 

Karlovarské krajské nemocnice a.s., do obchodního rejstříku 

 

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

akcionáře 

 

Termín kontroly: 02.11.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

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

 

 
2. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 13.07.2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 689/07/20 
 

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

k datu 13.07.2020 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
3. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska  

– Krajské sdružení hasičů Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 690/07/20 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Sdružení hasičů Čech, Moravy  

a Slezska - Krajskému sdružení hasičů Karlovarského kraje ve výši 130.000 Kč na rok 2020 

 

- souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska - Krajským sdružením hasičů Karlovarského kraje  

ve výši 130.000 Kč na rok 2020 

 

Termín kontroly: 21.09.2020 
 

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

 

 
4. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Krajskému ředitelství 

policie Karlovarského kraje na realizaci projektu „Ajaxův zápisník 2020“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 691/07/20 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 200.000 Kč včetně DPH z rozpočtu Karlovarského 

kraje Krajskému ředitelství policie Karlovarského kraje, IČO 72051612, na realizaci projektu „Ajaxův 

zápisník 2020“ dle přílohy P3 
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- souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výší 200.000 Kč včetně 

DPH z rozpočtu Karlovarského kraje s Krajským ředitelstvím policie Karlovarského kraje, IČO 72051612, 

na realizaci projektu „Ajaxův zápisník 2020“ 

 

Termín kontroly: 19.10.2020 
 

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

 

 
5. Poskytnutí finančního daru panu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 692/07/20 
 

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč panu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx za aktivní 

přístup a součinnost při budování památného místa v areálu bývalého zajateckého tábora v Jindřichovicích 

 

Termín kontroly: 24.08.2020 
 

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

 

 
6. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 693/07/20 
 

- bere na vědomí usnesení Komisí Rady Karlovarského kraje od 2. 6. 2020 do 17. 6. 2020 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
7. Výroční zpráva Regionální stálé konference a Zpráva o hodnocení plnění Regionálního akčního 

plánu za rok 2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 694/07/20 
 

- bere na vědomí Výroční zprávu Regionální stálé konference za rok 2019 

 

- bere na vědomí Zprávu o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu za rok 2019 

 

Termín kontroly: 07.09.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
8. Informace k možnostem stravování na DOZP „PATA“ v Hazlově, p.o., od 01.01.2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 695/07/20 
 

- schvaluje vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na dodávku stravy pro DOZP "PATA" v Hazlově, 

příspěvková organizace, na rok 2021, pro Domácnosti Aš, Jiráskova ul. 2988-2990, pro 18 klientů  
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DOZP a  pro Domácnosti Hazlov 518-519, pro 12 klientů DOZP 

 

- ukládá řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková 

organizace, ve spolupráci s odborem investic vyhlásit výběrové řízení na externího dodavatele stravy  

od 01.01.2021, pro Domácnosti Aš, Jiráskova ul. 2988-2990, pro 18 klientů DOZP a pro Domácnosti 

Hazlov 518-519, pro 12 klientů DOZP 

 

Termín kontroly: 24.08.2020 
 

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

v Hazlově, příspěvková organizace 

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
9. Senior Pas 2020 - uzavření licenční smlouvy  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 696/07/20 
 

- schvaluje uzavření licenční smlouvy mezi Karlovarským krajem a držitelem licence Senior pas  

- společností Sun Drive Communications s.r.o., dle návrhu 

 

- ukládá odboru sociálních věcí připravit k podpisu licenční smlouvu mezi Karlovarským krajem  

a držitelem  licence - společností Sun Drive Communications s.r.o. 

 

- pověřuje Mgr. Petra Kubise, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem licenční smlouvy se společností 

Sun Drive Communications s.r.o. 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
10. Změna zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové 

organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 697/07/20 
 

- souhlasí v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s předáním nemovitých věcí k hospodaření 

(svěřený majetek) Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci,  

dle přílohy č. 1 

 

- souhlasí s návrhem dodatku č. 16 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajská správa a údržba 

silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov, dle přílohy č. 1 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat dodatek č. 16 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282,  

356 04 Dolní Rychnov, dle přílohy č. 1 
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- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství předložit návrh změny zřizovací listiny k projednání  

na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 21.09.2020 
 

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

 

 
11. 4. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního 

obvodu Karlovarského kraje pro rok 2020“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 698/07/20 
 

- schvaluje 4. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního 

obvodu Karlovarského kraje pro rok 2020“ dle návrhu 

 

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

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

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

obvodu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 07.09.2020 
 

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

 

 
12. Žádost o změnu dílčího projektu č. 3_01_665 v rámci projektu "Podpora výměny zdrojů tepla 

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

dotace III" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 699/07/20 
 

- schvaluje žádost o změnu zdroje vytápění u projektu číslo 3_01_665 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
13. 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  

XIV. části dílčích projektů do zásobníku 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 700/07/20 
 

- schvaluje 

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

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

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

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

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

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

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

finanční prostředky k financování dílčích projektů 

 

Termín kontroly: 24.08.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
14. Informace o uzavřených smlouvách o centralizovaném zadání veřejné zakázky za období  

od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 701/07/20 
 

- bere na vědomí informaci o smlouvách o centralizovaném zadání veřejné zakázky uzavřených  

na základě působnosti svěřené odboru investic za období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
15. Záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Královské 

Poříčí – pozemku p.č. 200, jehož součástí je budova č.p. 172 v k.ú. Královské Poříčí 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 702/07/20 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemek p.č. 200, jehož součástí je budova č.p. 172  

v k.ú. Královské Poříčí, konkrétnímu zájemci obci Královské Poříčí, a to formou kupní smlouvy  

mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou 

Sokolov, příspěvková organizace, se sídlem Jednoty 1620, 356 01 Sokolov, IČO 49766929,  

(jako prodávající na straně jedné) a obcí Královské Poříčí, se sídlem Lázeňská 114, 357 41 Královské 

Poříčí, IČO 00259420 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena 

znaleckým posudkem č. 20-6223 ze dne 19.04.2020 ve výši 900.000 Kč, s tím, že část kupní ceny ve výši 

90.000 Kč bude kupujícím zaplacena ve lhůtě 30 dnů od podpisu kupní smlouvy a zbývající část kupní 

ceny ve výši 810.000 Kč se kupující zavazuje ve lhůtě 5 let ode dne nabytí vlastnického práva 

proinvestovat do předmětné nemovité věci, kupující dále uhradí náklady spojené se zpracováním 

znaleckého posudku ve výši 6.155 Kč vč. DPH a správní poplatek spojený s návrhem na vklad kupní 

smlouvy do katastru nemovitostí ve výši 2.000 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 obce Královské Poříčí 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemku p.č. 200, 

jehož součástí je budova č.p. 172 v k.ú. Královské Poříčí, konkrétnímu zájemci obci Královské Poříčí,  

a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Integrovanou střední školou 

technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace, se sídlem Jednoty 1620, 356 01 Sokolov, 

IČO 49766929 (jako prodávající na straně jedné) a obcí Královské Poříčí, se sídlem Lázeňská 114,  

357 41 Královské Poříčí, IČO 00259420 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, 

která byla stanovena znaleckým posudkem č. 20-6223 ze dne 19.04.2020 ve výši 900.000 Kč, s tím,  

že část kupní ceny ve výši 90.000 Kč bude kupujícím zaplacena ve lhůtě 30 dnů od podpisu kupní 

smlouvy a zbývající část kupní ceny ve výši 810.000 Kč se kupující zavazuje ve lhůtě 5 let ode dne nabytí 

vlastnického práva proinvestovat do předmětné nemovité věci, kupující dále uhradí náklady spojené  

se zpracováním znaleckého posudku ve výši 6.155 Kč vč. DPH a správní poplatek spojený s návrhem  
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na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí ve výši 2.000 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  

obce Královské Poříčí 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Integrované střední škole technické 

a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Integrovanou střední školu 

technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 05.10.2020 
 

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

a ekonomické Sokolov 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
16. Souhlas s pokácením 22 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 2463/1 v k.ú. Nejdek 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 703/07/20 
 

- souhlasí s pokácením 22 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 2463/1 v k.ú. Nejdek, ve vlastnictví 

Karlovarského kraje, z důvodu havarijního stavu předmětných dřevin 

 

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková 

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

že dřevní hmota bude nabízena formou prodeje, včetně zveřejnění nabízené dřevní hmoty na internetových 

stránkách Karlovarského kraje, města Nejdek a příspěvkové organizace, za cenu, která je v daném místě  

a čase obvyklá 

 

- ukládá odboru správa majetku, požádat Městský úřad Nejdek, Odbor stavebního úřadu a životního 

prostředí, o povolení kácení 

 

- ukládá odboru správa majetku zjistit aktuální ceny v případě prodeje dřevní hmoty napadené 

lýkožroutem smrkovým 

 

Termín kontroly: 19.10.2020 
 

Zodpovídá: Pištejová Olga, DiS., ředitelka příspěvkové organizace Zařízení následné rehabilitační  

a hospicové péče 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
17. Rozhodnutí o nepotřebnosti a neupotřebitelnosti movitého majetku Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 704/07/20 
 

- schvaluje výjimku z Pravidel Rady kraje č. PR 04/2016 o nakládání s nepotřebným a neupotřebitelným 

majetkem kraje spravovaným krajským úřadem, nenabízet příspěvkovým organizacím: 
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- nepotřebná služební vozidla Škoda Superb II TDI 2,0, RZ 3K2 1040 a Škoda Superb II, TDI 1,9,  

RZ 3K0 8733 

 

- souhlasí v souladu s Pravidly Rady kraje č. PR 04/2016 o nakládání s nepotřebným a neupotřebitelným 

majetkem kraje spravovaným krajským úřadem a na doporučení Likvidační komise pro likvidaci movitého 

majetku spravovaného krajským úřadem, s naložením nepotřebného a neupotřebitelného movitého 

majetku, dle návrhu 

 

- souhlasí s prodejem dvou služebních vozidel za ceny vyšší, než jsou ceny určeny znaleckým posudkem 

po dobu 30 dní od uskutečnění nabídky: 

- Škoda Superb II TDI 2,0, RZ 3K2 1040, rok pořízení 2011, pořizovací cena včetně doplňkové výbavy  

ve výši 930.000 Kč, cena dle znaleckého posudku 74.000 Kč, návrh prodejní ceny ve výši 160.000 Kč 

- Škoda Superb II TDI 1,9, RZ 3K0 8733 (nepojízdné), rok pořízení 2011, pořizovací cena 840.000 Kč, 

cena dle znaleckého posudku 20.300 Kč, návrh prodejní ceny ve výši 69.000 Kč, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 02.11.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
18. S.polečné O.perační S.tředisko složek integrovaného záchranného systému 112 Karlovarského 

kraje - koeficient pro rozúčtování nákladů na užívání společných prostorů a ploch   

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 705/07/20 
 

- ukládá odboru správa majetku ve spolupráci s odborem vnitřních záležitostí stanovit koeficient  

pro rozúčtování nákladů na užívání společných prostor a ploch jednotlivými uživateli ve S.polečném 

O.peračním S.tředisku složek integrovaného záchranného systému 112 v Karlovarském kraji  

dle vzájemného poměru jejich výlučného užívání ploch S.polečného O.peračního S.třediska složek 

integrovaného záchranného systému 112 v Karlovarském kraji 

 

Termín kontroly: červen 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
19. Schválení uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 0020160135 na pojištění outdoorové 

putovní výstavy a nové vzorové smlouvy o výpůjčce 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 706/07/20 
 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 0020160135 na pojištění outdoorové putovní 

výstavy 

 

- ukládá vedoucí odboru správa majetku realizovat kroky k uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě  

č. 0020160135 

 

- pověřuje vedoucí odboru správa majetku k jednání ohledně podpisu dodatku č. 1 k pojistné smlouvě  

č. 0020160135 a následně možností smlouvu vypovědět k datu jejího výročí 
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- schvaluje s účinností od 01.08.2020 novou vzorovou smlouvu o výpůjčce 16 kusů výstavních panelů 

outdoorové putovní výstavy „UNESCO v Karlovarském kraji“, dle předloženého návrhu 

 

Termín kontroly: 21.09.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
20. Tisková oprava textu části usnesení č. RK 433/05/20 ze dne 11.05.2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 707/07/20 
 

- schvaluje změnu textu usnesení č. RK 433/05/20 ze dne 11.05.2020, v části "schvaluje" tak,  

že se vypouští částka "2.296.000,00 Kč" a nahrazuje se částkou  "2.460.000,00 Kč". " 

Zbývající část usnesení se nemění. 

 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
21. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na realizaci drobných 

vodohospodářských ekologických akcí na rok 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 708/07/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotací v rámci 

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci drobných 

vodohospodářských ekologických akcí na rok 2020 ve výši 13.650.429 Kč dle přílohy č. 1 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Karla Jakobce, člena Rady 

Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu na realizaci drobných 

vodohospodářských ekologických akcí dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje změnu vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí dle přílohy č. 3 

 

Termín kontroly: 30.11.2020 
 

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

 

 
22. Poskytnutí individuální dotace AREA viva, z.s., na zbudování kořenové ČOV na pozemku  

p. č. 681/6 v k. ú. Valeč 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 709/07/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí individuální 

dotace AREA viva, z.s., na zbudování kořenové ČOV na pozemku p. č. 681/6 v k. ú. Valeč 
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Termín kontroly: 14.12.2020 
 

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

 

 
23. Poskytnutí individuální dotace Českému svazu chovatelů, Krajskému sdružení Karlovarského 

kraje, pro rok 2020, na pořádání výstav čistokrevného drobného zvířectva a organizace 

volnočasových aktivit mladých chovatelů a seniorů 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 710/07/20 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace Českému svazu chovatelů, Krajskému sdružení Karlovarského 

kraje, pro rok 2020, na pořádání výstav čistokrevného drobného zvířectva a organizace volnočasových 

aktivit mladých chovatelů a seniorů ve výši 50.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Českému svazu chovatelů, 

Krajskému sdružení Karlovarského kraje, pro rok 2020, na pořádání výstav čistokrevného drobného 

zvířectva a organizace volnočasových aktivit mladých chovatelů a seniorů z rozpočtu Karlovarského kraje 

dle návrhu 

 

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

zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit schválenou individuální dotaci  

na internetových stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

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

 

 
24. Poskytnutí individuální dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu 

mysliveckému spolku Cheb, na materiální zajištění chodu kroužku Bystrá liščata 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 711/07/20 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s. okresnímu 

mysliveckému spolku Cheb, na materiální zajištění chodu kroužku Bystrá liščata ve výši 10.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Českomoravské myslivecké 

jednotě, z.s., okresnímu mysliveckému spolku Cheb, na materiální zajištění chodu kroužku Bystrá liščata  

z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu 

 

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

zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit schválenou individuální dotaci  

na internetových stránkách Karlovarského kraje 
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Termín kontroly: 14.12.2020 
 

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

 

 
25. Poskytnutí individuální dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu 

mysliveckému spolku Cheb, na chovatelskou přehlídku a výstavu trofejí ulovené zvěře za rok 2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 712/07/20 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu 

mysliveckému spolku Cheb, na chovatelskou přehlídku a výstavu trofejí ulovené zvěře za rok 2019  

ve výši 5.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Českomoravské myslivecké 

jednotě, z.s., okresnímu mysliveckému spolku Cheb, na chovatelskou přehlídku a výstavu trofejí ulovené 

zvěře za rok 2019 z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu 

 

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

zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit schválenou individuální dotaci  

na internetových stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

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

 

 
26. Poskytnutí individuální dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu 

mysliveckému spolku Cheb, na Krajské setkání myslivců na Kladské 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 713/07/20 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu 

mysliveckému spolku Cheb, na Krajské setkání myslivců na Kladské ve výši 35.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Českomoravské myslivecké 

jednotě, z.s., okresnímu mysliveckému spolku Cheb, na Krajské setkání myslivců na Kladské z rozpočtu 

Karlovarského kraje dle návrhu 

 

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

zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit schválenou individuální dotaci  

na internetových stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
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27. Poskytnutí individuální dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu 

mysliveckému spolku Karlovy Vary, na podporu kroužku Malí Myslivečci 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 714/07/20 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu 

mysliveckému spolku Karlovy Vary, na podporu kroužku Malí Myslivečci ve výši 10.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Českomoravské myslivecké 

jednotě, z.s., okresnímu mysliveckému spolku Karlovy Vary, na podporu kroužku Malí Myslivečci  

z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu 

 

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

zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit schválenou individuální dotaci  

na internetových stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

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

 

 
28. Poskytnutí individuální dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu 

mysliveckému spolku Sokolov, na činnost dvou kroužků mládeže myslivosti na rok 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 715/07/20 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu 

mysliveckému spolku Sokolov, na činnost dvou kroužků mládeže myslivosti na rok 2020 ve výši  

10.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Českomoravské myslivecké 

jednotě, z.s., okresnímu mysliveckému spolku Sokolov, na činnost dvou kroužků mládeže myslivosti  

na rok 2020 z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu 

 

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

zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit schválenou individuální dotaci  

na internetových stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
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29. Poskytnutí individuální dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu 

mysliveckému spolku Sokolov, na chovatelskou přehlídku a výstavu trofejí ulovené zvěře  

za rok 2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 716/07/20 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu 

mysliveckému spolku Sokolov, na chovatelskou přehlídku a výstavu trofejí ulovené zvěře za rok 2019  

ve výši 5.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Českomoravské myslivecké 

jednotě, z.s., okresnímu mysliveckému spolku Sokolov, na chovatelskou přehlídku a výstavu trofejí 

ulovené zvěře za rok 2019 z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu 

 

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

zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit schválenou individuální dotaci  

na internetových stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

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

 

 
30. Poskytnutí individuální dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu 

mysliveckému spolku Sokolov, na vydání Mysliveckého zpravodaje s celokrajskou působností  

na rok 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 717/07/20 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu 

mysliveckému spolku Sokolov, na vydávání Mysliveckého zpravodaje s celokrajskou působností  

na rok 2020 ve výši 60.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Českomoravské myslivecké 

jednotě, z.s., okresnímu mysliveckému spolku Sokolov, na vydávání Mysliveckého zpravodaje  

s celokrajskou působností na rok 2020 z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu 

 

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

zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit schválenou individuální dotaci  

na internetových stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
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31. Poskytnutí individuální dotace xxxxxxx xxxxxxxxx na pořádání chovatelské akce Život ve vodě 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 718/07/20 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace xxxxxxx xxxxxxxxx na pořádání chovatelské akce Život ve 

vodě ve výši 10.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace xxxxxxx xxxxxxxxx  

na pořádání chovatelské akce Život ve vodě z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu 

 

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

zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit schválenou individuální dotaci  

na internetových stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

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

 

 
32. Poskytnutí individuální dotace obci Nové Hamry na zpracování povodňového plánu obce Nové 

Hamry 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 719/07/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí individuální 

dotace obci Nové Hamry na zpracování povodňového plánu 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

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

 

 
33. Poskytnutí individuální dotace spolku „Láskou ke kočkám z.s.“, na pořízení veterinárních boxů 

do karanténní místnosti 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 720/07/20 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace spolku „Láskou ke kočkám z.s.“, na pořízení veterinárních 

boxů do karanténní místnosti ve výši 20.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace spolku  

„Láskou ke kočkám z.s.“, na pořízení veterinárních boxů do karanténní místnosti z rozpočtu 

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

zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit schválenou individuální dotaci  

na internetových stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

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

 

 
34. Poskytnutí individuální dotace spolku 23/02 ZO ČSOP BERKUT pro rok 2020 na zachování 

ekocentra Bečovské botanické zahrady v důsledku přímých i nepřímých dopadů pandemie 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
35. Poskytnutí individuální dotace spolku Asociace Brontosaura na snížení potřeby ruční práce  

v krajské botanické zahradě v Dalovicích 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
36. Poskytnutí individuální dotace spolku Kozodoj zapsaný spolek pro rok 2020 na pořádání  

13. ročníku Karlovarských bioslavností 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 721/07/20 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace spolku Kozodoj zapsaný spolek pro rok 2020 na pořádání  

13. ročníku Karlovarských bioslavností ve výši 90.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace spolku Kozodoj zapsaný 

spolek pro rok 2020 na pořádání 13. ročníku Karlovarských bioslavností z rozpočtu Karlovarského kraje 

dle návrhu 

 

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

zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit schválenou individuální dotaci  

na internetových stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
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37. Poskytnutí individuální dotace spolku Kozodoj zapsaný spolek pro rok 2020 na udržení provozu 

ekocentra Kozodoj v období pandemie 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
38. Poskytnutí individuální dotace spolku OSTROVSKÝ MACÍK, z.s., na udržení provozu spolku  

v období pandemie 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
39. Poskytnutí individuální dotace xxxxxxxx xxxxxxxx pro rok 2020 na provozní zajištění Biostatku 

Valeč v důsledku dopadů pandemie 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
40. Schválení smluv o poskytnutí náborového příspěvku 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 722/07/20 
 

- bere na vědomí žádosti Karlovarské krajské nemocnice a.s., a společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o.,  

o vyplacení náborového příspěvku dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku na vybrané oddělení  

mezi Karlovarským krajem a paní xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., 

IČO 26365804, se sídlem a místem poskytování zdravotních služeb: Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, 

PSČ 360 01 (nemocnice), dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem  

a paní xxxx. xxxxx xxxxxxxx a NEMOS SOKOLOV s.r.o., IČO 24747246, se sídlem  

Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00 Praha 1, místo poskytování zdravotních služeb: Sokolov,  

Slovenská 545, PSČ 356 01 (nemocnice), dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku na vybrané oddělení  

mezi Karlovarským krajem a lékařem xxxxxxx xxxxxxxxx a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s.,  

IČO 26365804, se sídlem a místem poskytování zdravotních služeb: Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, 

PSČ 360 01 (nemocnice), dle návrhu 

 

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

příspěvků za Karlovarský kraj 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
41. Schválení výsledku podlimitní veřejné zakázky s názvem „OOPP pro Zdravotnické operační 

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

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 723/07/20 
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- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky s názvem „OOPP pro Zdravotnické 

operační středisko ZZS KVK“ 

 

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

dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „OOPP pro Zdravotnické operační středisko ZZS 

KVK“ po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení s vybraným dodavatelem  

- JNL s.r.o., se sídlem Uzovce 26, 083 66 Uzovce, Slovenská republika, IČO 51025414, s nabídkovou 

cenou pro část A. OOPP pro operátory ve výši 228.920 Kč bez DPH (274.704 Kč vč. DPH) 

- JNL s.r.o., se sídlem Uzovce 26, 083 66 Uzovce, Slovenská republika, IČO 51025414, s nabídkovou 

cenou pro část B. OOPP pro THP ve výši 42.900 Kč bez DPH (51.480 Kč vč. DPH) 

 

- ukládá řediteli činit úkony spojené s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem JNL s.r.o., se sídlem 

Uzovce 26, 083 66 Uzovce, Slovenská republika, IČO 51025414 

 

- pověřuje MUDr. Jiřího Smetanu, ředitele příspěvkové organizace, podpisem kupní smlouvy s vybraným 

dodavatelem  

- JNL s.r.o., se sídle Uzovce 26, 083 66 Uzovce, Slovenská republika, IČO 51025414, s nabídkovou cenou 

pro část A. OOPP pro operátory ve výši 228.920 Kč bez DPH (274.704 Kč vč. DPH) 

- JNL s.r.o., se sídle Uzovce 26, 083 66 Uzovce, Slovenská republika, IČO 51025414, s nabídkovou cenou 

pro část B. OOPP pro THP ve výši 42.900 Kč bez DPH (51.480 Kč vč. DPH) 

 

Termín kontroly: 19.10.2020 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
42. Schválení výsledku nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka sanitních vozidel RZP 2020“ 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 724/07/20 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky s názvem „Dodávka sanitních 

vozidel RZP 2020“ 

 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku „Dodávka sanitních vozidel RZP 2020“ dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Dodávka sanitních vozidel RZP 2020“ po marném 

uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení s vybraným dodavatelem  

FD Servis Praha s.r.o., IČO 25710427, s nabídkovou cenou 14.379.800 Kč bez DPH  

(17.399.558 Kč vč. DPH) 

 

- ukládá řediteli činit úkony spojené s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem  

FD Servis Praha s.r.o., IČO 25710427 

 

- pověřuje MUDr. Jiřího Smetanu, ředitele příspěvkové organizace, podpisem kupní smlouvy s vybraným 

dodavatelem FD Servis Praha s.r.o., IČO 25710427, s nabídkovou cenou 14.379.800 Kč bez DPH 

(17.399.558 Kč vč. DPH) 
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Termín kontroly: 19.10.2020 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
43. Revokace usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 385/04/20 ze dne 20. 4. 2020 Schválení 

realizace zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka transportních defibrilátorů  

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

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 725/07/20 
 

- schvaluje revokaci usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 385/04/20 Schválení realizace zadávacího 

řízení nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka transportních defibrilátorů pro ZZS KVK“ Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

 

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

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Dodávka transportních 

defibrilátorů a plicních ventilátorů pro ZZS KVK“ 

 

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

defibrilátorů a plicních ventilátorů pro ZZS KVK“ 

 

- schvaluje členy hodnotící komise: 

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

Mgr. Kateřina Miosgová 

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

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

Bc. Dagmar Kerulová 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

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

příspěvková organizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Mgr. Petr Kubis 

  hejtman Karlovarského kraje 

   v z. Martin Hurajčík v. r. 

    náměstek hejtmana  

 

     Mgr. Dalibor Blažek v. r. 

      náměstek hejtmana 

 


