
 
 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 213. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 27. července 2020 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 7:33 do 10:37 hodin  

 
 

Přítomni:               Mgr. Kubis, Mgr. Mračková Vildumetzová (videokonferenčně od 8:24 hod.), 

p. Hurajčík, Mgr. Blažek, Ing. Bureš (od 7:40 hod.), Ing. Bradáč, p. Váňa,  

Ing. Janů (celkem 8 radních) 

Jednání řídil:         Mgr. Kubis  

Omluveni:  Ing. Jakobec 

Přizvaní:              PhDr. Mgr. Smoleja, zástupce ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Další zúčastnění: Ing. Jánská, Mgr. Novotný, Mgr. Pavlíková, Ing. Pilařová 

Zapisovatelka:       Mgr. Jana Lukášová        

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 27.07.2020 RK 765/07/20 

2. Plán veřejnosprávních kontrol na období od 01.01.2020 do 31.12.2020 - 

aktualizace č. 2 

RK 766/07/20 

3. Roční zpráva o stavu požární ochrany Karlovarského kraje za rok 2019 RK 767/07/20 

4. Přehled uzavřených nájemních smluv a smluv o výpůjčce zasedacích místností  

a zastupitelského sálu Krajského úřadu Karlovarského kraje 

RK 768/07/20 

5. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje RK 769/07/20 

6. Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 

2020 

RK 770/07/20 

7. Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2021 RK 771/07/20 

8. Vyhlášení dotačních programů odboru sociálních věcí pro rok 2020 - 3. část staženo 

9. Žádost Karlovarského kraje o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního 

rozpočtu na rok 2021 na zajištění poskytování sociálních služeb 

RK 772/07/20 

10. Schválení výše odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních 

služeb z mimořádné dotace MPSV ČR v souvislosti s epidemií Covid_19 

RK 773/07/20 

11. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Když pes pomáhá žít, z.s. navržené 

usnesení 

nebylo přijato 
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12. Rozpočtové změny RK 774/07/20 

13. Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů 

spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, 

příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí a.s. 

RK 775/07/20 

14. Informace o doručeném Rozhodnutí o odvolání Ministerstva financí u projektu 

„Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“ reg. č. 

CZ.1.09/4.1.00/04.00021 

RK 776/07/20 

15. Postup ve věci škodního případu souvisejícího s projektem "Aplikace moderních 

metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v Karlovarském 

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

staženo 

16. Žádost Muzea Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje,  

IČO 72053810, se sídlem Pod Jelením skokem 393/30, 360 01 Karlovy Vary,  

o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně 

RK 777/07/20 

17. Schválení podmínek č. 3 realizace projektu "Podpora činnosti Regionální stálé 

konference a programu RE:START v Karlovarském kraji", registrační číslo 

projektu CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000196, z Operačního programu Technická 

pomoc   

RK 778/07/20 

18. Poskytnutí finančního daru - výtěžku veřejné sbírky  RK 779/07/20 

19. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit  

v roce 2020 

staženo 

20. Žádost Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvkové organizace Karlovarského 

kraje, o poskytnutí finančních prostředků na nákup uměleckých děl z Akvizičního 

fondu Ministerstva kultury pro rok 2020 

RK 780/07/20 

21. 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 XV. části dílčích projektů do zásobníku 

RK 781/07/20 

22. Projednání žádosti Statku Chyše s.r.o., o pronájem (pacht) pozemků, popř. jejich 

prodej   

RK 782/07/20 

23. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky s příslušností 

hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 

Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 1/7 a 1/8 v k.ú. Hradiště u Chebu 

RK 783/07/20 

24. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví obce Lipová do vlastnictví 

Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 11/1, 518/1, 518/10, 564 a 565  

v k.ú. Horní Lipina 

RK 784/07/20 

25. Informace o smlouvách o zřízení věcného břemene a smlouvách o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě uzavřených Krajskou správou a údržbou silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, v období od 01.01.2020  

do 30.06.2020 

RK 785/07/20 

26. Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje, předaných 

k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace, vzniklé na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, 

oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální 

mapy a obnovy katastrálního operátu 

RK 786/07/20 

27. Úplatné nabytí nemovité věci z podílového spoluvlastnictví fyzických osob 

do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 346/6 v k.ú. Smilov u Štědré 

RK 787/07/20 

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

Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 887/3 v k.ú. Cheb 

RK 788/07/20 

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

Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 1297/4 v k.ú. Lažany u Štědré 

RK 789/07/20 

30. Úplatné nabytí nemovitých věcí z podílového spoluvlastnictví fyzických osob  

do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 160, 170/22 a 170/23  

v k.ú. Brložec u Štědré 

RK 790/07/20 
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31. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 345 a 340/1 v k.ú. Lesík 

RK 791/07/20 

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

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

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

RK 792/07/20 

33. Záměr kraje bezúplatně převést části pozemků p.p.č. 3751/1, 3751/4 a 4030/6  

v k.ú. Hranice u Aše z majetku Karlovarského kraje do majetku města Hranice, 

bezúplatné nabytí  částí pozemků p.p.č. 43/2, 49/5, 57, 3625, 3751/2, 1889/3  

a 3889/8 v k.ú. Hranice u Aše z majetku města Hranice do majetku Karlovarského 

kraje a bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 43/1 v k.ú. Hranice u Aše z majetku 

fyzické osoby  do majetku Karlovarského kraje 

RK 793/07/20 

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

do majetku obce Otovice - pozemek p.p.č. 1482 a část pozemku p.p.č. 992/1  

v k.ú. Otovice u Karlových Var 

RK 794/07/20 

35. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 1910/104, 1910/105, 1910/106, 

1910/107 a 1910/108 v k.ú. Fojtov z majetku Karlovarského kraje do majetku 

města Nejdek a bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 57/2 v k.ú. Fojtov z majetku 

města Nejdek do majetku Karlovarského kraje  

RK 795/07/20 

36. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 627/10 v k.ú. Brložec u Štědré  

a 1765/2, 1765/3 a 1765/4 v k.ú. Lažany u Štědré z majetku Karlovarského kraje 

do majetku obce Štědrá a bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 37/3, 642/2  

v k.ú. Brložec u Štědré a 1191/6, 1191/7, 1191/8 a 1798/2 v k.ú. Lažany u Štědré  

z majetku obce Štědrá do majetku Karlovarského kraje  

RK 796/07/20 

37. Záměr kraje prodat nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku 

fyzické osoby – pozemky p.p.č. 954/3 v k.ú. Bystřice u Hroznětína a p.č. 213/3  

v k.ú. Kfely u Ostrova 

RK 797/07/20 

38. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. – zhodnocení působení Mgr. Kristýny 

Matějů, PhD., ředitelky, během zkušební doby  

RK 798/07/20 

39. Vypořádání námitek proti stanovení zadávacích podmínek veřejné zakázky 

"Muzeum Cheb - Výměna osvětlení v budově expozice" 

RK 799/07/20 

40. Schválení udělení plné moci JUDr. Richardu Šenderovi, advokátovi Advokátní 

kanceláře Šendera a Čihák 

RK 800/07/20 

41. Příprava Plánů spravedlivé územní transformace a projektových záměrů k nově 

připravovanému Fondu pro spravedlivou transformaci, uzavření smlouvy  

na technickou podporu při vytváření podmínek pro čerpání z Fondu  

pro spravedlivou transformaci, rozpočtová změna 

RK 801/07/20 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Mgr. Dalibora Blažka 

- Ing. Josefa Janů  

 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Staženo z programu: 

 

8. Vyhlášení dotačních programů odboru sociálních věcí pro rok 2020 - 3. část 

15. Postup ve věci škodního případu souvisejícího s projektem "Aplikace moderních metod 

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

reg. č. CZ.1.04/4.1.00/42.00003 

19. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit  

v roce 2020 

 

 
1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 27.07.2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 765/07/20 
 

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

27.07.2020 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 27.07.2020 

dle návrhu č. 3 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
2. Plán veřejnosprávních kontrol na období od 01.01.2020 do 31.12.2020 - aktualizace č. 2 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 766/07/20 
 

- schvaluje Plán veřejnosprávních kontrol na období od 01.01.2020 do 31.12.2020 - aktualizace č. 2 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Věra Janouchová, vedoucí odboru interního auditu a kontroly 

 

 
3. Roční zpráva o stavu požární ochrany Karlovarského kraje za rok 2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 767/07/20 
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- bere na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Karlovarského kraje za rok 2019 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje k projednání Roční zprávu o stavu požární ochrany 

Karlovarského kraje za rok 2019 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

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

 

 
4. Přehled uzavřených nájemních smluv a smluv o výpůjčce zasedacích místností a zastupitelského 

sálu Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 768/07/20 
 

- bere na vědomí přehled uzavřených nájemních smluv a smluv o výpůjčce zasedacích místností  

a zastupitelského sálu Krajského úřadu Karlovarského kraje za období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
5. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 769/07/20 
 

- bere na vědomí usnesení Komisí Rady Karlovarského kraje od 15.06.2020 do 02.07.2020 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
6. Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 770/07/20 
 

- schvaluje aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2020 

 

Termín kontroly: 19.10.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
7. Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 771/07/20 
 

- schvaluje Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2021 

 

Termín kontroly: 19.10.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 
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8. Vyhlášení dotačních programů odboru sociálních věcí pro rok 2020 - 3. část 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
9. Žádost Karlovarského kraje o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 

2021 na zajištění poskytování sociálních služeb 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 772/07/20 
 

- schvaluje podání žádosti Karlovarského kraje o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního 

rozpočtu na rok 2021 na zajištění sociálních služeb s požadavkem ve výši 993.397.834 Kč 

 

- pověřuje vedoucí oddělení rozvoje sociálních služeb odboru sociálních věcí podáním žádosti 

Karlovarského kraje o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2021 na zajištění 

poskytování sociálních služeb prostřednictvím aplikace OKslužby-poskytovatel, včetně elektronického 

podpisu žádosti 

 

Termín kontroly: 19.10.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
10. Schválení výše odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb  

z mimořádné dotace MPSV ČR v souvislosti s epidemií Covid_19 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 773/07/20 
 

- schvaluje výši odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizované Karlovarským krajem v oblasti 

sociálních služeb z dotace MPSV ČR v souvislosti s epidemií COVID_19 v částkách, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 05.10.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu 

 

 
11. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Když pes pomáhá žít, z.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

navržené usnesení nebylo přijato 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci Když pes 

pomáhá žít, z.s., IČO 07237651, na canisterapii a výcvik canisterapeutických psů, ve výši 50.000 Kč 

dle přílohy č. 2 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s organizací Když pes 

pomáhá žít, z.s., IČO 07237651, na canisterapii a výcvik canisterapeutických psů, 50.000 Kč dle 

přílohy č. 3 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 
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- ukládá odboru sociálních věcí zveřejnit schválenou individuální dotaci na internetových stránkách 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly:  05.10.2020 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
12. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 774/07/20 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 266/2020 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 36.001.736 Kč z titulu přidělení neinvestiční 

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

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

k zajištění prostředků na financování přímých výdajů na 3. čtvrtletí roku 2020 ve školách a školských 

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

zařízení je v příloze).  

 

Rozpočtovou změnu č. 267/2020 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 31.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové 

dotace z Ministerstva kultury České republiky z programu Veřejné informační služby knihoven – 

podprogram VISK 3 na rok 2020. Finanční prostředky jsou určeny do rozpočtu Odboru školství, mládeže 

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci zřizovanou 

Karlovarským krajem Gymnázium Sokolov a krajské vzdělávací centrum na realizaci projektu Podpora 

upgrade automatizovaného knihovního systému z formátu UNIMARC.  

 

Rozpočtovou změnu č. 268/2020 

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

úřadu Karlovarského kraje o částku 350.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva 

kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská knihovna Karlovy 

Vary na realizaci projektu Zabezpečení fondu moderní RFID technologií 

 

Rozpočtovou změnu č. 269/2020 

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

úřadu Karlovarského kraje o částku 400.000 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace z Ministerstva 

kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská knihovna Karlovy 

Vary na realizaci projektu Zabezpečení fondu moderní RFID technologií 

 

Rozpočtovou změnu č. 270/2020    

- přesun investičních rozpočtových prostředků ve výši ± 231.000 Kč z rozpočtu Odboru kultury, 

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

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

Galerie výtvarného umění v Chebu z důvodu nákupu sbírkových předmětů 

 

Rozpočtovou změnu č. 271/2020 

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

ve výši 122.526 Kč z titulu vrácení finančních prostředků z předchozích let s účelovým znakem 33353 

(přímé výdaje na vzdělávání) došlých na účet Karlovarského kraje 

od příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem v oblasti školství Integrovaná střední škola 

Cheb. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky. 
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Rozpočtovou změnu č. 272/2020 

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

pro rok 2020 ve výši 19.496 Kč z titulu vrácení finančních prostředků Ministerstvu školství, mládeže  

a tělovýchovy České republiky. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky z neinvestiční účelové dotace 

určené na program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří  

a studentů vyšších odborných škol na rok 2020; č. j. MSMT 35103/2019-1, které byly vráceny na účet 

Karlovarského kraje, a to od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Střední škola živnostenská 

Sokolov.  

 

Rozpočtovou změnu č. 273/2020 

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

Karlovarského kraje do Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové 

výši ± 519.144 Kč (zdroje kraj 5% + zdroje ÚZ 95%) na úhradu mzdových výdajů přímo souvisejících  

s realizací projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II(OPZ IV.), schváleného k realizaci  

a financování v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

 

Rozpočtovou změnu č. 274/2020 

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

úřadu Karlovarského kraje ve výši 19.464 Kč z titulu přijetí finančních prostředků 

od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary určených 

k vrácení zálohově poukázaných prostředků na realizaci projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008066  

s názvem Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operační 

program Výzkum, vývoj a vzdělávánína projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů. Jedná  

se o vratku nevyužitých finančních prostředků, které budou odvedeny přes rozpočet zřizovatele 

(Karlovarský kraj) poskytovateli dotace Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

 

Rozpočtovou změnu č. 275/2020 

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

pro rok 2020 ve výši 104.430 Kč z titulu vrácení finančních prostředků Ministerstvu školství, mládeže  

a tělovýchovy České republiky. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky z neinvestiční účelové dotace 

určené jako prostředky v rámci pokusného ověřování programu Vzdělávací programy paměťových 

institucí do škol; č. j. MSMT-7763/2019-18, které byly vráceny na účet Karlovarského kraje od škol  

a školských zařízení zřizovaných obcemi Karlovarského kraje, a to od příspěvkové organizace Základní 

škola Nová Role. 

 

Rozpočtovou změnu č. 276/2020 

- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 1.208.152,67 Kč 

z titulu přijetí investiční účelové dotace od města Cheb určené na částečné pokrytí nákladů investiční akce 

Karlovarská krajská Nemocnice a.s., nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice  

v Chebu 

 

Termín kontroly: 07.09.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

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

od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského 

kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 775/07/20 
 

 



Usnesení z 213. jednání RKK dne 27.07.2020 

 

27.07.2020  Strana 9 (celkem 23) 

 

- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 1. 7. 2020 u projektů spolufinancovaných z EU 

od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje 

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

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
14. Informace o doručeném Rozhodnutí o odvolání Ministerstva financí u projektu „Interaktivní 

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

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 776/07/20 
 

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

o doručeném Rozhodnutí o odvolání vyhotoveném Ministerstvem financí dne 30. 6. 2020,  

č. j. MF-3527/2017/1203-4 u projektu "Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila" reg. č. 

CZ.1.09/4.1.00/04.00021, kterým Ministerstvo financí vyhovělo podanému Odvolání proti platebnímu 

výměru č. 13/2016 ze dne 26. 9. 2016 a výše uvedený platební výměr na odvod za porušení rozpočtové 

kázně ve výši 62.039.804,60 Kč zrušilo a řízení zastavilo 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
15. Postup ve věci škodního případu souvisejícího s projektem "Aplikace moderních metod 

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

reg. č. CZ.1.04/4.1.00/42.00003 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
16. Žádost Muzea Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, IČO 72053810,  

se sídlem Pod Jelením skokem 393/30, 360 01 Karlovy Vary, o prominutí penále za prodlení  

s odvodem za porušení rozpočtové kázně 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 777/07/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení částečné prominutí penále  

za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 30 % z celkové částky 8.363 Kč,  

tj. 2.509 Kč, Muzeu Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, IČO 72053810,  

se sídlem pod Jelením skokem 393/30, 360 01 Karlovy Vary 

 

Termín kontroly: 24.08.2020 
 

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

 
17. Schválení podmínek č. 3 realizace projektu "Podpora činnosti Regionální stálé konference  

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

CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000196, z Operačního programu Technická pomoc   

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 778/07/20 
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- souhlasí s podmínkami č. 3 realizace projektu, které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace (Změna) poskytnuté v souladu s Operačním programem Technická pomoc na projekt "Podpora 

činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji", registrační číslo 

projektu CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000196, v celkové výši max. 8.671.074,00 Kč dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Květu Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů a vedoucí projektu "Podpora činnosti 

Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji", registrační číslo projektu 

CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000196, k podpisu podmínek realizace projektu v monitorovacím systému 

MS 2014+ 

 

Termín kontroly: 21.09.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
18. Poskytnutí finančního daru - výtěžku veřejné sbírky  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 779/07/20 
 

- bere na vědomí výtěžek z veřejné sbírky na Získání finančních prostředků na úhradu nákladů  

na pořízení zdvihací plošiny pro osobu se zdravotním postižením ve výši 24.734,52 Kč 

 

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 24.734,52 Kč zdravotně postižené Vlastě Krejčové 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

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

 

 
19. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit v roce 2020 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
20. Žádost Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvkové organizace Karlovarského kraje  

o poskytnutí finančních prostředků na nákup uměleckých děl z Akvizičního fondu Ministerstva 

kultury pro rok 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 780/07/20 
 

- schvaluje zařazení projektu "Žádost o poskytnutí finančních prostředků na nákup uměleckých děl  

z Akvizičního fondu MK ČR" do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- schvaluje podání žádosti na projekt "Poskytnutí finančních prostředků na nákup uměleckých děl  

z Akvizičního fondu MK ČR" Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvkové organizace Karlovarského 

kraje, na Ministerstvo kultury ČR 

 

- schvaluje celkové náklady projektu "Žádost o poskytnutí finančních prostředků na nákup uměleckých 

děl z Akvizičního fondu MK ČR" v maximální výši 770.000 Kč 
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Termín kontroly: 30.11.2020 
 

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

a cestovního ruchu 

Mgr. Marcel Fišer, Ph.D., ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková 

organizace 

 

 
21. 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  

XV. části dílčích projektů do zásobníku 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 781/07/20 
 

- 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 

 

- 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: 07.09.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
22. Projednání žádosti Statku Chyše s.r.o., o pronájem (pacht) pozemků, popř. jejich prodej   

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 782/07/20 
 

- bere na vědomí skutečnosti k možným převodům pozemků p.č. 2234/1, p.č. 1592/1, a nově vzniklých 

pozemků p.č. 1592/10, p.č. 1592/11 dle geometrických plánů č. 1130-87/2019 a č. 1131-89/2019, vše  

v k.ú. a obci Toužim, sdělené městem Toužim a Statkem Chyše s.r.o., uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje k pronájmu (zemědělského pachtu) pozemku p.č. 1592/1 o výměře 

33.848 m2, druh pozemku orná půda, a záměr prodeje pozemku p.č. 2234/1 o výměře 47 m2, druh 

pozemku vodní plocha, vše v katastrálním území a obci Toužim, zapsáno na LV č. 1869 u Katastrálního 

úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy Vary, za cenu v místě a čase obvyklou 

stanovenou na základě znaleckého posudku 

 

- ukládá odboru správa majetku realizovat kroky k projednání schválené majetkové dispozice v orgánech 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
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Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Radka Stolariková, Ph.D., ředitelka Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková 

organizace 

 

 
23. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Karlovarského kraje – části 

pozemků p.p.č. 1/7 a 1/8 v k.ú. Hradiště u Chebu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 783/07/20 
 

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

pozemků p.p.č. 1/7 a 1/8, které byly odděleny geometrickým plánem č. 768-3/2019 z původních pozemků 

p.p.č. 1/7 a 1/8 a označeny původními čísly jako pozemky 1/7 o výměře 463 m2 a 1/8 o výměře 948 m2  

v k.ú. Hradiště u Chebu a obci Cheb, formou smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva  

k nemovitým věcem mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových  

se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, PSČ 128 00 Praha 2, IČO 69797111 (jako převodce  

na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace (jako nabyvatel na straně druhé), a tím převést předmětné nemovité věci  

z vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

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

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

o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné smlouvy o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k nemovitým věcem 

 

Termín kontroly: únor 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
24. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví obce Lipová do vlastnictví Karlovarského kraje 

– části pozemků p.p.č. 11/1, 518/1, 518/10, 564 a 565 v k.ú. Horní Lipina 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 784/07/20 
 

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

pozemků p.p.č. 11/1, 518/1, 518/10, 564 a 565, které byly odděleny geometrickým plánem č. 118-99/2019 

z původních pozemků p.p.č. 11/1, 518/1, 518/10, 564 a 565 a označeny jako pozemky 11/1 díl "f"  

o výměře 19 m2, 518/1 díl "a" 0,33 m2, 518/1 díl "h" o výměře 1 m2, 518/10 díl "d" o výměře 87 m2, 564 

díl "e" o výměře 131 m2 a 565 dí "g" o výměře 0,20 m2 v k.ú. Horní Lipina a obci Lipová, formou 

darovací smlouvy mezi obcí Lipová se sídlem Lipová č.p. 130, PSČ 350 02 Cheb, IČO 00254045  

(jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné 

nemovité věci z vlastnictví obce Lipová do vlastnictví Karlovarského kraje 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic 

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

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: únor 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
25. Informace o smlouvách o zřízení věcného břemene a smlouvách o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě uzavřených Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace,  

v období od 01.01.2020 do 30.06.2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 785/07/20 
 

- bere na vědomí informaci o smlouvách o zřízení věcného břemene a smlouvách o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě uzavřených Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace, v období od 01.01.2020 do 30.06.2020 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
26. Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje, předaných  

k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, vzniklé 

na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje 

katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 786/07/20 
 

- bere na vědomí informaci o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje, předaných  

k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, vzniklé  

na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru 

nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu, od 01.01.2020 do 30.06.2020 

dle návrhu 

 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
27. Úplatné nabytí nemovité věci z podílového spoluvlastnictví fyzických osob do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 346/6 v k.ú. Smilov u Štědré 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 787/07/20 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemku 

p.p.č. 346/6 o výměře 98 m2 v k.ú. Smilov u Štědré a obci Toužim, a to formou kupní smlouvy  

mezi xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx, oba bytem xxxxx (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským 

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

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

č. 452-36/2020 ze dne 10.06.2020 ve výši 6.468 Kč, a tím převést předmětnou nemovitou věc  

z podílového spoluvlastnictví xxxxxxx xxxxxxx (1/2) a xxxx xxxxxx (1/2) do vlastnictví Karlovarského 

kraje 

 

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

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

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: únor 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

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

část pozemku p.p.č. 887/3 v k.ú. Cheb 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 788/07/20 
 

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

pozemku p.p.č. 887/3, která byla oddělena geometrickým plánem č. 6039-3/2019 z původního pozemku 

p.p.č. 887/3 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 887/4 o výměře 102 m2 v k.ú. a obci 

Cheb, a to formou kupní smlouvy mezi xxx xxxxxx, bytem xxxxxxx (jako prodávající na straně jedné)  

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

příspěvková organizace (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena 

dohodou ve výši 330 Kč/m2, tj. celkem 33.660 Kč, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví 

xxxxxxx xxxxxxx do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

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

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

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: únor 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 
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29. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje – 

pozemek p.p.č. 1297/4 v k.ú. Lažany u Štědré 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 789/07/20 
 

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

p.p.č. 1297/4 o výměře 101 m2 v k.ú. Lažany u Štědré a obci Štědrá, a to formou kupní smlouvy  

mezi xxxxxx xxxxxxxx, trvale bytem 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. 453-37/2020 ze dne 10.06.2020 ve výši 6.666 Kč, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví 

xxxx xxxxxxxx do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

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

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

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: únor 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
30. Úplatné nabytí nemovitých věcí z podílového spoluvlastnictví fyzických osob do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 160, 170/22 a 170/23 v k.ú. Brložec u Štědré 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 790/07/20 
 

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

p.p.č. 160 o výměře 295 m2, 170/22 o výměře 13 m2 a 170/23 o výměře 399 m2 v k.ú. Brložec u Štědré  

a obci Štědrá, a to formou kupní smlouvy mezi xxxxxx xxxxx, bytem xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, bytem 

xxxxx a xxxxx xxxxxx., bytem 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. 455-39/2020 ze dne 10.06.2020 ve výši 46.662 Kč, a tím převést předmětné nemovité věci z podílového 

spoluvlastnictví xxxx xxxxxx (1/8), xxxxx xxxxxx (1/8) a xxxx xxxxx (3/4), do vlastnictví Karlovarského 

kraje 

 

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

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

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: únor 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 
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31. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje – 

pozemky p.p.č. 345 a 340/1 v k.ú. Lesík 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 791/07/20 
 

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

p.p.č. 345 o výměře 97 m2 a 340/1 o výměře 230 m2 v k.ú. Lesík a obci Nejdek, a to formou kupní 

smlouvy mezi panem xxxx xxxxxx, bytem xxxxxxx (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským 

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

(jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena dohodou ve výši  

65.400 Kč, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví pana xxxx xxxxx do vlastnictví 

Karlovarského kraje 

 

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

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

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: únor 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

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

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

Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 792/07/20 
 

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

p.p.č. 560/3 o výměře 152 m2 a 580/3 o výměře 14 m2 v k.ú. Stará a obci Jindřichovice, a to formou kupní 

smlouvy mezi xxxxxxx xxxxxx, bytem xxxxx (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

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

posudkem č. 33/2020 ze dne 31.03.2020 ve výši 5.350 Kč, a tím převést předmětné nemovité věci  

z vlastnictví xxxxxx xxxxxx do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemek p.p.č. 942/2 o výměře 186 m2 v k.ú. Stará a obci 

Jindřichovice konkrétnímu zájemci xxxxxxxxx xxxxxx, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským 

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

(jako prodávající na straně jedné) a xxxxxx xxxxxx, bytem xxxxxx (jako kupující na straně druhé),  

za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 33/2020 ze dne 31.03.2020  

ve výši 5.350 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 xxxxxx xxxxxxxx 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemku p.p.č. 942/2 

o výměře 186 m2 v k.ú. Stará a obci Jindřichovice konkrétnímu zájemci xxxxx xxxxxx, a to formou kupní 

smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského 
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kraje, příspěvková organizace (jako prodávající na straně jedné) a xxxxx xxxxx, bytem xxxxx  

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

č. 33/2020 ze dne 31.03.2020 ve výši 5.350 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru 

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

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

předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví xxxxx xxxxxx 

 

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

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

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětných kupních smluv 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
33. Záměr kraje bezúplatně převést části pozemků p.p.č. 3751/1, 3751/4 a 4030/6 v k.ú. Hranice  

u Aše z majetku Karlovarského kraje do majetku města Hranice, bezúplatné nabytí  částí pozemků 

p.p.č. 43/2, 49/5, 57, 3625, 3751/2, 1889/3 a 3889/8 v k.ú. Hranice u Aše z majetku města Hranice  

do majetku Karlovarského kraje a bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 43/1 v k.ú. Hranice u Aše 

z majetku fyzické osoby do majetku Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 793/07/20 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemků p.p.č. 3751/1, 3751/4 a 4030/6, 

které byly odděleny geometrickým plánem č. 1188-147/2015 z původních pozemků p.p.č. 3751/1, 3751/4 

a 4030/6 a označeny jako pozemky 3751/8  o výměře 62 m2, 3751/9 o výměře 8 m2, 3751/10 o výměře 

194 m2, 3751/11 o výměře 41 m2, 3751/12 o výměře 85 m2, 3751/1 díl "l" o výměře 48 m2, 3751/1 díl 

"m" o výměře 908 m2, 3751/1 díl "q" o výměře 1 m2, 3751/1 díl "p" o výměře 29 m2, 3751/1 díl "o"  

o výměře 26 m2, 3751/1 díl "n" o výměře 60 m2, 3751/4 díl "u" o výměře 35 m2, 3751/4 díl "v" o výměře 

186 m2 a 4030/6 díl "e1" o výměře 3 m2 v k.ú. Hranice u Aše a obci Hranice konkrétnímu zájemci městu 

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

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

Hranice, se sídlem U Pošty 182, PSČ 351 24 Hranice, IČO 00253961 (jako "Město Hranice" na straně 

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

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

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

kraje do majetku města Hranice 

 

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

pozemků p.p.č. 3751/1, 3751/4 a 4030/6, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1188-147/2015  

z původních pozemků p.p.č. 3751/1, 3751/4 a 4030/6 a označeny jako pozemky 3751/8  o výměře 62 m2, 

3751/9 o výměře 8 m2, 3751/10 o výměře 194 m2, 3751/11 o výměře 41 m2, 3751/12 o výměře 85 m2, 

3751/1 díl "l" o výměře 48 m2, 3751/1 díl "m" o výměře 908 m2, 3751/1 díl "q" o výměře 1 m2, 3751/1 díl 

"p" o výměře 29 m2, 3751/1 díl "o" o výměře 26 m2, 3751/1 díl "n" o výměře 60 m2, 3751/4 díl "u"  

o výměře 35 m2, 3751/4 díl "v" o výměře 186 m2 a 4030/6 díl "e1" o výměře 3 m2 v k.ú. Hranice u Aše  

a obci Hranice konkrétnímu zájemci městu Hranice, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským 

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

(jako Kraj" na straně jedné) a městem Hranice, se sídlem U Pošty 182, PSČ 351 24 Hranice,  

IČO 00253961 (jako "Město Hranice" na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru 
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Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce před jednáním 

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

předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Hranice 

 

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

pozemků p.p.č. 43/2, 49/5, 57, 3625, 3751/2, 3889/3 a 3889/8, které byly odděleny geometrickým plánem 

č. 1188-147/2015 z původních pozemků p.p.č. 43/2, 49/5, 57, 3625, 3751/2, 3889/3 a 3889/8 a označeny 

jako pozemky 43/2 díl "b" o výměře 6 m2, 49/5 díl "c" o výměře 3 m2, 57 díl "d" o výměře 39 m2, 3625 

díl "h" o výměře 2 m2, 3751/2 díl "s" o výměře 17 m2, 3751/2 díl "t" o výměře 20 m2, 3889/3 díl "x"  

o výměře 49 m2 a 3889/8 díl "c1" o výměře 7 m2 v k.ú. Hranice u Aše a obci Hranice formou darovací 

smlouvy mezi městem Hranice, se sídlem U Pošty 182, PSČ 351 24 Hranice, IČO 00253961 (jako "Město 

Hranice" na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako "Kraj" na straně druhé), a tím převést předmětné 

nemovité věci z vlastnictví města Hranice do majetku Karlovarského kraje 

 

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

pozemku p.p.č. 43/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1188-147/2015 z původního pozemku 

p.p.č. 43/1 a označena jako pozemek 43/1 díl "a" o výměře 42 m2 v k.ú. Hranice u Aše a obci Hranice 

formou darovací smlouvy mezi xxxx xxxxxx, trvale bytem xxxxxxx (jako "xxxx xxxxx" na straně jedné)  

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

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

z vlastnictví xxxxx xxxxxx do majetku Karlovarského kraje 

 

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

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

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: únor 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

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

Otovice - pozemek p.p.č. 1482 a část pozemku p.p.č. 992/1 v k.ú. Otovice u Karlových Var 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 794/07/20 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemek p.p.č. 1482 o výměře 237 m2 a část 

pozemku p.p.č. 992/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1150-92/2020 a označena novým 

parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 992/8 o výměře 552 m2 v k.ú. Otovice u Karlových Var a obci 

Otovice, konkrétnímu zájemci obci Otovice, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

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

na straně jedné) a obcí Otovice, se sídlem Hroznětínská č.p. 130, PSČ 362 32 Otovice, IČO 00573272 

(jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského 

kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento 

převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci  

z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Otovice 

 

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

p.p.č. 1482 o výměře 237 m2 a části pozemku p.p.č. 992/1, která byla oddělena geometrickým plánem  
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č. 1150-92/2020 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 992/8 o výměře 552 m2  

v k.ú. Otovice u Karlových Var a obci Otovice, konkrétnímu zájemci obci Otovice, a to formou darovací 

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

kraje, příspěvková organizace (jako dárce na straně jedné), a obcí Otovice, se sídlem Hroznětínská  

č.p. 130, PSČ 362 32 Otovice, IČO 00573272 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že  

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

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

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

Otovice 

 

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

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

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: únor 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
35. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 1910/104, 1910/105, 1910/106, 1910/107  

a 1910/108 v k.ú. Fojtov z majetku Karlovarského kraje do majetku města Nejdek a bezúplatné 

nabytí pozemku p.p.č. 57/2 v k.ú. Fojtov z majetku města Nejdek do majetku Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 795/07/20 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 1910/104 o výměře 472 m2, 

1910/105 o výměře 4 m2, 1910/106 o výměře 31 m2, 1910/107 o výměře 44 m2 a 1910/108 o výměře  

49 m2 v k.ú. Fojtov a obci Nejdek konkrétnímu zájemci městu Nejdek, a to formou darovací smlouvy 

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

příspěvková organizace (jako dárce na straně jedné) a městem Nejdek, se sídlem náměstí Karla IV. 239, 

PSČ 362 21 Nejdek, IČO 00254801 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení 

uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce před 

jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím 

převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Nejdek 

 

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

p.p.č. 1910/104 o výměře 472 m2, 1910/105 o výměře 4 m2, 1910/106 o výměře 31 m2, 1910/107  

o výměře 44 m2 a 1910/108 o výměře 49 m2 v k.ú. Fojtov a obci Nejdek konkrétnímu zájemci městu 

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

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

Nejdek, se sídlem náměstí Karla IV. 239, PSČ 362 21 Nejdek, IČO 00254801 (jako obdarovaný na straně 

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

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

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

kraje do majetku města Nejdek 

 

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

p.p.č. 57/2 o výměře 565 m2 v k.ú. Fojtov a obci Nejdek formou darovací smlouvy mezi městem Nejdek, 

se sídlem náměstí Karla IV. 239, PSČ 362 21 Nejdek, IČO 00254801 (jako dárce na straně jedné)  

a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, 
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příspěvková organizace (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitou věc  

z vlastnictví města Nejdek do majetku Karlovarského kraje 

 

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

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

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětných darovacích smluv 

 

Termín kontroly: únor 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
36. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 627/10 v k.ú. Brložec u Štědré a 1765/2, 1765/3 a 

1765/4 v k.ú. Lažany u Štědré z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Štědrá a bezúplatné 

nabytí pozemků p.p.č. 37/3, 642/2 v k.ú. Brložec u Štědré a 1191/6, 1191/7, 1191/8 a 1798/2 v k.ú. 

Lažany u Štědré z majetku obce Štědrá do majetku Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 796/07/20 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemek p.p.č. 627/10 o výměře 433 m2  

v k.ú. Brložec u Štědré a obci Štědrá a pozemky p.p.č. 1765/2 o výměře 94 m2, 1765/3 o výměře 207 m2  

a 1765/4 o výměře 127 m2 v k.ú. Lažany u Štědré a obci Štědrá konkrétnímu zájemci obci Štědrá, a to 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárce na straně jedné) a obcí Štědrá, se sídlem Štědrá 

č.p. 43, PSČ 364 51 Štědrá, IČO 00255041 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že  

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

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

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

 

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

p.p.č. 627/10 o výměře 433 m2 v k.ú. Brložec u Štědré a obci Štědrá a pozemků p.p.č. 1765/2 o výměře  

94 m2, 1765/3 o výměře 207 m2 a 1765/4 o výměře 127 m2 v k.ú. Lažany u Štědré a obci Štědrá 

konkrétnímu zájemci obci Štědrá, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárce na straně 

jedné) a obcí Štědrá, se sídlem Štědrá č.p. 43, PSČ 364 51 Štědrá, IČO 00255041 (jako obdarovaný  

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

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

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

kraje do majetku obce Štědrá 

 

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

p.p.č. 37/3 o výměře 104 m2 a 642/2 o výměře 124 m2 v k.ú. Brložec u Štědré a obci Štědrá a pozemků 

p.p.č. 1191/6 o výměře 405 m2, 1191/7 o výměře 13 m2, 1191/8 o výměře 12 m2 a 1798/2 o výměře 18 m2 

v k.ú. Lažany u Štědré a obci Štědrá formou darovací smlouvy mezi obcí Štědrá, se sídlem Štědrá č.p. 43, 

PSČ 364 51 Štědrá, IČO 00255041 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným 

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

na straně druhé), a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví obce Štědrá do majetku 

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

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

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětných darovacích smluv 

 

Termín kontroly: únor 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
37. Záměr kraje prodat nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – 

pozemky p.p.č. 954/3 v k.ú. Bystřice u Hroznětína a p.č. 213/3 v k.ú. Kfely u Ostrova 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 797/07/20 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemky p.p.č. 954/3 o výměře 1213 m2 v k.ú. Bystřice  

u Hroznětína a obci Hroznětín a p.č. 213/3 o výměře 197 m2 v k.ú. Kfely u Ostrova a obci Ostrov 

konkrétnímu zájemci xxxxxx 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 xxxxxx xxxxxx, bytem xxxxxxx xxxxxxx (jako kupující na straně 

druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 434-18/2020 ze dne 

10.03.2020 ve výši 105.750 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje 

prodat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento 

prodej projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci  

z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví xxxx xxxxxx 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemků p.p.č. 954/3 

o výměře 1213 m2 v k.ú. Bystřice u Hroznětína a obci Hroznětín a p.p.č. 213/3 o výměře 197 m2  

v k.ú. Kfely u Ostrova a obci Ostrov konkrétnímu zájemci xxxxxx 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 xxxxxxx, bytem xxxxx  

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

č. 434-18/2020 ze dne 10.03.2020 ve výši 105.750 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru 

Karlovarského kraje prodat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, 

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

věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví xxxxxx xxxxxx 

 

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

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

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 
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38. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. – zhodnocení působení Mgr. Kristýny Matějů, PhD., 

ředitelky, během zkušební doby  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 798/07/20 
 

- bere na vědomí informace předložené ředitelkou Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., Mgr. Kristýnou 

Matějů, Ph.D., o jejím působení ve funkci ředitelky v šestiměsíční zkušební době 

 

- ukládá ředitelce Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., zpracovat zprávu o průběžném plnění úkolů 

zapracovaných ve smlouvě o výkonu funkce a předložit ji radě k projednání do 15. září 2020 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit materiál k větší 

propagaci Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., mimo jiné i za účelem dosažení úspěšnosti v předkládání 

projektů 

 

Termín kontroly: 21.09.2020 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
39. Vypořádání námitek proti stanovení zadávacích podmínek veřejné zakázky "Muzeum Cheb - 

Výměna osvětlení v budově expozice" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 799/07/20 
 

- schvaluje rozhodnutí o námitkách stěžovatele "ETNA" spol. s r.o., Újezd 409/19, Malá Strana, 118 00 

Praha1, IČO 45309621, proti stanovení zadávacích podmínek veřejné zakázky "Výměna osvětlení  

v budově expozice" 

 

Termín kontroly: 07.09.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

Ing. Martina Kulová, ředitelka Muzea Cheb, příspěvková organizace 

 

 
40. Schválení udělení plné moci JUDr. Richardu Šenderovi, advokátovi Advokátní kanceláře 

Šendera a Čihák 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 800/07/20 
 

- schvaluje udělení plné moci JUDr. Richardu Šenderovi, advokátovi Advokátní kanceláře Šendera  

a Čihák, se sídlem K. H. Borovského 693/7, Sokolov, zapsaného v seznamu advokátů České advokátní 

komory pod ev. č. 00585b, aby provedl seznámení s obsahem trestního spisu ve věci obviněného Radima 

RŮŽIČKY, č. j. KRPK-61004-121/TČ-2019-190272, dne 30. 7. 2020 v 11:00 hod. na Územním odboru 

Cheb, 2. oddělení obecné kriminality, Valdštejnova 4, 350 15 Cheb 

 

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

 

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 



Usnesení z 213. jednání RKK dne 27.07.2020 
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41. Příprava Plánů spravedlivé územní transformace a projektových záměrů k nově 

připravovanému Fondu pro spravedlivou transformaci, uzavření smlouvy na technickou podporu 

při vytváření podmínek pro čerpání z Fondu pro spravedlivou transformaci, rozpočtová změna 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. 801/07/20 
 

- bere na vědomí obdržené nabídky oslovených společností na přípravu Plánů spravedlivé územní 

transformace a projektových záměrů k nově připravovanému Fondu pro spravedlivou transformaci 

 

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

příspěvkovými organizacemi, článku VIII. odst. 3, a uzavření přiložené smlouvy se společností Grant 

Thornton Czech Republic a.s., se sídlem Muchova 240/6, 160 00 Praha 6 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 278/2020 

 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 1.936.000 Kč z neinvestiční rezervy na nepředvídané výdaje 

Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu běžných výdajů Odboru kancelář 

hejtmana a vnějších vztahů Krajského úřadu Karlovarského kraje na financování podpory pro čerpání  

z Fondu pro spravedlivou transformaci 

 

- ukládá zástupci zmocněnce hejtmana Karlovarského kraje pro RE:START a uhelnou platformu 

spolupracovat s vybranou společností na realizaci předmětu smlouvy 

 

Termín kontroly: 24.08.2020 
 

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Petr Kubis v. r. 

         hejtman  

Karlovarského kraje 

 Ing. Josef Janů v. r. 

ověřovatel 

 

 

 


