
 
 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 214. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 30. července 2020 (mimo řádný termín)   

v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 7:40 do 9:38 hodin  a od 12:22 do 12:33 hodin 

 

 

Přítomni:               Mgr. Kubis, Mgr. Mračková Vildumetzová, p. Hurajčík, Mgr. Blažek,  

Ing. Jakobec, Ing. Bureš, Ing. Bradáč, p. Váňa, Ing. Janů (celkem 9 radních) 

Jednání řídil:         Mgr. Kubis 

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

Další zúčastnění: Mgr. Novotný, Mgr. Pavlíková  

Zapisovatelka:     Marie Valentová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku Projektová 

dokumentace pro provádění stavby - rekonstrukce objektu Domov se zvláštním 

režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace 

RK 802/07/20 

2. Aktuální informace o Fondu pro spravedlivou transformaci RK 803/07/20 

3. Řešení stížnosti na jednání vedení Domova pro seniory "Skalka" v Chebu, p.o., 

XXXXXX a vedoucí přímé péče XXXXXXX 

RK 804/07/20 

4. Rozpočtové změny II. RK 805/07/20 

5. Schválení podání žádosti Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace 

Karlovarského kraje, do dotačního titulu vyhlášeného Ministerstvem kultury České 

republiky - „Program udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty“  

pro rok 2020 

RK 806/07/20 

6. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové 

péče, lázeňství a cestovního ruchu 

RK 807/07/20 

7. Tisková oprava textu části usnesení č. RK 630/06/20 ze dne 22. 6. 2020 RK 808/07/20 

8. Zákonodárná iniciativa - zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 

pozdějších předpisů 

staženo 

9. Změna č. 65 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci 

změny návrhu způsobu zásobení obyvatel pitnou vodou v centrální části obce 

Vrbice a v její místní části Bošov a dále v centrální části obce Valeč a v jejích 

místních částech Jeřeň, Nahořečice a Kostrčany  

RK 809/07/20 

10. Změna č. 66 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci 

změny návrhu způsobu zásobení obyvatel pitnou vodou a návrhu způsobu 

RK 810/07/20 
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odkanalizování v místní části města Hroznětín – Velký Rybník 

 

11. Návrh na jmenování mimořádného člena Národního sekretariátu - Skupiny  

pro pozorování Země, globální monitoring životního prostředí a bezpečnost 

RK 811/07/20 

12. Přezkum smluv týkajících se pronájmu nemocnice Sokolov nezávislým 

odborníkem 

RK 812/07/20 

13. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Cheb  

- "dostavba nemocnice Cheb - pavilon B" 

RK 813/07/20 

14. Dohoda o narovnání týkající se díla "Nová budova hospicové péče Rehos Nejdek" 

mezi Zařízením následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvkovou organizací 

a Metrostav a.s. 

RK 814/07/20 

15. Informativní přehled připravovaných i realizovaných veřejných zakázek 

Karlovarské krajské nemocnice a.s., pro období 2019 - 2020 k 30.06.2020 

RK 815/07/20 

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

školního roku 2019/2020  

RK 816/07/20 

17. Sloučení organizací Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních 

Karlovy Vary, příspěvková organizace a Základní škola a mateřská škola  

při Léčebných lázních Lázně Kynžvart, příspěvková organizace 

RK 817/07/20 

18. Projekt „Mindfulness ve školách“ Střední uměleckoprůmyslové školy keramické  

a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace 

RK 818/07/20 

19. Informace o ukončení projektu "Zvládnu to sám" Základní školy Ostrov, 

příspěvková organizace 

RK 819/07/20 

20. Informace o ukončení projektu "Kompetenční centrum pro 3D, rozšíření  

3D laboratoře" Gymnázia Ostrov, příspěvková organizace 

RK 820/07/20 

21. Cyklostezka Ohře – úsek v ulici Nádražní ve městě Lokti – schválení a příprava 

záměru, vyjádření vlastníků dotčených pozemků 

staženo 

22. Žádost Sdružení Krušné hory - západ o poskytnutí individuální dotace na akci 

„Čištění vodních toků a naučných stezek“ 

RK 821/07/20 

23. Žádost Sdružení místních samospráv České republiky, z.s., o poskytnutí 

individuální dotace na projekt „Partnerství krajské a místní samosprávy v roce 

2020 v Karlovarském kraji“ 

RK 822/07/20 

24. Schválení uzavření Dodatku č.1 k servisní smlouvě se společností ÚRS CZ, a.s.,  

na programové vybavení KROS 

RK 823/07/20 

25. Vyhlášení dotačních programů odboru sociálních věcí pro rok 2020 - 3. část RK 824/07/20 

26. Souhlas s uzavřením smlouvy o užívání nemovitých věcí, ubytování a zabezpečení 

souvisejících služeb mezi Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou 

Sokolov, příspěvkovou organizací a Českou republikou – Ministerstvem obrany  

v souvislosti se zahájením výuky Vojenské střední školy v Sokolově 

RK 825/07/20 

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

v roce 2020 

RK 826/07/20 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Martina Hurajčíka 

- Ing. Jana Bureše 

 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 

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

26. Souhlas s uzavřením smlouvy o užívání nemovitých věcí, ubytování a zabezpečení souvisejících 

služeb mezi Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvkovou 

organizací a Českou republikou – Ministerstvem obrany v souvislosti se zahájením výuky Vojenské 

střední školy v Sokolově 

27. 

 

 

Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit  

v roce 2020 

Staženo z programu: 

 

  8. Zákonodárná iniciativa - zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

21. Cyklostezka Ohře – úsek v ulici Nádražní ve městě Lokti – schválení a příprava záměru, vyjádření 

vlastníků dotčených pozemků 

 

 
1. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku Projektová dokumentace  

pro provádění stavby - rekonstrukce objektu Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, 

příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 802/07/20 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona  

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

„Projektová dokumentace pro provádění stavby - rekonstrukce objektu Domov se zvláštním režimem 

"MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace“ 

 

- schvaluje hodnotící kritéria - nejnižší nabídková cena včetně DPH (váha kritéria 70 %) a doba 

zpracování projektové dokumentace (váha kritéria 30 %) pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 

„Projektová dokumentace pro provádění stavby - rekonstrukce objektu Domov se zvláštním režimem 

"MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace“ 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Projektová dokumentace pro provádění stavby  

- rekonstrukce objektu Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace“ 

 

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

„Projektová dokumentace pro provádění stavby - rekonstrukce objektu Domov se zvláštním režimem 

"MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace“: 

Ing. arch. KUBÍČEK BŘETISLAV, Raisova 2030/2, 36001 Karlovy Vary, IČO 16700295 



Usnesení z 214. jednání RKK dne 30.07.2020 (mimo řádný termín) KK/1265/VZ/20 

 

30.07.2020  Strana 4 (celkem 15) 

 

JURICA a.s., Boží Dar 176, 36262, IČO 26384795 

Atelier Jůna s.r.o., Plzeňská 429/245, 155 00 Praha 5, IČO 03499014 

PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava, IČO 47916621 

PORTICUS s.r.o., Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, IČO 26321190 

 

- schvaluje členy hodnotící komise: 

Ing.  Jaroslav Bradáč 

Ing. Josef Janů 

Kateřina Mairingerová, DiS. 

JUDr. Bc. Zuzana Blažková 

Monika Drobilová 

 

náhradníky hodnotící komise: 

Mgr. Dalibor Blažek 

Mgr. Jaroslav Borka 

Ing. Jan Bureš 

Bc. Miloslav Čermák 

Ing. arch. Vojtěch Franta 

Ing. Pavel Hojda 

Ing. Jan Horník 

Ing. Karel Jakobec 

Mgr. Jiří Klsák 

Ing. Petr Kulhánek 

Renata Oulehlová 

Jakub Pánik 

Bc. Jan Picka 

Bc. Jitka Pokorná 

Michal Šťovíček 

Ing. Eva Valjentová 

Anna Vendlová 

Martin Slezák 

Mgr. Kateřina Miosgová 

Ing. Zora Bolková 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

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

v Nejdku, příspěvková organizace 

 

 
2. Aktuální informace o Fondu pro spravedlivou transformaci 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 803/07/20 
 

- bere na vědomí předložený materiál o aktuálních informacích o Fondu pro spravedlivou transformaci 

 

- schvaluje zahájení potřebných jednání s nositeli projektových záměrů, které budou směřovat k přípravě 

projektových fiší pro předložení ve formě projektových záměrů Fondu pro spravedlivou transformaci 

 

- pověřuje Ing. Jiřího Štěrbu a zástupce odboru řízení projektů určeného vedoucím odboru, činit kroky  

v rámci jednání s nositeli projektových záměrů Fondu pro spravedlivou transformaci 

 

Termín kontroly: 16.11.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 
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3. Řešení stížnosti na jednání vedení Domova pro seniory "Skalka" v Chebu, p.o.,  

XXXXXX a vedoucí přímé péče XXXXXXXX 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 804/07/20 
 

- bere na vědomí vyjádření odboru sociálních věcí, kterým sděluje stěžovateli, že jeho stížnost byla 

shledána nedůvodnou 

 

Termín kontroly: 21.09.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
4. Rozpočtové změny II. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 805/07/20 
 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 277/2020 

- navýšení příjmů a běžných výdajů Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 

27.612.301 Kč z titulu poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České 

republiky. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje v oblasti 

sociální  na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie 

COVID – 19 (rozpis na jednotlivé příspěvkové organizace je v příloze). 

 

Termín kontroly: 07.09.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
5. Schválení podání žádosti Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje,  

do dotačního titulu vyhlášeného Ministerstvem kultury České republiky - „Program udržitelnosti 

pro muzea zřizovaná nestátními subjekty“ pro rok 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 806/07/20 
 

- schvaluje zařazení projektu "Mezi Prahou a Káhirou" do Akčního plánu Programu rozvoje 

Karlovarského kraje 

 

- schvaluje podání žádosti na projekt "Mezi Prahou a Káhirou" Muzea Karlovy Vary, příspěvkové 

organizace Karlovarského kraje, na Ministerstvo kultury ČR 

 

- schvaluje celkové náklady projektu "Mezi Prahou a Káhirou" v maximální výši 29.560 Kč 

 

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

hospodářství, kultury a památkové péče, podpisem žádosti včetně souvisejících příloh 

 

Termín kontroly: 30.11.2020 
 

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

Mgr. Dominika Kožešníková, ředitelka Muzea Karlovy Vary, příspěvková organizace 

6. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 807/07/20 
 

- schvaluje neposkytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje subjektům dle přílohy č. 1.  

 

- schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje subjektům dle přílohy č. 1, 

s připomínkou uvedenou v zápise 

 

- schvaluje poskytnout subjektu POST BELLUM, o.p.s., individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského 

kraje dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje poskytnout subjektu Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje neposkytnout subjektu Klub kreslířů a humoristů, spolek, individuální dotaci z rozpočtu 

Karlovarského kraje dle přílohy č. 2 

 

- schvaluje neposkytnout subjektu Nadační fond Andělská křídla naděje, individuální dotaci z rozpočtu 

Karlovarského kraje dle přílohy č. 2 

 

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

2020 v rámci individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu se subjekty dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje Martina Hurajčíka, náměstka hejtmana pro oblast dopravy, silničního hospodářství, kultury  

a památkové péče, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, 

v případě schválení poskytnutí žádostí o individuální dotace se subjekty dle přílohy č. 1 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje neposkytnutí individuálních dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje subjektům dle přílohy č. 3 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuálních 

dotací z rozpočtu Karlovarského kraje subjektům dle přílohy č. 3 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje poskytnout subjektu INFOCENTRUM 

MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s., individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 3 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2020 se subjekty dle přílohy č. 3 

 

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

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

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, v případě schválení 

Zastupitelstvem Karlovarského kraje poskytnutí žádostí o individuální dotace se subjekty, dle přílohy č. 3 

 

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

- v případě schválení neposkytnutí individuálních dotací - informovat žadatele o rozhodnutí Rady 

Karlovarského kraje 

- v případě schválení poskytnutí individuálních dotací - předložit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Martinu Hurajčíkovi, náměstkovi hejtmana pro oblast dopravy, 
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silničního hospodářství, kultury a památkové péče, k podpisu a zajistit veškeré úkony ze smlouvy 

vyplývající 

- v případě schválení doporučení Zastupitelstvu Karlovarského kraje zpracovat materiál do Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 16.11.2020 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
7. Tisková oprava textu části usnesení č. RK 630/06/20 ze dne 22. 6. 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 808/07/20 
 

- schvaluje tiskovou opravu materiálu předloženého Radě Karlovarského kraje k projednání dne 

22.06.2020 s názvem „Uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě mezi Karlovarským krajem  

a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., ev. č. KK 01312/2014-00 a to tak, že v usnesení rady  

č. RK 630/06/20 ze dne 22.06.2020, dále v důvodové zprávě a v příloze materiálu, se číslice 7 nahrazuje 

číslicí 8 

 

Termín kontroly: 21.09.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
8. Zákonodárná iniciativa - zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
9. Změna č. 65 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci změny návrhu 

způsobu zásobení obyvatel pitnou vodou v centrální části obce Vrbice a v její místní části Bošov  

a dále v centrální části obce Valeč a v jejích místních částech Jeřeň, Nahořečice a Kostrčany  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 809/07/20 
 

- projednala žádost obcí Vrbice a Valeč o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského 

kraje ve věci navrhovaného způsobu zásobení pitnou vodou v obci Vrbice, její centrální části a místní části 

Bošov, a v obci Valeč, její centrální části a místních částech Jeřeň, Nahořečice a Kostrčany 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje předloženou změnu č. 65 Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ke schválení 

 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
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10. Změna č. 66 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci změny návrhu 

způsobu zásobení obyvatel pitnou vodou a návrhu způsobu odkanalizování v místní části města 

Hroznětín – Velký Rybník 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 810/07/20 
 

- projednala žádost města Hroznětín o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje 

ve věci navrhovaného způsobu zásobení obyvatel pitnou vodou a způsobu odkanalizování místní části 

města Hroznětín – Velký Rybník 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje předloženou změnu č. 66 Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ke schválení 

 

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

 

 
11. Návrh na jmenování mimořádného člena Národního sekretariátu - Skupiny pro pozorování 

Země, globální monitoring životního prostředí a bezpečnost 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 811/07/20 
 

- schvaluje nominaci Martina Chochela, DiS, za Karlovarský kraj jako mimořádného člena Národního 

sekretariátu - Skupiny pro pozorování Země, globální monitoring životního prostředí a bezpečnost 

 

Termín kontroly: 19.10.2020 
 

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

 

 
12. Přezkum smluv týkajících se pronájmu nemocnice Sokolov nezávislým odborníkem 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 812/07/20 
 

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

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ spočívající v přímém 

zadání advokátní kanceláři VOSTÁREK&PARTNER, se sídlem Mickoewiczova 242/17, 160 00 Praha 6, 

na přezkoumání smluv týkajících se pronájmu nemocnice Sokolov nezávislým odborníkem, a to ve výši 

98.000 Kč bez DPH 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi Karlovarským krajem a advokátní kanceláří 

VOSTÁREK & PARTNER, se sídlem Mickiewiczova 242/17, 160 00 Praha 6, dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem smlouvy o poskytování služeb 

mezi Karlovarským krajem a advokátní kanceláří VOSTÁREK & PARTNER, se sídlem Mickiewiczova 

242/17, 160 00 Praha 6 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 
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13. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Cheb - "dostavba nemocnice 

Cheb - pavilon B" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 813/07/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dodatek č. 2 ke smlouvě  

o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Cheb ("dostavba nemocnice Cheb - pavilon B")  

mezi Karlovarským krajem a městem Cheb dle návrhu 

 

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

Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví, podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku  

z rozpočtu města Cheb ("dostavba nemocnice Cheb - pavilon B") mezi Karlovarským krajem a městem 

Cheb 

 

Termín kontroly: 30.11.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
14. Dohoda o narovnání týkající se díla "Nová budova hospicové péče Rehos Nejdek"  

mezi Zařízením následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvkovou organizací a Metrostav a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 814/07/20 
 

- schvaluje dohodu o narovnání týkající se díla s názvem "Nová budova hospicové péče Rehos Nejdek" 

dle smlouvy o dílo č. zhotovitele 16091028/0006 ze dne 04.11.2016 ve znění dodatků č. 1-4  

mezi Zařízením následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvkovou organizací a Metrostav a.s.,  

se sídlem Praha 8, Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00 dle návrhu 

 

- pověřuje Olgu Pištejovou, DiS., ředitelku Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková 

organizace, podpisem dohody o narovnání týkající se díla s názvem "Nová budova hospicové péče Rehos 

Nejdek" dle smlouvy o dílo č. zhotovitele 16091028/0006 ze dne 04.11.2016 ve znění dodatků č. 1-4  

mezi Zařízením následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvkovou organizací a Metrostav a.s.,  

se sídlem Praha 8, Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00 

 

Termín kontroly: 30.11.2020 
 

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

a hospicové péče 

 

 
15. Informativní přehled připravovaných i realizovaných veřejných zakázek Karlovarské krajské 

nemocnice a.s., pro období 2019 - 2020 k 30.06.2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 815/07/20 
 

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

zakázek pro období 2019 - 2020 se stavem k 30.06.2020 
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Zodpovídá: Ing. Jitka Samáková, předsedkyně představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

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

roku 2019/2020  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 816/07/20 
 

- schvaluje poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje formou navýšení provozního 

příspěvku příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost středních škol zřizovaným Karlovarským 

krajem na výplatu stipendií za 2. pololetí školního roku 2019/2020 žákům vzdělávajícím se v těchto 

školách v celkové výši 500.500 Kč, dle návrhu, s tím, že výše stipendia činí 50 % částky dle čl. III. odst. 1 

Pravidel pro poskytování stipendií žákům vzdělávajícím se ve středních školách zřizovaných 

Karlovarským krajem 

 

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

 

Termín kontroly: 24.08.2020 
 

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

 

 
17. Sloučení organizací Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy 

Vary, příspěvková organizace a Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně 

Kynžvart, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 817/07/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení sloučení organizací Základní 

škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace, a Základní 

škola a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně Kynžvart, příspěvková organizace, s účinností  

od 1. ledna 2021 s tím, že 

 

 Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace, 

se od tohoto data stává nástupnickou organizací 

 

 Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně Kynžvart, příspěvková organizace, 

uplynutím dne 31. prosince 2020 jako samostatná právnická osoba sloučením zaniká 

 

včetně vydání rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací dle návrhu 

 

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy k podpisu žádosti zřizovatele o zápis změn  

v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení v případě, že zastupitelstvo kraje schválí sloučení 

organizací 

 

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

 

Termín kontroly: leden 2021 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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18. Projekt „Mindfulness ve školách“ Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské 

Karlovy Vary, příspěvkové organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 818/07/20 
 

- souhlasí se zařazením projektu „Mindfulness ve školách“ Střední uměleckoprůmyslové školy keramické 

a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského 

kraje 

 

- jmenuje Ing. Bc. Markétu Šlechtovou, MPA, ředitelku Střední uměleckoprůmyslové školy keramické  

a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace, vedoucí projektu „Mindfulness ve školách“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako žadatele o dotaci  

na projekt „Mindfulness ve školách“ Střední uměleckoprůmyslovou školu keramickou a sklářskou 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádosti o dotaci  

na projekt „Mindfulness ve školách“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu „Mindfulness ve školách“ ve výši 6.500.000 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 %  

z prostředků Programu Zdraví v rámci Fondů EHP 2014 - 2021 

 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) na základě 

připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury Programu Zdraví prostřednictvím Střední 

uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

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

 

Termín kontroly: 19.10.2020 
 

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

 

 
19. Informace o ukončení projektu "Zvládnu to sám" Základní školy Ostrov, příspěvkové 

organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 819/07/20 
 

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

o ukončení a vyúčtování projektu "Zvládnu to sám" Základní školy Ostrov, příspěvková organizace 

 

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

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 19.10.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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20. Informace o ukončení projektu "Kompetenční centrum pro 3D, rozšíření 3D laboratoře" 

Gymnázia Ostrov, příspěvkové organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 820/07/20 
 

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

o ukončení a vyúčtování projektu "Kompetenční centrum pro 3D, rozšíření 3D laboratoře" Gymnázia 

Ostrov, příspěvková organizace 

 

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

Karlovarského kraje 

Termín kontroly: 19.10.2020 
 

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

 

 
21. Cyklostezka Ohře – úsek v ulici Nádražní ve městě Lokti – schválení a příprava záměru, 

vyjádření vlastníků dotčených pozemků 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
22. Žádost Sdružení Krušné hory - západ o poskytnutí individuální dotace na akci „Čištění vodních 

toků a naučných stezek“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 821/07/20 
 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace Sdružení Krušné hory - západ na akci „Čištění vodních toků 

a naučných stezek“ 

 

Termín kontroly: 07.09.2020 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jana Kaválková, pověřená úkoly vedoucího odboru regionálního rozvoje 

 

 
23. Žádost Sdružení místních samospráv České republiky, z.s., o poskytnutí individuální dotace  

na projekt „Partnerství krajské a místní samosprávy v roce 2020 v Karlovarském kraji“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 822/07/20 
 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace Sdružení místních samospráv České republiky, z.s.,  

na projekt „Partnerství krajské a místní samosprávy v roce 2020 v Karlovarském kraji“ 

 

Termín kontroly: 07.09.2020 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jana Kaválková, pověřená úkoly vedoucího odboru regionálního rozvoje 
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24. Schválení uzavření Dodatku č.1 k servisní smlouvě se společností ÚRS CZ, a.s., na programové 

vybavení KROS 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 823/07/20 
 

- schvaluje výjimku z pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem  

a PO – č. PR 06/2018, čl. IX. a  uzavření Dodatku č.1 k servisní smlouvě se společností ÚRS CZ, a.s. 

 

- pověřuje podpisem Dodatku č.1 smlouvy mezi Karlovarským krajem a společností ÚRS, a.s.,  

Ing. Jiřího Helikse, vedoucího odboru informatiky 

 

Termín kontroly: 07.09.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jiří Heliks, vedoucí odboru informatiky 

 

 

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

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 824/07/20 
 

- schvaluje vyhlášení a pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu aktivní činnosti seniorů 

 

- vyhlašuje Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivní činnosti 

seniorů včetně pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu aktivní činnosti seniorů 

 

- ukládá odboru sociálních věcí a odboru investic, oddělení grantových schémat 

- zveřejnit vyhlašovaný dotační program a pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční 

vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje vyhlašovaného dotačního programu na elektronické 

úřední desce ve lhůtě nejpozději 30 dnů před zahájením příjmu elektronických žádostí o dotace 

- zveřejnit informace o vyhlašovaném dotačním programu na webu Karlovarského kraje v sekci Dotace  

a na informačním webu programy.kr-karlovarsky.cz 

- zajistit přípravu technologie pro sběr elektronických žádostí o dotace ve lhůtě nejpozději do okamžiku 

zahájení příjmu elektronických žádostí o dotace 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
26. Souhlas s uzavřením smlouvy o užívání nemovitých věcí, ubytování a zabezpečení souvisejících 

služeb mezi Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvkovou 

organizací a Českou republikou – Ministerstvem obrany v souvislosti se zahájením výuky Vojenské 

střední školy v Sokolově 

 

Rada Karlovarského kraje 



Usnesení z 214. jednání RKK dne 30.07.2020 (mimo řádný termín) KK/1265/VZ/20 

 

30.07.2020  Strana 14 (celkem 15) 

 

usnesením č. RK 825/07/20 
 

- souhlasí s uzavřením smlouvy o užívání nemovitých věcí, ubytování a zabezpečení souvisejících služeb 

mezi Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvkovou organizací, se sídlem 

ul. Jednoty 1620, 356 01 Sokolov a Českou republikou – Ministerstvem obrany, se sídlem Tychonova 1, 

160 01 Praha 6 – Hradčany, za účelem zřízení a provozování pobočky Vojenské střední školy a Vyšší 

odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové dle předloženého návrhu 

 

Termín kontroly: 21.09.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

a ekonomické Sokolov 

 

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

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 826/07/20 
 

- schvaluje neposkytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2020 v rámci dotačního Programu 

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2020 v rámci dotačního Programu 

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit v celkové výši 

3.091.500 Kč dle přílohy č. 1, s připomínkou uvedenou v zápise 

 

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

2020 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

kulturních aktivit dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje Martina Hurajčíka, náměstka hejtmana pro oblast dopravy, silničního hospodářství, kultury  

a památkové péče, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

pro rok 2020 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu kulturních aktivit schválených Radou Karlovarského kraje dle přílohy č. 1 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2020 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit dle přílohy č. 2 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje pro rok 2020 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit v celkové výši 410.000 Kč dle přílohy č. 2 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2020 v rámci dotačního Programu  

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit dle přílohy č. 2 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit, Martina Hurajčíka, náměstka hejtmana  

pro oblast dopravy, silničního hospodářství, kultury a památkové péče, podpisem veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2020 v rámci dotačního Programu  

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit schválených 

Zastupitelstvem Karlovarského kraje dle přílohy č. 2 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 
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- v případě schválení neposkytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v Programu pro poskytování 

dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit - informovat žadatele o rozhodnutí 

Rady Karlovarského kraje 

- v případě schválení dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit - předložit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu náměstkovi hejtmana pro oblast dopravy, silničního 

hospodářství, kultury a památkové péče, a zajistit veškeré úkony ze smluv vyplývající 

- v případě schválení doporučení Zastupitelstvu Karlovarského kraje zpracovat materiál do Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 30.11.2020 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

          hejtman    náměstek hejtmana 

                Karlovarského kraje 


