
 
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 215. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 11. srpna 2020 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:13 do 12:57 hodin  

 
 

Přítomni:               Mgr. Kubis, Mgr. Mračková Vildumetzová (videokonferenčně od 9:13 hod.), 

p. Hurajčík, Ing. Jakobec (od 11:52 hod.), Ing. Bureš, Ing. Bradáč, p. Váňa, 

Ing. Janů (celkem 8 radních) 

Jednání řídil:         Mgr. Kubis  

Omluveni:  Mgr. Blažek 

Přizvaní:              Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Další zúčastnění: Ing. arch. Franta, Ing. Jánská, Mgr. Novotný, Mgr. Pavlíková, Bc. Vokáčová 

Zapisovatelka:       Lenka Burešová        

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 11.08.2020 RK 827/08/20 

2. Rozdělení 2. části dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

Karlovarského kraje v roce 2020  

RK 828/08/20 

3. Poskytnutí finančního daru společnosti Bezpečně na silnicích o. p. s., na projekt  

– Na kole jen s přilbou pro rok 2020 

RK 829/08/20 

4. Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických 

pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 - podání 

žádosti Karlovarského kraje 

RK 830/08/20 

5. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Obec Slovákov  

v Karlových Varoch 

RK 831/08/20 

6. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje RK 832/08/20 

7. Rozpočtové změny RK 833/08/20 

8. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitimní účetní závěrce Karlovarského 

kraje k 30.06.2020 

RK 834/08/20 

9. 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" a s projektem "Personální audit Krajského 

úřadu Karlovarského kraje", reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00124 

staženo 

10. Informace o výsledku realizace projektu „Podpora vybraných služeb sociální 

prevence“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003784 

RK 835/08/20 
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11. Odměna řediteli Císařských lázní, příspěvková organizace Karlovarského kraje RK 836/08/20 

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

obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť pro rok 2020 

RK 837/08/20 

13. Smlouva č. 35S/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního 

fondu dopravní infrastruktury  

RK 838/08/20 

14. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví České republiky s příslušností 

hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 527/163 v k.ú. Dvory, obec Karlovy Vary  

RK 839/08/20 

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

hospodaření  pro Lesy České republiky, s.p., do vlastnictví Karlovarského kraje 

– pozemky p.p.č. 819/19, 820/5, 821/14, 2492/24 a 2714/3 v k.ú. Hroznětín  

RK 840/08/20 

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

hospodaření Státního pozemkového úřadu, do vlastnictví Karlovarského kraje  

– pozemky v k.ú. Háje u Chebu, Krásná, Podhradí u Aše, Hartoušov a Plesná 

RK 841/08/20 

17. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky v k.ú. Velká Hleďsebe z majetku 

Karlovarského kraje do majetku obce Velká Hleďsebe a bezúplatné nabytí 

pozemků v k.ú. Velká Hleďsebe a Klimentov z majetku obce Velká Hleďsebe  

do majetku Karlovarského kraje  

RK 842/08/20 

18. Schválení záměrů budoucích bezúplatných převodů nemovitých věcí z majetku 

Karlovarského kraje do majetku města Nové Sedlo, města Kraslice, města Aš  

a města Cheb - pozemky v k.ú. Nové Sedlo u Lokte, Zelená Hora u Kraslic, 

Nebesa, Tůně a Podhoří u Chebu 

RK 843/08/20 

19. Upuštění od vymáhání bezdůvodného obohacení + záměr kraje prodat nemovité 

věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob – části pozemku 

p.p.č. 989/1 v k.ú. Tatrovice 

RK 844/08/20 

20. Písemný souhlas s technickými podmínkami převodu pozemku p.p.č. 981/4  

v k.ú. Studenec u Oloví z vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s 

majetkem státu pro Správu železnic, státní organizace, do vlastnictví 

Karlovarského kraje  

RK 845/08/20 

21. Schválení souhlasného prohlášení ke změně zápisu vlastníka k pozemku p.č. 164, 

jehož součástí je stavba č.p. 2 v k.ú. a obci Loket - budova bývalé Střední 

průmyslové školy, příspěvková organizace, ve správě Integrované střední školy 

technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace 

staženo 

22. Souhlasné prohlášení o zániku práva učiněného osobou, jejíž právo zapsané  

dosud v katastru zaniklo, a osobou, jejíž právo vzniklo, zrušení části usnesení  

č. RK 1297/11/19 ze dne 04.11.2019 - Záměr kraje bezúplatně převést pozemky 

p.p.č. 3872/3, 3872/4 a 3872/6 v k.ú. Hranice u Aše z majetku Karlovarského kraje 

do majetku města Hranice a bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 1991/3 a 1991/4  

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

a schválení dle nové žádosti 

RK 846/08/20 

23. Uzavření dodatku č. 6 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva  

– objekt Císařských Lázní, Karlovy Vary 

RK 847/08/20 

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

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje  

RK 848/08/20 

25. Souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce s městem Loket  

na objekt domova mládeže a školní jídelny č. p. 18, který se nachází  

na náměstí T. G. Masaryka v Lokti 

RK 849/08/20 

26. Schválení prodeje nepotřebného osobního vozidla zn. Škoda Fabia combi,  

RZ  1K9 3661, ve vlastnictví Karlovarského kraje, svěřeného k hospodaření 

Domovu pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvkové organizaci 

RK 850/08/20 

27. Souhlas s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na pozemcích p.p.č. 550/6 a 550/8  

v k.ú. Aš 

RK 851/08/20 

28. Informace o uzavřených nájemních smlouvách, pachtovních smlouvách, 

smlouvách o výpůjčce a smlouvách o výprose za období od 01.01.2020  

do 30.06.2020 

RK 852/08/20 
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29. Projekt "Kotlíkové dotace III" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové 

investiční dotace s evidenčním číslem KK02839/2019 

RK 853/08/20 

30. Poskytnutí dotací na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem  

a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami z rozpočtu Karlovarského kraje 

RK 854/08/20 

31. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu prevence 

proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň na rok 2020 

RK 855/08/20 

32. Přehled o vyjadřování Karlovarského kraje v procesu posuzování vlivů na životní 

prostředí za I. pololetí roku 2020 

RK 856/08/20 

33. Informace o výsledku realizace projektu „Přístrojové vybavení KKN – návazná 

péče, projekt I“ financovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu 

RK 857/08/20 

34. Odměny ředitelům příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti 

zdravotnictví za I. pololetí roku 2020 

RK 858/08/20 

35. Udělení souhlasu Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvkové 

organizaci, s podáním žádosti o nadační příspěvek od Nadace ČEZ na pořízení 

bezdrátové signalizace a s přijetím tohoto nadačního příspěvku do majetku 

příspěvkové organizace 

RK 859/08/20 

36. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje  

na rok 2020 

RK 860/08/20 

37. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období 

od 1. ledna 2020 do 31. července 2020 

RK 861/08/20 

38. Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u střední školy  

a vyšší odborné školy, jejichž činnost vykonává Střední pedagogická škola, 

gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace 

RK 862/08/20 

39. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Mensa České republiky RK 863/08/20 

40. Poskytnutí odměny zástupkyni ředitele Gymnázia a obchodní akademie  

Mariánské Lázně, příspěvková organizace  

RK 864/08/20 

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

údržby a obnovy sportovních zařízení - změna charakteru a účelu poskytnutých 

dotací 

RK 865/08/20 

42. Dotační program „Smart Akcelerátor 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského 

kraje“ – schválení neposkytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

RK 866/08/20 

43. Informace o průběhu projektu „Predikce trhu práce – Kompas“ RK 867/08/20 

44. Projekt "Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací 

středisko Karlovarského kraje" - informace o VII. a VIII. výzvě programu podpory 

Služby infrastruktury OP PIK 

RK 868/08/20 

45. Schválení smlouvy o partnerství bez finančního plnění na projektu 

„Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko 

Karlovarského kraje“ 

RK 869/08/20 

46. Závěrečná zpráva o naplnění podmínek udržitelnosti projektu „CLARA II: Rozvoj 

společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu“ 

RK 870/08/20 

47. Závěrečná zpráva o naplnění podmínek udržitelnosti projektu „CLARA II: Rozvoj 

společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu“ 

RK 871/08/20 

48. Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji 

2020/2021 

RK 872/08/20 

49. Schválení závazného finančního příslibu projektu "Rozvoj digitální technické 

mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM 

Karlovarského kraje"   

RK 873/08/20 

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

péče, lázeňství a cestovního ruchu 

staženo 

51. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním 

ruchu v roce 2020 

staženo 

52. Schválení udělení plné moci ke všem úkonům souvisejícím s realizací kontroly 

projektu s názvem Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu 

RE:START v Karlovarském kraji 

RK 874/08/20 



Usnesení z 215. jednání RKK dne 11.08.2020  č. j. KK/1304/VZ/20 

 

11.08.2020  Strana 4 (celkem 36) 

 

53. "Stavební úpravy a změna užívání části objektu Komenského 759, Sokolov"  

na zajištění prostor pro činnost pobočky Vyšší policejní školy a Střední policejní 

školy Ministerstva vnitra v Praze - schválení finančního krytí akce a schválení 

realizace zadávacího řízení 

RK 875/08/20 

54. Uzavření prováděcí smlouvy na výrobu a distribuci příkazových bloků RK 876/08/20 

55. Změna zřizovací listiny Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i. - změna sídla RK 877/08/20 

56. Investiční akce „Rekonstrukce sociálních zařízení a hygienických koutů ve třídách 

ve druhé polovině budovy, oprava a rekonstrukce odpadů“ Základní školy Ostrov, 

příspěvková organizace - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

RK 878/08/20 

57. Poskytnutí mimořádných odměn členům Zastupitelstva Karlovarského kraje RK 879/08/20 

58. Projekt "Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací 

středisko Karlovarského kraje" - nabytí nemovitosti do vlastnictví kraje - část 

pozemku p. č. 525/82 v k.ú. Dvory 

RK 880/08/20 

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

Ostrov po živelné pohromě" 

RK 881/08/20 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- p. Martina Hurajčíka 

- Ing. Josefa Janů  

 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Staženo z programu: 

 

9. 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" a s projektem "Personální audit Krajského úřadu 

Karlovarského kraje", reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00124 

21. Schválení souhlasného prohlášení ke změně zápisu vlastníka k pozemku p.č. 164,  

jehož součástí je stavba č.p. 2 v k.ú. a obci Loket - budova bývalé Střední průmyslové školy, 

příspěvková organizace, ve správě Integrované střední školy technické a ekonomické 

Sokolov, příspěvková organizace 

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

lázeňství a cestovního ruchu 

51. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu  

v roce 2020 

 

 

 
1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 11.08.2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 827/08/20 
 

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

k datu 11.08.2020 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
2. Rozdělení 2. části dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje v roce 2020  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 828/08/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí investičních  

a neinvestičních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje 

v roce 2020, ve výši 4.695.239 Kč, dle návrhu 1 (z toho investiční prostředky ve výši 2.545.148 Kč  

a neinvestiční prostředky ve výši 2.150.091 Kč) 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu  

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů 

obcí Karlovarského kraje v roce 2020 ve výši 4.695.239 Kč, dle návrhu 1 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit neposkytnutí neinvestičních 

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

kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje ve výši 55.010 Kč,  

dle návrhu 2 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

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

 

 
3. Poskytnutí finančního daru společnosti Bezpečně na silnicích o. p. s., na projekt – Na kole jen  

s přilbou pro rok 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 829/08/20 
 

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 30.000 Kč společnosti Bezpečně na silnicích o. p. s.,  

na projekt – Na kole jen s přilbou pro rok 2020 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 265/2020 - přesun rozpočtových prostředků z Odboru dopravy  

a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 30.000 Kč do rozpočtu běžných 

výdajů Odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí 

finančního daru ve výši ± 30.000 Kč společnosti Bezpečně na silnicích o. p. s., na pořízení reflexních 

prvků, tisk cyklistických map a částečné krytí osobních nákladů v rámci projektu Na kole jen s přilbou 

 

Termín kontroly: 07.09.2020 
 

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

 

 
4. Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků  

v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 - podání žádosti Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 830/08/20 
 

- schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci mimořádného dotačního řízení Ministerstva 

zdravotnictví ČR pro rok 2020 "Podpora mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků 

v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19" 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádosti 

 

- ukládá odboru sociálních věcí zajistit podání žádosti 

 

Termín kontroly: 19.10.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 
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5. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Obec Slovákov v Karlových Varoch 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 831/08/20 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci Obec Slovákov  

v Karlových Varoch, IČO 63556804, se sídlem Moskevská 1783, 360 01 Karlovy Vary, na akci  

Den národnostních menšin Karlovarského kraje, ve výši 180.000 Kč dle přílohy č. 2 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s organizací Obec Slovákov 

v Karlových Varoch, IČO 63556804, na Den národnostních menšin Karlovarského kraje, ve výši  

180.000 Kč dle přílohy č. 3 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru sociálních věcí zveřejnit schválenou individuální dotaci na internetových stránkách 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 19.10.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
6. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 832/08/20 
 

- bere na vědomí usnesení Komisí Rady Karlovarského kraje od 26.06.2020 do 27.07.2020 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
7. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 833/08/20 
 

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 281/2020 

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

14.406 Kč z titulu zapojení příjmu z přijatého plnění za pojistnou událost od České podnikatelské 

pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, za škodní událost na budově výjezdové základny v Karlových 

Varech. Finanční prostředky budou poskytnuty formou neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Karlovarského kraje Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, která má tento majetek  

ve výpůjčce. 

 

Rozpočtovou změnu č. 282/2020    

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

úřadu Karlovarského kraje o částku 56.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva 

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

projektu Dílna houslaře 
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Rozpočtovou změnu č. 283/2020     

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

Karlovarského kraje o částku 390.000 Kč z titulu obdržení finančního daru na základě uzavřené smlouvy 

mezi Karlovarským krajem a právnickou osobou ČEPS, a.s., určeného na pořízení notebooků pro potřeby 

středních škol k zajištění výuky na dálku 

 

Rozpočtovou změnu č. 284/2020 

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

24.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Úřadu práce České republiky na úhradu mzdových 

nákladů za období 6/2020 za pracovní místo vytvořené na základě Dohody o vyhrazení společensky 

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

sociálního fondu č. KVA-SZ-8/2020 

 

Rozpočtovou změnu č. 285/2020 

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

15.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Úřadu práce České republiky na úhradu mzdových 

nákladů za období 6/2020 za pracovní místo vytvořené na základě Dohody o vytvoření pracovních 

příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 

 

Rozpočtovou změnu č. 286/2020 

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje  

ve výši ± 167.250 Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou 

organizaci Karlovarského kraje Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské na poskytnutí 

náborového příspěvku třem novým zaměstnankyním, z toho dvěma pracovnicím v sociálních službách  

v přímé obslužné péči a jedné všeobecné sestře, které splnily podmínky pro přiznání náborového 

příspěvku dle pravidel schválených Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 284/09/19  

ze dne 23. 9. 2019.  

 

Rozpočtovou změnu č. 287/2020 

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

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

Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Zdravotnická 

záchranná služba Karlovarského kraje na akci „Epidemie COVID-19 – odběrové týmy poskytovatele 

zdravotnické záchranné služby kraje“. 

 

Rozpočtovou změnu č. 288/2020 

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

Karlovarského kraje do Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši  

± 2.315.000 Kč na úhradu mzdových výdajů, přímo souvisejících s realizací projektu Podpora procesu 

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

v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

 

Termín kontroly: 21.09.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
8. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitimní účetní závěrce Karlovarského kraje  

k 30.06.2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 834/08/20 
 

- bere na vědomí informace o plnění a čerpání rozpočtu a o mezitimní účetní závěrce Karlovarského kraje 

k 30.06.2020 
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- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informace o plnění a čerpání 

rozpočtu a o mezitimní účetní závěrce Karlovarského kraje k 30.06.2020 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
9. 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" a s projektem "Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje", 

reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00124 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
10. Informace o výsledku realizace projektu „Podpora vybraných služeb sociální prevence“,  

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003784 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 835/08/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Informaci o výsledku 

realizace projektu „Podpora vybraných služeb sociální prevence“ 

 

Termín kontroly: 02.11.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
11. Odměna řediteli Císařských lázní, příspěvková organizace Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 836/08/20 
 

- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Císařské lázně za první pololetí roku 2020 ve finanční 

výši dle návrhu 

 

Termín kontroly: 21.09.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
12. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících 

a vznik nových dopravních hřišť pro rok 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 837/08/20 
 

- schvaluje 

- poskytnutí finančních prostředků z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť žadatelům uvedeným v příloze 2 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle vzoru 

uvedeného v příloze 5 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

- poskytnutí finančních prostředků z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť žadatelům uvedeným v příloze 3 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle vzoru 

uvedeného v příloze 5 

 

- pověřuje náměstka hejtmana, pana Martina Hurajčíka, podpisem smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 19.10.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
13. Smlouva č. 35S/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 838/08/20 
 

- souhlasí s návrhem smlouvy č. 35S/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury na rok 2020 dle předloženého návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy č. 35S/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury na rok 2020 dle předloženého návrhu včetně nabytí finančních prostředků  

podle této smlouvy 

 

- souhlasí s přijetím finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury určených  

na realizaci jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji v roce 2020 pro Krajskou 

správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci 

 

- pověřuje náměstka hejtmana, pana Martina Hurajčíka, podpisem smlouvy č. 35S/2020 o poskytnutí 

finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 dle předloženého 

návrhu 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, učinit 

veškeré kroky směřující k uzavření smlouvy č. 35S/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 

 

Termín kontroly: 05.10.2020 
 

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

příspěvková organizace 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
14. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek  

p.p.č. 527/163 v k.ú. Dvory, obec Karlovy Vary  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 839/08/20 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemku 

p.č. 527/163 o výměře 5.798 m2 v k.ú. Dvory obec Karlovy Vary, formou smlouvy o bezúplatném 

převodu vlastnického práva k nemovité věci  a o zřízení věcného práva uzavřené mezi Karlovarským 

krajem, IČO 70891168, se sídlem Závodní 353/88, 360 06  Karlovy Vary (jako nabyvatel na straně jedné) 

a Českou republikou s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2  

(jako převodce na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví České republiky  

s příslušností hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 

Karlovarského kraje, za účelem realizace záměru výstavby a provozování S.polečného O.peračního 

S.třediska složek integrovaného záchranného systému v Karlovarském kraji - SOS 112 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení ve prospěch převodce jako 

oprávněného k převáděnému majetku věcné právo, spočívající v závazku nabyvatele jako povinného 

nezcizit převáděný majetek a nezatížit jej zástavním právem, a to po dobu 15 let od právních účinků 

vkladu vlastnického práva pro nabyvatele dle smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva  

k nemovité věci  a o zřízení věcného práva, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit náměstka hejtmana,  

Mgr. Dalibora Blažka, v souladu s usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 534/05/15 ze dne 

25.05.2015 podpisem smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení 

věcného práva, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

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

pro Lesy České republiky, s.p., do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 819/19, 820/5, 

821/14, 2492/24 a 2714/3 v k.ú. Hroznětín  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 840/08/20 
 

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

p.p.č. 819/19 o výměře 18 m2, 820/5 o výměře 2 m2, 821/14 o výměře 2 m2, 2492/24 o výměře 31 m2  

a 2714/3 o výměře 879 m2 v k.ú. a obci Hroznětín, formou smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých 

věcí z vlastnictví České republiky a z práva hospodařit pro Lesy České republiky, s.p., mezi Lesy  

České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové, 

IČO 42196451 (jako "Lesy ČR" na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako "Karlovarský kraj" na straně druhé),  

a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu 

pro Lesy ČR 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 nemovitých věcí z vlastnictví České republiky a z práva hospodařit pro Lesy ČR 

 

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

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

nemovitých věcí z vlastnictví České republiky a z práva hospodařit pro Lesy ČR 
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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 

 

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

Státního pozemkového úřadu, do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k.ú. Háje u Chebu, 

Krásná, Podhradí u Aše, Hartoušov a Plesná 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 841/08/20 
 

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

p.p.č. 528/12 o výměře 39 m2, 535/17 o výměře 60 m2 v k.ú. Háje u Chebu a obci Cheb, 1676/13  

o výměře 99 m2, 1676/14 o výměře 3 m2, 2242/2 o výměře 7 m2, 1916/2 o výměře13 m2, 844/4 o výměře 

21 m2 v k.ú. a obci Krásná a 432/2 o výměře 377 m2 v k.ú. Podhradí u Aše a obci Podhradí, formou 

smlouvy o bezúplatném převodu pozemků mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem,  

se sídlem Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 01312774 (jako převádějící 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 právem hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad  

do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

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

p.p.č. 60/7 o výměře 16 m2 v k.ú. Hartoušov a obci Nebanice, 1549/13 o výměře 1034 m2, 1549/11  

o výměře 3580 m2 a 1558/5 o výměře 68 m2 v k.ú. a obci Plesná, formou smlouvy o bezúplatném převodu 

pozemků mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a,  

PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 01312774 (jako převádějící 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 právem hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

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

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

o bezúplatném převodu pozemků 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětných smluv o bezúplatném převodu 

pozemků 

 

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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17. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky v k.ú. Velká Hleďsebe z majetku Karlovarského kraje 

do majetku obce Velká Hleďsebe a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Velká Hleďsebe a Klimentov  

z majetku obce Velká Hleďsebe do majetku Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 842/08/20 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 595/9 o výměře 18 m2, 595/10 

o výměře 1 m2, 595/11 o výměře 107 m2, 595/12 o výměře 48 m2, 595/13 o výměře 1 m2, 595/14  

o výměře 1 m2, 595/15 o výměře 17 m2, 595/16 o výměře 21 m2, 595/17 o výměře 49 m2, 595/18  

o výměře 46 m2, 595/19 o výměře 39 m2, 595/20 o výměře 6 m2, 602/39 o výměře 101 m2, 602/40  

o výměře 113 m2, 602/41 o výměře 5 m2, 602/42 o výměře 6 m2, 602/45 o výměře 11 m2, 602/46  

o výměře 7 m2, 602/47 o výměře 10 m2, 602/48 o výměře 1 m2, 617/4 o výměře 106 m2 a 617/6 o výměře 

19 m2 v k.ú. a obci Velká Hleďsebe, konkrétnímu zájemci obci Velká Hleďsebe, 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 Velká Hleďsebe, se sídlem Plzeňská 32, 

PSČ 353 01 Velká Hleďsebe, IČO 00572756 (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 

Velká Hleďsebe 

 

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

p.p.č. 595/9 o výměře 18 m2, 595/10 o výměře 1 m2, 595/11 o výměře 107 m2, 595/12 o výměře 48 m2, 

595/13 o výměře 1 m2, 595/14 o výměře 1 m2, 595/15 o výměře 17 m2, 595/16 o výměře 21 m2, 595/17  

o výměře 49 m2, 595/18 o výměře 46 m2, 595/19 o výměře 39 m2, 595/20 o výměře 6 m2, 602/39  

o výměře 101 m2, 602/40 o výměře 113 m2, 602/41 o výměře 5 m2, 602/42 o výměře 6 m2, 602/45  

o výměře 11 m2, 602/46 o výměře 7 m2, 602/47 o výměře 10 m2, 602/48 o výměře 1 m2, 617/4 o výměře 

106 m2 a 617/6 o výměře 19 m2 v k.ú. a obci Velká Hleďsebe, konkrétnímu zájemci obci Velká Hleďsebe, 

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 Velká Hleďsebe, 

se sídlem Plzeňská 32, PSČ 353 01 Velká Hleďsebe, IČO 00572756 (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 Velká Hleďsebe 

 

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

p.p.č. 28/13 o výměře 10 m2, 28/14 o výměře 4 m2, 166/17 o výměře 6 m2, 166/18 o výměře 1 m2, 342/48 

o výměře 5 m2, 589/6 o výměře 5 m2, 589/7 o výměře 1 m2, 589/10 o výměře 2 m2, 591/8 o výměře  

86 m2, 591/10 o výměře 4 m2, 593/5 o výměře 66 m2, 593/6 o výměře 1 m2, 593/7 o výměře 1 m2, 602/43 

o výměře 1 m2, 602/49 o výměře 5 m2, 602/50 o výměře 1 m2, 941/7 o výměře 20 m2, 941/8 o výměře  

25 m2 v k.ú. a obci Velká Hleďsebe a pozemku p.p.č. 186/113 o výměře 1 m2 v k.ú. Klimentov a obci 

Velká Hleďsebe formou darovací smlouvy mezi obcí Velká Hleďsebe, se sídlem Plzeňská 32,  

PSČ 353 01 Velká Hleďsebe, IČO 00572756 (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  

Velká Hleďsebe 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 
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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 

 

 
18. Schválení záměrů budoucích bezúplatných převodů nemovitých věcí z majetku Karlovarského 

kraje do majetku města Nové Sedlo, města Kraslice, města Aš a města Cheb - pozemky  

v k.ú. Nové Sedlo u Lokte, Zelená Hora u Kraslic, Nebesa, Tůně a Podhoří u Chebu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 843/08/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení záměr budoucího 

bezúplatného převodu pozemků p.č. 1210/2 o výměře 44 m2, 1310/3 o výměře 365 m2 a  1355 o výměře 

1573 m2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte a obci Nové Sedlo z vlastnictví Karlovarského kraje, zastoupeného 

Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví města 

Nové Sedlo 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení záměr budoucího 

bezúplatného převodu pozemků p.p.č. 694/1 o výměře 80 m2, 633/5 o výměře 64 m2 a části pozemku 

p.p.č. 691/2 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Zelená Hora u Kraslic a obci Kraslice z vlastnictví Karlovarského 

kraje, zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace,  

do vlastnictví města Kraslice 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení záměr budoucího 

bezúplatného převodu části pozemku p.p.č. 109/2 o výměře cca 800 m2 v k.ú. Nebesa a obci Aš  

z vlastnictví Karlovarského kraje, zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace, do vlastnictví města Aš 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení záměr budoucího 

bezúplatného převodu pozemků p.p.č. 308/4 o výměře 1785 m2 v k.ú. Tůně a obci Pomezí nad Ohří  

a 308/1 o výměře 530 m2 v k.ú. Podhoří u Chebu a obci Cheb z vlastnictví Karlovarského kraje, 

zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace,  

do vlastnictví města Cheb 

 

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 

 

 
19. Upuštění od vymáhání bezdůvodného obohacení + záměr kraje prodat nemovité věci z majetku 

Karlovarského kraje do majetku fyzických osob – části pozemku p.p.č. 989/1 v k.ú. Tatrovice 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 844/08/20 
 

- souhlasí s upuštěním od vymáhání bezdůvodného obohacení vzniklého užíváním částí pozemku  

p.p.č. 989/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 457-161/2019 ze dne 03.10.2019 z původního 

pozemku p.p.č. 989/1 a označeny jako pozemky p.p.č. 989/14 a 989/15 v k.ú. a obci Tatrovice,  

které by činilo celkem 616 Kč 
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- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat části pozemku p.p.č. 989/1, které byly odděleny 

geometrickým plánem č. 457-161/2019 z původního pozemku p.p.č. 989/1 a označeny jako pozemky 

p.p.č. 989/14 o výměře 2 m2 a 989/15 o výměře 12 m2 v k.ú. a obci Tatrovice, konkrétnímu zájemci 

xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 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 a xxxxxx xxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxx xxxx xx, 

PSČ xxx xx xxxxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena 

znaleckým posudkem č. 458-42/2020 ze dne 20.06.2020 ve výši 1.400 Kč + DPH, tj. celkem 1.694 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 společného jmění manželů xxxxxxxxx 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej částí pozemku  

p.p.č. 989/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 457-161/2019 z původního pozemku  

p.p.č. 989/1 a označeny jako pozemky p.p.č. 989/14 o výměře 2 m2 a 989/15 o výměře 12 m2 v k.ú. a obci 

Tatrovice, konkrétnímu zájemci xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 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 a xxxxxx xxxxxxxx,  

oba bytem xxxxxxxxx xxxx xx, PSČ xxx xx xxxxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní 

cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 458-42/2020 ze dne 20.06.2020 ve výši 1.400 Kč  

+ DPH, tj. celkem 1.694 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 společného jmění manželů xxxxxxxxx 

 

- 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: leden 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
20. Písemný souhlas s technickými podmínkami převodu pozemku p.p.č. 981/4 v k.ú. Studenec  

u Oloví z vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, 

státní organizace, do vlastnictví Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 845/08/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení technické podmínky 

převodu pozemku p.p.č. 981/4 v k.ú. Studenec u Oloví z vlastnictví České republiky, s právem hospodařit 

s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizace, do vlastnictví Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prohlášení, že s pozemkem 

p.p.č. 981/4 v k.ú. Studenec u Oloví převezme Karlovarský kraj i případné ekologické závazky s tímto 

majetkem spojené, bere na sebe povinnosti plynoucí z jejich odstraňování a nebude od převodce 

požadovat náhradu spojenou s odstraňováním těchto závazků, dle návrhu 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  pověřit Martina Hurajčíka, náměstka 

hejtmana Karlovarského kraje, podpisem písemného souhlasu s technickými podmínkami převodu  

a prohlášení o převzetí případných ekologických závazků 

 

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 

 

 
21. Schválení souhlasného prohlášení ke změně zápisu vlastníka k pozemku p.č. 164, jehož součástí 

je stavba č.p. 2 v k.ú. a obci Loket - budova bývalé Střední průmyslové školy, příspěvková 

organizace, ve správě Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková 

organizace 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
22. Souhlasné prohlášení o zániku práva učiněného osobou, jejíž právo zapsané dosud v katastru 

zaniklo, a osobou, jejíž právo vzniklo, zrušení části usnesení č. RK 1297/11/19 ze dne 04.11.2019 - 

Záměr kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 3872/3, 3872/4 a 3872/6 v k.ú. Hranice u Aše  

z majetku Karlovarského kraje do majetku města Hranice a bezúplatné nabytí pozemků  

p.p.č. 1991/3 a 1991/4 v k.ú. Hranice u Aše z majetku města Hranice do majetku Karlovarského 

kraje a schválení dle nové žádosti 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 846/08/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření souhlasného 

prohlášení o zániku práva učiněného osobou, jejíž právo zapsané dosud v katastru zaniklo, a osobou,  

jejíž právo vzniklo 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 u Aše, IČO 00253961 (jako "město" na straně druhé), jehož předmětem 

je neplatnost darovací smlouvy č. 482/DO/2019 (ev. č. KK00113/2020) ze dne 27.01.2020, uzavřené  

mezi městem Hranice, se sídlem U Pošty 182, PSČ 351 24 Hranice u Aše, IČO 00253961 (jako dárce  

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

kraje, příspěvková organizace (jako obdarovaný na straně druhé), dle návrhu 

 

- zrušuje usnesení č. RK 1297/11/19 ze dne 04.11.2019 ve znění: 

 

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

p.p.č. 1991/3 o výměře 39 m2 a 1991/4 o výměře 43 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 u Aše,  

IČO 00253961 (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 města Hranice do majetku Karlovarského kraje 

 

- zrušuje usnesení č. RK 1297/11/19 ze dne 04.11.2019 ve znění: 

 

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

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

 



Usnesení z 215. jednání RKK dne 11.08.2020  č. j. KK/1304/VZ/20 

 

11.08.2020  Strana 17 (celkem 36) 

 

a nahrazuje ho novým textem ve znění: 

 

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

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

 

- zrušuje usnesení č. RK 1297/11/19 ze dne 04.11.2019 ve znění: 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětných darovacích smluv 

 

a nahrazuje ho novým textem ve znění: 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné darovací smlouvy 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zrušení usnesení  

č. ZK 420/12/19 ze dne 16.12.2019 ve znění:  

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 1991/3 o výměře 39 m2 a 1991/4 o výměře 43 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 u Aše, IČO 00253961 (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 převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví města Hranice  

do majetku Karlovarského kraje 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  zrušení usnesení č. ZK 420/12/19 ze dne 

16.12.2019 ve znění:  

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětných darovacích smluv 

 

a nahradit ho novým textem ve znění: 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  zrušení usnesení č. ZK 420/12/19 ze dne 

16.12.2019 ve znění:  

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětných darovacích smluv 

 

a nahradit ho novým textem ve znění: 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné darovací smlouvy 

 

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

p.p.č. 1991/3 o výměře 39 m2 a 1991/4 o výměře 43 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 u Aše,  

IČO 00253961 (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 města Hranice 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 předmětného souhlasného 

prohlášení o zániku práva učiněného sobou, jejíž právo zapsané dosud v katastru zaniklo a osobou,  

jejíž právo vzniklo a předmětné darovací smlouvy 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětného souhlasného prohlášení o zániku 

práva učiněného sobou, jejíž právo zapsané dosud v katastru zaniklo a osobou, jejíž právo vzniklo  

a 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 

 

 
23. Uzavření dodatku č. 6 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva – objekt 

Císařských Lázní, Karlovy Vary 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 847/08/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodloužení lhůty  

pro zatížení nemovitých věcí předkupním právem ve prospěch Statutárního města Karlovy Vary  

(jako oprávněný z předkupního práva), pozemku st. parc. č. 902, jehož součástí je budova s č.p. 306  

a pozemku parc. č. 903/2, vše v k.ú. Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, které jsou ve vlastnictví 

Karlovarského kraje (jako povinného z předkupního práva), a to nejpozději do 31.12.2024 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření dodatku č. 6  

ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 04.07.2008, uzavřené mezi Statutárním 

městem Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 2035/1, 361 20 Karlovy Vary, IČO 00254657  

(jako prodávajícím a oprávněným z věcného předkupního práva na straně jedné) a Karlovarským krajem, 

se sídlem Závodní 353/88, 360 06  Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako kupujícím a povinným z věcného 

předkupního práva na straně druhé), jejímž předmětem byl prodej budovy č.p. 306 vystavěné na pozemku 

st. parc. č. 902 a pozemku parc. č. 903/2, vše v k.ú. Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary a současně 

zřízení věcného předkupního práva ve prospěch prodávajícího, a to dle dodatku č. 6, dle návrhu, 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení pověřit náměstka hejtmana, 

Mgr. Dalibora Blažka, v souladu s usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 534/05/15 ze dne 

25.05.2015 podpisem dodatku č. 6 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 

04.07.2008 dle návrhu. 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Alexandr Chalupník, Císařské lázně, příspěvková organizace Karlovarského kraje 

 

 
24. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí  

do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 848/08/20 
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- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2194, pozemek p.č. 3124/1 v k.ú. Nejdek,  

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

-  Elektromontáže s.r.o., dle geometrického plánu č. 2085-4719/2019 ze dne 10.03.2020 (umístění 

inženýrských sítí – podzemní kabelové vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH 

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

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

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2141, pozemek p.p.č. 374 v k.ú. Dolní 

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

SUPTel a.s., dle geometrického plánu č. 242-86/2019 ze dne 04.12.2019 (umístění inženýrských sítí  

– kabelové vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady 

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

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

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2163, pozemek p.č. 3516 v k.ú. Aš,  

ve prospěch společnosti CETIN a.s., zastoupené na základě plné moci společností První SaZ Plzeň a.s., 

dle geometrického plánu č. 4243-1/2019 ze dne 22.02.2019 (umístění inženýrských sítí – optický zemní 

kabel), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení 

smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje  

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

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2114, pozemky p.p.č. 602/8 a 166/12  

v k.ú. Velká Hleďsebe, ve prospěch společnosti CHEVAK Cheb, a.s., dle geometrického plánu  

č. 1212-52/2020 ze dne 19.02.2020 (umístění inženýrských sítí – umístění a oprava vodovodního řadu),  

a to za celkovou jednorázovou úhradu 1.000 Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy  

o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje  

č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.630 Kč 

 

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

k uzavření předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

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

předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

Termín kontroly: leden 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
25. Souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce s městem Loket na objekt domova 

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

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 849/08/20 
 

- souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce mezi Integrovanou střední školou technickou  

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

Loket, se sídlem T. G. Masaryka 1/69, 357 33 Loket, na objekt bývalého domova mládeže a školní jídelny 

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

na pozemkové parcele p.č. 63, v k.ú. Loket s č.p. 18, včetně movitého majetku, dle předloženého návrhu 
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Termín kontroly: 07.09.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

a ekonomické Sokolov 

 

 
26. Schválení prodeje nepotřebného osobního vozidla zn. Škoda Fabia combi, RZ  1K9 3661,  

ve vlastnictví Karlovarského kraje, svěřeného k hospodaření Domovu pro seniory "SKALKA"  

v Chebu, příspěvkové organizaci 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 850/08/20 
 

- schvaluje dle přílohy č. 2 zřizovací listiny „Pravidla pro správu majetku kraje“ prodej nepotřebného 

osobního vozidla zn. Škoda Fabia combi, rok výroby 2006, RZ 1K9 3661, pořizovací cena  

v roce 281.396,00 Kč, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem  

pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvkovou organizací, se sídlem Americká 52, 350 02 Cheb  

(jako prodávajícím na straně jedné), a jediným zájemcem panem xxxxxxxx xxxxxxxx, trvale bytem 

xxxxxxxxxx x, xxx xx xxxxxx (jako kupujícím na straně druhé), za nabídnutou cenu ve výši 35.000 Kč,  

dle návrhu 

 

- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 35.000 Kč, získané prodejem nepotřebného vozidla 

specifikovaného v návrhu, zůstanou příspěvkové organizaci 

 

- ukládá ředitelce Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace, Mgr. Aleně 

Samuelové, uzavřít předmětnou kupní smlouvu a pověřuje ji podpisem této smlouvy, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 05.10.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
27. Souhlas s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na pozemcích p.p.č. 550/6 a 550/8 v k.ú. Aš 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 851/08/20 
 

- souhlasí s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na pozemcích p.p.č. 550/6 a 550/8 v k.ú. Aš, ve vlastnictví 

Karlovarského kraje, z důvodu zhoršeného zdravotního stavu dřevin, který ohrožuje bezpečnost majetku  

a osob pohybujících se v okolí dřevin 

 

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty Domovu pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, 

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

 

- ukládá Domovu pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, 

požádat Městský úřad Aš, odbor životního prostředí o povolení kácení 

 

Termín kontroly: 02.11.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

v Hazlově, příspěvková organizace 
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28. Informace o uzavřených nájemních smlouvách, pachtovních smlouvách, smlouvách o výpůjčce  

a smlouvách o výprose za období od 01.01.2020 do 30.06.2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 852/08/20 
 

- bere na vědomí informace o uzavřených nájemních smlouvách, pachtovních smlouvách, smlouvách  

o výpůjčce a smlouvách o výprose za období od 01.01.2020 do 30.06.2020 na základě působnosti odboru 

správa majetku dle předloženého návrhu 

 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
29. Projekt "Kotlíkové dotace III" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace  

s evidenčním číslem KK02839/2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 853/08/20 
 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1, kterým se upravuje smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace  

s evidenčním číslem KK02839/2019 

 

- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje,  Mgr. Dalibora Blažka, podpisem dodatku č. 1, 

kterým se upravuje smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK02839/2019 

 

Termín kontroly: 19.10.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
30. Poskytnutí dotací na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti 

zvěři oplocenkami z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 854/08/20 
 

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

z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa 

proti zvěři oplocenkami v celkové výši 571.404,26 Kč dle přílohy č. 1 

 

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

na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami  

dle přílohy č. 3 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci 

programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů 

poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami dle přílohy č. 1 

 

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

zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje v rámci programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou 

obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami dle přílohy č. 1 
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- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit přehled schválených dotací na internetových 

stránkách Karlovarského kraje 

 

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

Karlovarského kraje v rámci programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami  

v celkové výši 5.428.595,73 Kč dle přílohy č. 2 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa 

proti zvěři oplocenkami dle přílohy č. 2 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení pověřit Ing. Karla Jakobce, 

člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky, podpisem 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci programu  

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených 

suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami dle přílohy č. 2 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

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

 

 
31. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu prevence proti 

suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň na rok 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 855/08/20 
 

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

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu prevence proti suchu, 

zadržení vody v krajině a péče o zeleň na rok 2020 ve výši 1.363.838,52 Kč dle přílohy č. 2 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň 

na rok 2020 dle přílohy č. 2 

 

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

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

smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu na podporu prevence  

proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň dle přílohy č. 2 

 

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

na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň dle přílohy č. 3 

 

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit přehled schválených dotací na internetových 

stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
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32. Přehled o vyjadřování Karlovarského kraje v procesu posuzování vlivů na životní prostředí  

za I. pololetí roku 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 856/08/20 
 

- bere na vědomí informaci o vyjadřování se za Karlovarský kraj v procesu posuzování vlivů na životní 

prostředí v I. pololetí roku 2020 

 

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

 

 
33. Informace o výsledku realizace projektu „Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I“ 

financovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 857/08/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Informaci o výsledku 

realizace projektu „Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I“ financovaného v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
34. Odměny ředitelům příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví  

za I. pololetí roku 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 858/08/20 
 

- schvaluje výši odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za I. pololetí roku 

2020 v částkách dle návrhu 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
35. Udělení souhlasu Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvkové organizaci,  

s podáním žádosti o nadační příspěvek od Nadace ČEZ na pořízení bezdrátové signalizace  

a s přijetím tohoto nadačního příspěvku do majetku příspěvkové organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 859/08/20 
 

- bere na vědomí žádost Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvkové organizace,  

o udělení souhlasu s podáním žádosti o nadační příspěvek od Nadace ČEZ na pořízení bezdrátové 

signalizace a žádost o udělení souhlasu přijmout tento nadační příspěvek do majetku příspěvkové 

organizace 

 

- souhlasí s podáním žádosti Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvkové organizace,  

o nadační příspěvek od Nadace ČEZ na pořízení bezdrátové signalizace dle návrhu 
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- souhlasí s přijetím nadačního příspěvku od Nadace ČEZ do majetku příspěvkové organizace dle návrhu 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
36. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 860/08/20 
 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí rozpis rozpočtu 

přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2020 – stav k 31. červenci 2020 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

 

Termín kontroly: 21.09.2020 
 

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

 

 
37. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období  

od 1. ledna 2020 do 31. července 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 861/08/20 
 

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

o poskytnutých dotacích ze státního rozpočtu na financování škol a školských zařízení v Karlovarském 

kraji za období od 1. ledna 2020 do 31. července 2020 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

 

Termín kontroly: 21.09.2020 
 

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

 

 
38. Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u střední školy a vyšší odborné 

školy, jejichž činnost vykonává Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 862/08/20 
 

- schvaluje s účinností od 1. září 2021 navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání  

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika, denní forma vzdělávání, ve střední škole, jejíž činnost 

vykonává Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková 

organizace, ze 180 na 272 

 

- schvaluje s účinností od 1. září 2021 zřízení nového oboru vzdělání 75-31-N/.. Předškolní a mimoškolní 

pedagogika, v denní i dálkové formě vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 120 studentů pro každou 

formu vzdělávání, ve vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonává Střední pedagogická škola, gymnázium 

a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace 
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- schvaluje s účinností od 1. září 2021 zrušení oboru vzdělání 75-32-N/06 Sociální pedagogika, v denní  

i dálkové formě vzdělávání, v případě, že oboru vzdělání 75-31-N/.. Předškolní a mimoškolní pedagogika, 

v denní i dálkové formě vzdělávání, bude udělena akreditace a obor bude zapsán do rejstříku škol  

a školských zařízení 

 

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

zřizovatele o zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly vyplývající  

z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 05.10.2020 
 

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

 

 
39. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Mensa České republiky 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 863/08/20 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 30.000 Kč Mense 

České republiky (IČO 45248591) na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací krajského kola 

soutěže „Logická olympiáda 2020 – Karlovarský kraj“ 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 289/2020 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 30.000 Kč  

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

kraje do kapitoly Příspěvky cizím subjektům odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje k poskytnutí individuální neinvestiční dotace pro subjekt Mensa České republiky  

na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací krajského kola soutěže „Logická olympiáda 2020  

– Karlovarský kraj“ 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje ve výši 30.000 Kč s Mensou České republiky (IČO 45248591), dle návrhu 

 

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

podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace 

 

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

 

Termín kontroly: 21.09.2020 
 

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

 

 
40. Poskytnutí odměny zástupkyni ředitele Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, 

příspěvková organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 864/08/20 
 

- schvaluje poskytnutí odměny zástupkyni ředitele Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, 

příspěvková organizace, za plnění mimořádných pracovních úkolů souvisejících s organizací a vlastním 

průběhem nostrifikačních zkoušek, dle návrhu 
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- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 07.09.2020 
 

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

 

 
41. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu údržby a obnovy 

sportovních zařízení - změna charakteru a účelu poskytnutých dotací 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 865/08/20 
 

- schvaluje změnu účelu dotace schválené v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení z "Nákup zahradního traktůrku"  

na "Nákup motorové sekačky a fukaru na listí" a charakteru dotace z investiční na neinvestiční u subjektu 

Český kynologický svaz ZKO Aš - 149 (IČO 66364566) 

 

- schvaluje změnu účelu dotace schválené v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení z "Pořízení stroje na údržbu hřiště 

a ostatních ploch" na "Opravu fotbalových šaten a údržbu hřiště" a charakteru dotace z investiční  

na neinvestiční u subjektu Tělovýchovná jednota Vojkovice, z.s. (IČO 47697431) 

 

- schvaluje změnu účelu dotace schválené v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení ze "Sanace opěrné zdi"  

na "Demolice opěrné zdi a výstavba zdi nové, vysvahování terénu" u subjektu Tenisový klub Lokomotiva 

Karlovy Vary, z.s. (IČO 63554615) 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 279/2020 - změnu charakteru rozpočtových prostředků ve výši  

± 64.000 Kč v rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje, 

kapitoly Příspěvky cizím subjektům, z investičních na neinvestiční, v rámci Programu pro poskytování 

dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení 

 

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

 

Termín kontroly: 07.09.2020 
 

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

 

 
42. Dotační program „Smart Akcelerátor 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského kraje“  

– schválení neposkytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 866/08/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu „Smart Akcelerátor 2.0 – Asistenční 

vouchery Karlovarského kraje“ dle přílohy č. 1 

 

- ukládá Karlovarské agentuře rozvoje podnikání, příspěvkové organizaci, zpracovat materiál  

ke schválení na neposkytnutí dotace do Zastupitelstva Karlovarského kraje 
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Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková 

organizace 

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

 

 
43. Informace o průběhu projektu „Predikce trhu práce – Kompas“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 867/08/20 
 

- souhlasí předběžně s prodloužením realizace projektu do 31. 12. 2022, avšak za podmínky změny 

partnera - za Karlovarský kraj na Institut pro zaměstnanost a rozvoj Karlovarského kraje, z. ú., jako 

nositele Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

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

 

 
44. Projekt "Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko 

Karlovarského kraje" - informace o VII. a VIII. výzvě programu podpory Služby infrastruktury 

OP PIK 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 868/08/20 
 

- bere na vědomí informaci náměstka ministra průmyslu a obchodu doc. Ing. Mariana Piecha, Ph.D., 

LLM, o stávající výzvě VII. a nové výzvě VIII., Operačního programu podnikání  

pro konkurenceschopnost, Služby infrastruktury 

 

- souhlasí s pokračováním v přípravě podání žádosti o dotaci projektu "Vědeckotechnický park 

Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje" dle původních usnesení,  

tedy v souladu s podmínkami vyhlášené výzvy Operačního programu podnikání pro konkurenceschopnost, 

Služby infrastruktury – Výzva VII. 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

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

 

 
45. Schválení smlouvy o partnerství bez finančního plnění na projektu „Vědeckotechnický park 

Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 869/08/20 
 

- schvaluje smlouvou o partnerství bez finančního plnění na projektu „Vědeckotechnický park 

Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje“ s Institutem lázeňství  

a balneologie, v.v.i. 
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- pověřuje Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem smlouvy o partnerství na projektu 

„Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje“  

s Institutem lázeňství a balneologie, v.v.i. 

 

Termín kontroly: 05.10.2020 
 

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

 

 
46. Závěrečná zpráva o naplnění podmínek udržitelnosti projektu „CLARA II: Rozvoj společné 

partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 870/08/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závěrečnou zprávu  

o naplnění podmínek udržitelnosti projektu „CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné 

správy v česko-saském regionu“ 

 

Termín kontroly: 05.10.2020 
 

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

 

 
47. Závěrečná zpráva o naplnění podmínek udržitelnosti projektu „CLARA II: Rozvoj společné 

partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 871/08/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závěrečnou zprávu  

o naplnění podmínek udržitelnosti projektu „CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné 

správy v česko-bavorském regionu“ 

 

Termín kontroly: 05.10.2020 
 

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

 

 
48. Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji 2020/2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 872/08/20 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje a uzavření smluv v rámci dotačního 

programu Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji 2020/2021  

v celkové výši 458.000 Kč dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, 

projektového řízení a informatiky, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras 

v Karlovarském kraji" dle přílohy č. 1 

 

 



Usnesení z 215. jednání RKK dne 11.08.2020  č. j. KK/1304/VZ/20 

 

11.08.2020  Strana 29 (celkem 36) 

 

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

Karlovarského kraje a uzavření veřejnoprávních smluv v rámci dotačního programu Podpora budování  

a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji 2020/2021 v celkové výši 1.295.000 Kč  

dle přílohy č. 2 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského 

kraje pro oblast regionálního rozvoje, projektového řízení a informatiky, podpisem veřejnoprávních smluv 

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Podpora budování  

a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji" dle přílohy č. 2 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 280/2020 - přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru 

regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly Příspěvky cizím subjektům tohoto 

odboru v celkové částce ± 253.000 Kč z investičních na neinvestiční prostředky. Jedná se o prostředky 

určené na poskytnutí neinvestičních dotací v rámci dotačního programu na Podporu budování a údržby 

lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji. 

 

Termín kontroly: 16.11.2020 
 

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

 

 
49. Schválení závazného finančního příslibu projektu "Rozvoj digitální technické mapy 

Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje"   

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 873/08/20 
 

- schvaluje přípravu projektového záměru a následně žádosti o dotaci na realizaci projektu "Rozvoj 

digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM 

Karlovarského kraje" z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Výzva III 

programu podpory vysokorychlostní internet - aktivity: Vznik a rozvoj digitálních technických map 

(DTM) 

 

- souhlasí se zařazením projektu "Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj 

informačního systému IS DTM Karlovarského kraje" do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského 

kraje 

 

- jmenuje vedoucím projektu "Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj 

informačního systému IS DTM Karlovarského kraje" Ing. Jiřího Helikse, vedoucího odboru informatiky. 

Od okamžiku schválení finančního příslibu v navržené výši Zastupitelstvem Karlovarského kraje přejde 

vedení uvedeného projektu na vedoucí odboru řízení projektů Ing. Květu Hryszovou. 

 

- ukládá odboru informatiky a odboru řízení projektů zajistit veškeré kroky nezbytné pro přípravu  

a podání žádosti o dotaci na realizaci projektu "Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje 

(DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje" 

 

- pověřuje Ing. Josefa Janů, radního pro oblast regionálního rozvoje a informatiky, podpisem žádosti  

o poskytnutí dotace včetně jednotlivých příloh, doplnění žádosti, případně změn žádosti v rámci projektu 

"Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM 

Karlovarského kraje" podávaného do Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

- Výzva III programu podpory vysokorychlostní internet - aktivity: Vznik a rozvoj digitálních technických 

map (DTM) 
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- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informace  

o projektu "Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému 

IS DTM Karlovarského kraje" 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

a) závazné rozhodnutí o vyčlenění finančních prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů  

na přípravu a realizaci projektu "Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj 

informačního systému IS DTM Karlovarského kraje" ve výši max. 230.302.500 Kč vč. DPH 

b) vlastní spolufinancování realizace projektu "Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje 

(DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje" v celkové výši  

max. 34.500.000 Kč vč. DPH, tzn. 15 % celkových uznatelných výdajů realizace projektu 

 

- pověřuje hejtmana, Mgr. Petra Kubise, podpisem plné moci pro Ing. Josefa Janů k provádění úkonů 

vyplývajících z pověření v předchozí části usnesení 

 

Termín kontroly: 16.11.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jiří Heliks, vedoucí odboru informatiky 

 

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

a cestovního ruchu 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
51. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu v roce 

2020 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
52. Schválení udělení plné moci ke všem úkonům souvisejícím s realizací kontroly projektu s 

názvem Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském 

kraji 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 874/08/20 
 

- schvaluje 

a) udělení plné moci Ing. Květě Hryszové, vedoucí odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského 

kraje, ke všem úkonům souvisejícím s realizací kontroly na místě v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 

písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění a dále v souladu  

s ustanovením § 8a (§ 8/§ 9) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, projektu s názvem Podpora 

činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji, reg. č. 

CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000196, to vše dle návrhu 

a 

b) udělení plné moci Mgr. Martině Vránové, ředitelce Krajského úřadu Karlovarského kraje, ke všem 

úkonům souvisejícím s realizací kontroly na místě v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) zákona  

č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění a dále v souladu s ustanovením § 8a (§ 8/§ 9) 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon  

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, projektu s názvem Podpora činnosti Regionální stálé 

konference a programu RE:START v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000196   
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to vše dle návrhu 

 

Obě zmocněné osoby jsou oprávněny jednat samostatně. 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Mgr. Petra Kubise, podpisem plných mocí 

 

Termín kontroly: 07.09.2020 
 

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

 
53. "Stavební úpravy a změna užívání části objektu Komenského 759, Sokolov" na zajištění prostor 

pro činnost pobočky Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze  

- schválení finančního krytí akce a schválení realizace zadávacího řízení 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 875/08/20 
 

- schvaluje uvolnění vázaných finančních prostředků ve výši 7 mil. Kč z rezervy na případné negativní 

dopady pandemie COVID-19, vázaných v rozpočtu odboru investic dle usnesení Rady Karlovarského 

kraje č. RK 734/07/20 ze dne 16.07.2020. Jedná se o mimořádné uvolnění finančních prostředků  

této rezervy, ze které jinak čerpat nelze. 

 

- 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 

"Stavební úpravy a změna užívání části objektu Komenského 759, Sokolov" 

 

- schvaluje hodnotící kritérium "nejnižší nabídková cena včetně DPH" pro hodnocení nabídek na veřejnou 

zakázku "Stavební úpravy a změna užívání části objektu Komenského 759, Sokolov" 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Stavební úpravy a změna užívání části objektu 

Komenského 759, Sokolov" 

 

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

"Stavební úpravy a změna užívání části objektu Komenského 759, Sokolov":  

- STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 590/10, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, IČO 14707551; 

- BAU-STAV a.s., Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, IČO 14705877; 

- STANAP Karlovy Vary s.r.o., Závodu míru 579/1, 360 17 Karlovy Vary, IČO 25223755; 

- RAS-REKONSTRUKCE A STAVBY, s.r.o., Karla Čapka 1102/3, 360 01 Karlovy Vary,  

IČO 25216171; 

- STABIA s.r.o., Sládkova 159/1, 350 02 Cheb, IČO 29111021; 

- TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 477/9, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary,  

IČO 40523284; 

- SUAS - stavební, s.r.o., Jednoty 1628, 356 01 Sokolov, IČO 61779539. 

 

- schvaluje členy hodnotící komise: 

Ing. Jaroslav Bradáč 

Ing. Josef Janů  

Mgr. Radek Žemlička 

Ing. Aleš Švajdler 

Ing. Andrea Černá 
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náhradníky hodnotící komise:  

Mgr. Jaroslav Borka 

Ing. arch. Vojtěch Franta 

Michal Šťovíček 

Ing. Erik Klimeš 

Ing. Jan Horník 

Ing. Stanislav Jambor 

Ing. Květoslav Smutný 

Bc. Dagmar Kerulová 

Ing. Zora Bolková 

 

Termín kontroly: 19.10.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
54. Uzavření prováděcí smlouvy na výrobu a distribuci příkazových bloků 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 876/08/20 
 

- souhlasí s uzavřením Prováděcí smlouvy č. j. KK/2664/FI/20 na výrobu a distribuci příkazových bloků 

ve výši 10.980,05 Kč 

 

- pověřuje vedoucí odboru finančního, Ing. Martinu Jánskou, podpisem Prováděcí smlouvy  

č. j. KK/2664/FI/20 na výrobu a distribuci příkazových bloků 

 

Termín kontroly: 05.10.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
55. Změna zřizovací listiny Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i. - změna sídla 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 877/08/20 
 

- schvaluje dodatek č. 1 zřizovací listiny Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i. 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Mgr. Petra Kubise, podpisem dodatku č. 1 zřizovací listiny 

Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i. 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit úkony vyplývající  

z usnesení 

 

Termín kontroly: 21.09.2020 
 

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

a cestovního ruchu 
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56. Investiční akce „Rekonstrukce sociálních zařízení a hygienických koutů ve třídách ve druhé 

polovině budovy, oprava a rekonstrukce odpadů“ Základní školy Ostrov, příspěvková organizace  

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 878/08/20 
 

- bere na vědomí informaci o změnovém listu v rámci realizace stavby „Rekonstrukce sociálních zařízení 

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

Ostrov, příspěvková organizace 

 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce sociálních zařízení 

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

Ostrov, příspěvková organizace, dle návrhu 

 

- pověřuje Mgr. Pavlínu Zapletalovou, ředitelku Základní školy Ostrov, příspěvková organizace, 

podpisem Dodatku č. 1 ke  smlouvě o dílo se společností ZISTAV s.r.o., se sídlem U Hřiště 301/14,  

360 17, Karlovy Vary, IČO 26316803, v rámci realizace stavby „Rekonstrukce sociálních zařízení  

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

 

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

usnesení 

 

Termín kontroly: 05.10.2020 
 

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

 

 
57. Poskytnutí mimořádných odměn členům Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 879/08/20 
 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

Mgr. Jaroslavu Borkovi ve výši 1.500 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích 

pro zadávání  veřejných zakázek (5 veřejných zakázek) za období říjen 2019 až září 2020, a to v souladu  

s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

Bc. Pavlu Čekanovi ve výši 1.200 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích  

pro zadávání  veřejných zakázek (4 veřejné zakázky) za období říjen 2019 až  září 2020, a to v souladu  

s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

Bc. Miloslavu Čermákovi ve výši 3.000 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích  

pro zadávání  veřejných zakázek (10 veřejných zakázek) za období říjen 2019 až září 2020, a to v souladu 

s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny 

Bohuslavě Hajské ve výši 2.100 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání  

veřejných zakázek (7 veřejných zakázek) za období říjen 2019 až září 2020, a to v souladu s § 51 zákona 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

Olze Halákové ve výši 300 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání  
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veřejných zakázek (1 veřejná zakázka) za období říjen 2019 až září 2020, a to v souladu s § 51 zákona  

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

Ing. Pavlu Hojdovi ve výši 300 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání  

veřejných zakázek (1 veřejná zakázka) za období říjen 2019 až září 2020, a to v souladu s § 51 zákona 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

Ing. Eriku Klimešovi ve výši 6.300 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích  

pro zadávání  veřejných zakázek (21 veřejných zakázek) za období říjen 2019 až září 2020, a to v souladu 

s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

Mgr. Jiřímu Klsákovi ve výši 4.500 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích  

pro zadávání  veřejných zakázek (15 veřejných zakázek) za období říjen 2019 až září 2020, a to v souladu 

s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny Haně 

Kohoutové ve výši 2.100 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání 

veřejných zakázek  (7 veřejných  zakázek) za období říjen 2019 až září 2020, a to v souladu s § 51 zákona 

č. 129/2000 Sb., o krajích  (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

Ing. Petru Kulhánkovi ve výši 600 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích  

pro zadávání  veřejných zakázek (2 veřejné zakázky) za období říjen 2019 až září 2020, a to v souladu  

s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

Ing. Petru Navrátilovi ve výši 600 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích  

pro zadávání  veřejných zakázek (2 veřejné zakázky) za období říjen 2019 až září 2020, a to v souladu  

s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

Bc. Janu Pickovi ve výši 1.500 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání  

veřejných zakázek (5 veřejných zakázek) za období říjen 2019 až září 2020, a to v souladu s § 51 zákona 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny Patriku 

Pizingerovi ve výši 600 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání  

veřejných zakázek (2 veřejné zakázky) za období říjen 2019 až září 2020, a to v souladu s § 51 zákona  

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny Luboši 

Pokornému ve výši 2.400 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání  

veřejných zakázek (8 veřejných zakázek) za období říjen 2019 až září 2020, a to v souladu s § 51 zákona 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

JUDr. Václavu Sloupovi ve výši 900 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích  

pro zadávání  veřejných zakázek (3 veřejné zakázky) za období říjen 2019 až září 2020, a to v souladu  

s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny Michalu 

Šťovíčkovi  ve výši 5.400 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání  
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veřejných zakázek (18 veřejných zakázek) za období říjen 2019 až září 2020, a to v souladu s § 51 zákona 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

Ing. Evě Valjentové ve výši 300 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání  

veřejných zakázek (1 veřejná zakázka) za období říjen 2019 až září 2020, a to v souladu s § 51 zákona  

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny Karlu 

Vítovi ve výši 300 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích pro zadávání  veřejných 

zakázek (1 veřejná zakázka) za období říjen 2019 až září 2020, a to v souladu s § 51 zákona  

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

Mgr. Petru Zahradníčkovi ve výši 900 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích  

pro zadávání  veřejných zakázek (3 veřejné zakázky) za období říjen 2019 až září 2020, a to v souladu  

s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

Mgr. Bc.  Haně Žákové ve výši 300 Kč za splnění mimořádných úkolů - za členství v komisích  

pro zadávání  veřejných zakázek (1 veřejná zakázka) za období říjen 2019 až září 2020, a to v souladu  

s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- bere na vědomí, že výše uvedené částky mimořádných odměn neuvolněným členům Zastupitelstva 

Karlovarského kraje jsou zpracovány za období od 1. 10. 2019 do 31. 7. 2020. 

 

- schvaluje to, že částky mimořádných odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Karlovarského kraje 

doporučené ke schválení Radou Karlovarského kraje na zasedání dne 11. 8. 2020 budou dále navýšeny,  

a to v závislosti na počtu výběrových řízení k veřejným zakázkám uskutečněných v období od 1. 8. 2020 

do 13. 9. 2020, a takto upravené budou předloženy ke schválení Zastupitelstvu Karlovarského kraje  

na zasedání dne 14. 9. 2020. 

 

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

 

 
58. Projekt "Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko 

Karlovarského kraje" - nabytí nemovitosti do vlastnictví kraje - část pozemku p. č. 525/82  

v k.ú. Dvory 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 880/08/20 
 

- bere na vědomí informace k průběhu plnění kontroly usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje  

pod č. usn. ZK 164/06/11 ze dne 16. 6. 2011 a okolností k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní  

na nemovitost mezi HZS KK, IČO 70883611, se sídlem Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary  

jako budoucím prodávajícím a Karlovarským krajem, IČO 70891168, se sídlem Závodní 353/88,  

360 06 Karlovy Vary jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je budoucí úplatný převod části 

pozemku p.č. 525/82, v k.ú. Dvory, obec Karlovy Vary, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 767-043/2010 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 525/143 o výměře 519 m2 

 

- souhlasí a schvaluje pokračování v záměru Karlovarského kraje k nabytí části pozemku p.č. 525/82  

v k.ú. Dvory, obec Karlovy Vary, pro účely realizace stavby „Vědeckotechnického parku Karlovarského 

kraje a Informačně vzdělávacího střediska Karlovarského kraje" 
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- ukládá odboru správa majetku znovuobnovení jednání o převodu nemovité věci a zahájení úkonů 

vedoucím k nabytí požadované části pozemku p.p.č 525/82 k. ú. Dvory, obec Karlovy Vary, pro účely 

realizace stavby „Vědeckotechnického parku Karlovarského kraje a Informačně vzdělávacího střediska 

Karlovarského kraje“ 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

 

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

pohromě" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 881/08/20 
 

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

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

termínu ukončení financování projektu z 31. 7. 2020 na 31. 8. 2020 a změně termínu pro předložení 

dokumentace k závěrečnému vyhodnocení projektu z 31. 8. 2020 na 30. 9. 2020 

 

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

podpisem akceptace změnového rozhodnutí o poskytnutí dotace 

 

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

 

Termín kontroly: 21.09.2020 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Petr Kubis v. r. 

         hejtman  

Karlovarského kraje 

 Martin Hurajčík v. r. 

náměstek hejtmana 

 


