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 „XXXXXXXX“).

Karlovarský kraj
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06

USNESENÍ
z 219. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 31. srpna 2020 (mimo řádný termín)
v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje
v době od 10:03 do 14:30 hodin

Přítomni:
Jednání řídil:
Přizvaní:
Další zúčastnění:
Zapisovatelka:

Mgr. Kubis, Mgr. Mračková Vildumetzová, p. Hurajčík, Mgr. Blažek,
Ing. Jakobec, Ing. Bureš, Ing. Bradáč, p. Váňa, Ing. Janů (celkem 9 radních)
Mgr. Kubis
Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Ing. arch. Franta, Ing. Hryszová, Ing. Klíček, Mgr. Novotný, Mgr. Pavlíková
Marie Valentová

Usnesení č.

A. Volba ověřovatelů zápisu
B. Schválení programu jednání
1. Schválení udělení plné moci ke všem úkonům souvisejícím s realizací kontroly
projektu s názvem Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných
domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III,
identifikační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009262
2. „Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“ v Chebu“, registrační číslo
projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011199“ – informace o projektu a schválení
realizace výměny dožilých střešních ventilátorů s tlumiči hluku na objektu
Domova pro seniory „Spáleniště“ v Chebu a vyhlášení samostatné veřejné zakázky
malého rozsahu na dodavatele těchto ventilátorů a tlumičů hluku
3. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka celodenní
stravy pro klienty DOZP PATA v Hazlově na rok 2021“
4. Žádost Karlovarského kraje o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Program podpory vybavení zařízení
sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti
s přechodem na vysílací standard DVB-T2
5. Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb
v roce 2021
6. Schválení změn v příloze usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 773/07/20
ze dne 27.07.2020 ve věci odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti
sociálních služeb z mimořádné dotace MPSV ČR v souvislosti s epidemií
Covid -19"
7. Výsledky Průzkumu úspěšnosti obcí Karlovarského kraje v podávání žádostí
o poskytnutí dotací v letech 2019 - 2020

RK 939/08/20

RK 940/08/20

RK 941/08/20
RK 942/08/20

RK 943/08/20
RK 944/08/20

RK 945/08/20
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8. Plnění usnesení č. RK 152/02/18 s názvem "Informace k nepodání podnětu
k případnému zahájení správního řízení z moci úřední k prošetření veřejné zakázky
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže u projektu "Rozvoj služby
eGovernmentu na území Karlovarského kraje – část I. až VI.",
reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07146", ukládající předložit podrobnou zprávu k tomuto
projektu
9. Schválení realizace a závazného finančního příslibu čtyřem projektům "Podpora
veřejné hromadné dopravy v Karlovarském kraji v oblastech I. až IV. s cílem
zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí a to vyřazením
stávajících autobusů z dopravní obslužnosti Karlovarského kraje a nákupem
nových autobusů s pohonem *CNG"
10. Dny evropského dědictví
11. Výběr nominanta na udělení Ceny Jože Plečnika 2020
12. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Karlovarská krajská
nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice
v Chebu - pavilon B (levá část)"
13. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech
v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III",
1. průběžná výzva projektu - schválení XVI. části dílčích projektů do zásobníku
14. Schválení prodeje nepotřebného osobního vozidla značky Škoda Octavia combi,
1,9 TDi ve vlastnictví Karlovarského kraje, svěřeného k hospodaření Zdravotnické
záchranné službě Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci
15. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného k hospodaření
příspěvkovým organizacím
16. Úplatné nabytí pozemků p.č. 106/6 a 106/7 v k.ú. Hněvín a p.č. 24/28
v k.ú. Vrbová z majetku fyzické osoby do majetku Karlovarského kraje a záměr
kraje prodat pozemek p.č. 107/1 v k.ú. Hněvín z majetku Karlovarského kraje
do majetku fyzické osoby
17. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví
Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 226 v k.ú. Mírová
18. Záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje do majetku
České republiky a právem hospodaření s majetkem státu pro Povodí Ohře, státní
podnik – pozemek p.p.č. 662/5 v k.ú. Loučná v Krušných horách
19. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
20. 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, příspěvkové organizace
21. Žádost obce Pernink o bezúročnou půjčku na spolufinancování nákupu nemovitého
majetku - zdravotního střediska
22. Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní
struktury obyvatelstva
23. Projekt Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace, z národního
dotačního titulu
24. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu
sportovní infrastruktury profesionálního sportu - rozhodnutí o žádostech
25. Schválení smlouvy o spolupráci bez finančního krytí s agenturou CzechInvest
26. Schválení uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání mezi MV ČR
a Karlovarským krajem na nákup produktů VMware
27. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního ruchu - Montanregion Krušné Hory
- Erzgebirge, o.p.s, - alokovaná

31.08.2020

staženo
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RK 948/08/20
RK 949/08/20

RK 950/08/20

RK 951/08/20

RK 952/08/20
RK 953/08/20

RK 954/08/20
RK 955/08/20

RK 956/08/20
RK 957/08/20

RK 958/08/20
RK 959/08/20
RK 960/08/20
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28. Schválení realizace 2. etapy 1. části opčních položek určených výsledkem
zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací, schválení finančního krytí akce
"KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"
29. Poskytnutí příspěvku do fondu investic na výměnu protiproudového výměníku
tepla příspěvkové organizaci Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, p.o.
30. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 14.09.2020
31. Dodatek č. 2 ke smlouvě o veřejných službách - dopravce České dráhy, a.s.
32. Projekt "Žula a voda" – Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského
kraje - schválení přijetí dotace a realizace projektu

RK 965/08/20

RK 966/08/20
RK 967/08/20
RK 968/08/20
RK 969/08/20

A. Volba ověřovatelů zápisu
Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:
- Martina Hurajčíka
- Ing. Jaroslava Bradáče

B. Schválení programu jednání
Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.
Rozšíření programu o:
28. Schválení realizace 2. etapy 1. části opčních položek určených výsledkem zadávacího řízení
na zhotovitele stavebních prací, schválení finančního krytí akce "KK – Revitalizace Císařských
lázní Karlovy Vary"
29. Poskytnutí příspěvku do fondu investic na výměnu protiproudového výměníku tepla příspěvkové
organizaci Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, p.o.
30. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 14.09.2020
31. Dodatek č. 2 ke smlouvě o veřejných službách - dopravce České dráhy, a.s.
32. Projekt "Žula a voda" – Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje - schválení
přijetí dotace a realizace projektu
Staženo z programu:
8. Plnění usnesení č. RK 152/02/18 s názvem "Informace k nepodání podnětu
k případnému zahájení správního řízení z moci úřední k prošetření veřejné zakázky Úřadem
pro ochranu hospodářské soutěže u projektu "Rozvoj služby eGovernmentu na území
Karlovarského kraje – část I. až VI.", reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07146", ukládající předložit
podrobnou zprávu k tomuto projektu

31.08.2020
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1. Schválení udělení plné moci ke všem úkonům souvisejícím s realizací kontroly projektu s názvem
Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci
OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III, identifikační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009262
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 939/08/20
- schvaluje
a) udělení plné moci, PhDr. Mgr. Vratislavovi Smolejovi, zástupci ředitelky Krajského úřadu
Karlovarského kraje, ke všem úkonům souvisejícím s realizací auditu operace č. OPŽP/2020/O/034
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 výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji
v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III, identifikační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009262,
to vše dle návrhu
a
b) udělení plné moci Mgr. Michalu Mottlovi, vedoucímu oddělení grantových schémat, odboru investic
Krajského úřadu Karlovarského kraje, k poskytování součinnosti auditnímu týmu při realizaci auditu
operace č. OPŽP/2020/O/034 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 výměny zdrojů tepla na pevná paliva
v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III, identifikační
číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009262, to vše dle návrhu
- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Mgr. Petra Kubise, podpisem plných mocí
Termín kontroly: 19.10.2020
Zodpovídá:

PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního
a právního a krajského živnostenského úřadu

2. „Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“ v Chebu“, registrační číslo projektu
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011199“ – informace o projektu a schválení realizace výměny dožilých
střešních ventilátorů s tlumiči hluku na objektu Domova pro seniory „Spáleniště“ v Chebu
a vyhlášení samostatné veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele těchto ventilátorů a tlumičů
hluku
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 940/08/20
- schvaluje provedení výměny 15 ks střešních ventilátorů s tlumiči hluku v průběhu realizace zateplení
střechy v rámci realizace projektu „Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“ v Chebu“
a úhradu na základě výsledku zadávacího řízení z uspořených finančních prostředků projektu
- schvaluje realizaci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele střešních
ventilátorů s tlumiči hluku na objektu Domova pro seniory „Spáleniště“ v Chebu dle vnitřního předpisu
Termín kontroly: 30.11.2020
Zodpovídá:
31.08.2020

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů
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3. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka celodenní stravy
pro klienty DOZP PATA v Hazlově na rok 2021“
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 941/08/20
- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku:
„Dodávka celodenní stravy pro klienty DOZP PATA v Hazlově na rok 2021“ v Domově pro osoby
se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace
- schvaluje hodnotící kritérium "nejnižší nabídková cena za celodenní stravovací jednotku včetně DPH"
pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka celodenní stravy pro klienty DOZP PATA
v Hazlově na rok 2021“ v Domově pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková
organizace
- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Dodávka celodenní stravy pro klienty DOZP
PATA v Hazlově na rok 2021“ v Domově pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově,
příspěvková organizace, dle návrhu
- schvaluje seznam dodavatelů k oslovení výzvou na veřejnou zakázku „Dodávka celodenní stravy
pro klienty DOZP PATA v Hazlově na rok 2021“ v Domově pro osoby se zdravotním postižením
„PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, dle návrhu
PROXIMA GASTRO, s.r.o.
SOKOREST, s.r.o.
Miroslava Utikalová
VESELÁ LIŠKA s. r. o.
Marie Hlaváčová

IČO 27074285
IČO 27978273
IČO 16712633
IČO 05108993
IČO 69925925

- schvaluje členy hodnotící komise:
Mgr. Dalibor Blažek
Ing. Jaroslav Bradáč
Daniel Lindenberg
Kateřina Mairingerová, DiS.
Zora Bolková
náhradníky hodnotící komise:
Anna Vendlová
Ing. Petr Březina
Martin Hurajčík
Ing. Jan Bureš
Ing. Karl Jakobec
Mgr. Kateřina Miosgová
Andrea Černá
Termín kontroly: 30.11.2020
Zodpovídá:

31.08.2020

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí
Daniel Lindenberg, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA"
v Hazlově, příspěvková organizace
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4. Žádost Karlovarského kraje o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím
finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 942/08/20
- schvaluje podání žádosti Karlovarského kraje o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb
prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2
dle přílohy č. 2
- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádosti
- ukládá odboru sociálních věcí zajistit podání žádosti
Termín kontroly: 30.11.2020
Zodpovídá:

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí

5. Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2021
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 943/08/20
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Program pro poskytování
finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2021
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí

6. Schválení změn v příloze usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 773/07/20 ze dne 27.07.2020
ve věci odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb z mimořádné dotace
MPSV ČR v souvislosti s epidemií Covid -19"
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 944/08/20
- schvaluje změny v příloze č. 1, řádku 3, 8 a 9 usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 773/07/20
ze dne 27.07.2020 ve věci "Schválení výše odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti
sociálních služeb z mimořádné dotace MPSV ČR v souvislosti s epidemií Covid - 19" dle návrhu
uvedeného v příloze č. 4 tohoto materiálu a důvodů uvedených v důvodové zprávě
- ukládá zaslat vratku z mimořádné dotace MPSV na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců
v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID - 19:
- ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace, ve výši
944 Kč
- ředitelce příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN"
v Mnichově, příspěvková organizace, ve výši 1.888 Kč

31.08.2020
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- ředitelce příspěvkové organizace Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace,
ve výši 7.729 Kč,
na účet Karlovarského kraje, a to do třiceti dnů ode dne schválení změny přílohy č. 1 usnesení
č. RK 773/07/20 Radou Karlovarského kraje
Termín kontroly: 19.10.2020
Zodpovídá:

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí
Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu

7. Výsledky Průzkumu úspěšnosti obcí Karlovarského kraje v podávání žádostí o poskytnutí dotací
v letech 2019 - 2020
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 945/08/20
- bere na vědomí předložený materiál o výsledcích průzkumu úspěšnosti obcí Karlovarského kraje
v podávání žádostí o poskytnutí dotací v letech 2019 - 2020
- souhlasí s odesláním dopisu jednotlivým účastníkům Jednání se starosty ORP a ORP II a zástupci vedení
Karlovarského kraje, dne 21. 5. 2020, s výsledky uskutečněného průzkumu v grafické podobě dle návrhu
Termín kontroly: 05.10.2020
Zodpovídá:

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů

8. Plnění usnesení č. RK 152/02/18 s názvem "Informace k nepodání podnětu k případnému
zahájení správního řízení z moci úřední k prošetření veřejné zakázky Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže u projektu "Rozvoj služby eGovernmentu na území Karlovarského kraje
– část I. až VI.", reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07146", ukládající předložit podrobnou zprávu k tomuto
projektu
Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.

9. Schválení realizace a závazného finančního příslibu čtyřem projektům "Podpora veřejné
hromadné dopravy v Karlovarském kraji v oblastech I. až IV. s cílem zlepšování dopravních
systémů šetrných k životnímu prostředí a to vyřazením stávajících autobusů z dopravní obslužnosti
Karlovarského kraje a nákupem nových autobusů s pohonem *CNG"
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 946/08/20
- souhlasí se zařazením všech čtyř projektů "Podpora veřejné hromadné dopravy v Karlovarském kraji
v oblastech I. až IV. s cílem zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí a to vyřazením
stávajících autobusů z dopravní obslužnosti Karlovarského kraje a nákupem nových autobusů s pohonem
CNG" do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje
- jmenuje v případě schválení odpovídajícího finančního krytí akce a včetně vlastního spolufinancování
všech čtyř projektů zastupitelstvem kraje vedoucím všech čtyř projektů "Podpora veřejné hromadné
dopravy v Karlovarském kraji v oblastech I. až IV. s cílem zlepšování dopravních systémů šetrných
31.08.2020
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k životnímu prostředí a to vyřazením stávajících autobusů z dopravní obslužnosti Karlovarského kraje
a nákupem nových autobusů s pohonem CNG", Ing. Květu Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení finanční krytí včetně
vlastního spolufinancování všech čtyř projektů "Podpora veřejné hromadné dopravy v Karlovarském kraji
v oblastech I. až IV. s cílem zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí a to vyřazením
stávajících autobusů z dopravní obslužnosti Karlovarského kraje a nákupem nových autobusů s pohonem
CNG" ve výši max. 796.325.000 Kč na předfinancování celkových částek všech čtyř projektů
Karlovarským krajem, přičemž z celkové částky 796.325.000 Kč činí spolufinancování Karlovarského
kraje 204.017.200 Kč (10 % podíl z celkové hodnoty všech čtyř projektů bez DPH ve výši 65.812.000 Kč
a celkové 21 % DPH ze všech čtyř projektů ve výši 138.205.200 Kč)
Termín kontroly: 19.10.2020
Zodpovídá:

Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů

10. Dny evropského dědictví
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 947/08/20
- schvaluje uspořádání Dnů evropského dědictví v Jáchymově dne 19. 9. 2020
- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit kulturní akci
Dny evropského dědictví v Jáchymově dne 19. 9. 2020
Termín kontroly: 19.10.2020
Zodpovídá:

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

11. Výběr nominanta na udělení Ceny Jože Plečnika 2020
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 948/08/20
- souhlasí s návrhem nominace Karla Schmieda na Cenu Jože Plečnika 2020 za Karlovarský kraj
- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit návrh sdělení
pana hejtmana pro Kotěrovo centrum architektury o.p.s., o nominaci Karla Schmieda na udělení ceny
Jože Plečnika v roce 2020 za Karlovarský kraj
Termín kontroly: 19.10.2020
Zodpovídá:

31.08.2020

Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství
a cestovního ruchu
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12. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Karlovarská krajská nemocnice,
a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)"
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 949/08/20
- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Karlovarská krajská
nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B
(levá část)“, kdy jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka účastníka č. 2 Metrostav a.s.,
Koželužská 2450/4, Libeň 180 00 Praha 8, IČO 00014915, s nabídkovou cenou 193.778.970,69 Kč
bez DPH (tj. 234.472.554,53 Kč včetně DPH)
- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu
- Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“ dle návrhu
- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice
v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“ po marném uplynutí
lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení s vybraným dodavatelem společností Metrostav a.s.,
Koželužská 2450/4, Libeň 180 00 Praha 8, IČO 00014915, s nabídkovou cenou 193.778.970,69 Kč
bez DPH (tj. 234.472.554,53 Kč včetně DPH)
- ukládá vedoucímu odboru investic činit úkony spojené s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem
Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň 180 00 Praha 8, IČO 00014915
- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana Karlovarského kraje, podpisem smlouvy
s vybraným dodavatelem Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň 180 00 Praha 8, IČO 00014915
Termín kontroly: 02.11.2020
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic

13. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském
kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III", 1. průběžná výzva projektu - schválení XVI.
části dílčích projektů do zásobníku
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 950/08/20
- schvaluje
- k financování a zařazení do zásobníku dílčích projektů dílčí projekty podané v 1. průběžné výzvě
projektu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech
v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III", dle přílohy 1
- zamítnutí žádostí o dílčí projekty podaných v 1. průběžné výzvě projektu "Podpora výměny zdrojů tepla
na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace
III", dle přílohy 2
- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Mgr. Dalibora Blažka, podpisem Smluv o poskytnutí
účelové investiční dotace schválených dílčích projektů, a to za předpokladu, že se v rámci výzvy uvolní
finanční prostředky k financování dílčích projektů
Termín kontroly: 05.10.2020
Zodpovídá:
31.08.2020
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14. Schválení prodeje nepotřebného osobního vozidla značky Škoda Octavia combi, 1,9 TDi
ve vlastnictví Karlovarského kraje, svěřeného k hospodaření Zdravotnické záchranné službě
Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 951/08/20
- schvaluje dle přílohy č. 2 zřizovací listiny „Pravidla pro správu majetku kraje“ prodej nepotřebného
osobního vozidla Škoda Octavia combi 1,9 TDi, rok výroby 2009, RZ 2K7 4516, formou kupní smlouvy
mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje,
příspěvkovou organizací (jako prodávajícím na jedné straně) a jediným zájemcem společností
AUTOSERVICE GARAGE s.r.o., IČO 29117852, se sídlem Hroznětínská 233, 360 01 Otovice,
zastoupená Arnoštem Donthem, jednatelem společnosti (jako kupujícím na straně druhé), za cenu určenou
znalcem ve výši 40.000 Kč dle návrhu
- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 40.000 Kč, získané prodejem nepotřebného vozidla
specifikovaného v návrhu, zůstanou příspěvkové organizaci
- ukládá řediteli Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace,
MUDr. Jiřímu Smetanovi, uzavřít předmětnou kupní smlouvu a pověřuje ho podpisem této smlouvy
dle návrhu
Termín kontroly: 30.11.2020
Zodpovídá:

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku
MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje
příspěvková organizace

15. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného k hospodaření příspěvkovým
organizacím
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 952/08/20
- souhlasí s úplnou fyzickou likvidací movitého majetku v pořizovacích hodnotách nad 100 tis. Kč,
nulových zůstatkových hodnotách, svěřených k hospodaření příspěvkovým organizacím:
1. Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace, se sídlem Obrněné brigády 2258/6,
350 02 Cheb
- automatický stravovací systém, rok pořízení 2010, pořizovací cena 102.480 Kč;
2. Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, se sídlem
Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary
- záložní zdroj Wonder 8100 RE + ATS LS, rok pořízení 2008, pořizovací cena 118.881 Kč,
3. Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, příspěvková organizace, se sídlem Palackého 191/101,
353 01 Mariánské Lázně
- sestava hracích prvků na venkovní zahradě, rok pořízení 2008, pořizovací cena 101.150 Kč;
4. Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace, Ondřejská 1122/56,
360 01 Karlovy Vary
- konvektomat, rok pořízení 2000, pořizovací cena 220.000 Kč;
5. Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní 114/29,
362 63 Dalovice, rok pořízení 2007, pořizovací cena 135.541 Kč
- docházkový systém, rok pořízení 2007, pořizovací cena 135.541 Kč;
6. Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace, Zítkova 1267/4,
360 01 Karlovy Vary
- Osobní vozidlo Opel Sintra, rok výroby 1997, pořizovací cena 675.207 Kč.
31.08.2020
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- ukládá ředitelům příspěvkových organizací - Ing. Janu Homolkovi, řediteli Integrované střední školy
Cheb, příspěvková organizace, MUDr. Jiřímu Smetanovi, řediteli Zdravotnické záchranné služby
Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Mgr. Ivaně Dudarcové, ředitelce Dětského domova
Mariánské Lázně a Aš, příspěvková organizace, RNDr. Jiřímu Neumannovi, řediteli Střední školy
stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace, Mgr. Vlastimírovi Sunkovi, řediteli Střední
školy logistické Dalovice, příspěvková organizace a Ing. Erice Pavlové, ředitelce Krajského dětského
domova pro děti do 3 let, příspěvková organizace, zajistit provedení úplné fyzické ekologické likvidace
dle návrhu
Termín kontroly: 19.10.2020
Zodpovídá:

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku
Ing. Jan Homolka , ředitel Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace
MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Mgr. Ivana Dudarcová, ředitelka příspěvkové organizace Dětského domova Mariánské
Lázně
RNDr. Jiří Neumann, ředitel příspěvkové organizace Střední školy stravování a služeb
Karlovy Vary
Mgr. Vlastimír Sunek, ředitel Střední školy logistické Dalovice, příspěvková organizace
Ing. Erika Pavlová , ředitelka Krajského dětského domova pro děti do 3 let, příspěvková
organizace

16. Úplatné nabytí pozemků p.č. 106/6 a 106/7 v k.ú. Hněvín a p.č. 24/28 v k.ú. Vrbová z majetku
fyzické osoby do majetku Karlovarského kraje a záměr kraje prodat pozemek p.č. 107/1
v k.ú. Hněvín z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 953/08/20
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemků
p.č. 106/6 o výměře 636 m2, 106/7 o výměře 262 m2 v k.ú. Hněvín a obci Nebanice a pozemku p.č. 24/28
o výměře 1785 m2 v k.ú. Vrbová a obci Nebanice formou kupní smlouvy mezi XXXXXXX, trvale bytem
XXXXXXX, PSČ XXXXX (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným
Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako kupující na straně
druhé),
za
dohodnutou
kupní
cenu,
která
byla
stanovena
znaleckým posudkem
č. 386-42/2019 ze dne 15.08.2019 a aktualizací znaleckého posudku č. 386-42/2019 vydané pod číslem
467-41/2020 ze dne 11.08.2020 ve výši 118.860 Kč + DPH, t.j. celkem 143.820,60 Kč, a tím převést
předmětné nemovité věci z vlastnictví XXXXXXXXX do vlastnictví Karlovarského kraje
- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemek p.č. 107/1 o výměře 1847 m2 v k.ú. Hněvín a obci
Nebanice, konkrétnímu zájemci XXXXXXXXX, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem,
zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
(jako prodávající na straně jedné) a XXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXX, PSČ XXXXX
(jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem
č. 386-42/2019 ze dne 15.08.2019 a aktualizací znaleckého posudku č. 386-42/2019 vydané pod číslem
467-41/2020 ze dne 11.08.2020 ve výši 24.930 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru
Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním
zastupitelstva, které má tento prodej projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést
předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví XXXXXXXX
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemku p.č. 107/1
o výměře 1847 m2 v k.ú. Hněvín a obci Nebanice, konkrétnímu zájemci XXXXXXXX, a to formou kupní
smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského
31.08.2020
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kraje, příspěvková organizace (jako prodávající na straně jedné) a XXXXXXX, trvale bytem XXXXXX.
XXXXX, PSČ XXXXX (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena
znaleckým posudkem č. 386-42/2019 ze dne 15.08.2019 a aktualizací znaleckého posudku č. 386-42/2019
vydané pod číslem 467-41/2020 ze dne 11.08.2020 ve výši 24.930 Kč, za předpokladu, že do skončení
uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce
před jednáním zastupitelstva, které má tento prodej projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku,
a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví XXXXXXX
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných kupních smluv
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu silnic
Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětných kupních smluv
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

17. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje
– část pozemku p.č. 226 v k.ú. Mírová
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 954/08/20
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části
pozemku p.č. 226, která byla oddělena geometrickým plánem č. 475-3/2020 z původního pozemku
p.č. 226 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 226/2 o výměře 135 m2 v k.ú. a obci
Mírová, a to formou kupní smlouvy mezi XXXXXXXXX, bytem XXXXXXX, PSČ XXXXX
(jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako kupující na straně druhé),
za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 36/2020 ze dne 29.06.2020
ve výši 12.920 Kč, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví XXXXXX do vlastnictví
Karlovarského kraje
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic
Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné kupní smlouvy
Termín kontroly: duben 2021
Zodpovídá:

31.08.2020

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku
Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
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18. Záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje do majetku České republiky
a právem hospodaření s majetkem státu pro Povodí Ohře, státní podnik – pozemek p.p.č. 662/5
v k.ú. Loučná v Krušných horách
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 955/08/20
- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemek p.p.č. 662/5 o výměře 13 m2 v k.ú. Loučná
v Krušných horách a obci Jindřichovice, konkrétnímu zájemci České republice s právem hospodaření
s majetkem státu pro Povodí Ohře, státní podnik, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem,
zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací
(jako prodávající na straně jedné) a Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, Chomutov,
PSČ 430 03, IČO 70889988 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla
stanovena znaleckým posudkem č. 2536-31/20 ze dne 20.04.2020 ve výši 130 Kč, za předpokladu,
že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední
desce před jednáním zastupitelstva, které má tento prodej projednat, nepředloží jiný zájemce
svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví
České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Povodí Ohře, státní podnik
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemku p.p.č. 662/5
o výměře 13 m2 v k.ú. Loučná v Krušných horách a obci Jindřichovice, konkrétnímu zájemci České
republice s právem hospodaření s majetkem státu pro Povodí Ohře, státní podnik, a to formou kupní
smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského
kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a Povodím Ohře, státní podnik,
se sídlem Bezručova 4219, Chomutov, PSČ 430 03, IČO 70889988 (jako kupující na straně druhé),
za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 2536-31/20 ze dne 20.04.2020
ve výši 130 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše
uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento prodej
projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví
Karlovarského kraje do vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Povodí
Ohře, státní podnik
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic
Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu silnic
Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné kupní smlouvy
Termín kontroly: duben 2021
Zodpovídá:

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku
Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

19. 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 956/08/20
- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2187, pozemek p.p.č. 2312/1 v k.ú. Bublava,
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností Stav - elektro
s.r.o., dle geometrického plánu č. 1262-5433/2020 ze dne 01.06.2020 (umístění inženýrských sítí
– kabelové vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady
31.08.2020
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na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva
Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč
- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2114, pozemek p.p.č. 617/3
v k.ú. Klimentov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci
společností SUPTel a.s., dle geometrického plánu č. 400-3884/2019 ze dne 23.09.2019 (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/22127, pozemek p.č. 5/3 v k.ú. Doupovské
Hradiště, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností
SUPTel a.s., dle geometrického plánu č. 63-4304/2019 ze dne 08.11.2019 (umístění inženýrských sítí
– podzemní kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady
na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva
Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč
- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2205, pozemek p.p.č. 1939 v k.ú. Smolné
Pece, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností Václav
Vaidiš - Elektromontáže s.r.o., dle geometrického plánu č. 381-4712/2019 ze dne 18.02.2020 (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/1944, pozemek p.p.č. 738/1 v k.ú. Jeřeň,
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností
MONTPROJEKT, a.s., dle geometrického plánu č. 79-550/2018 ze dne 06.04.2020 (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/22129, pozemek p.p.č. 2638 v k.ú. Hroznětín,
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností
OMEXOM GA Energo s.r.o., dle geometrického plánu č. 1752-158/2019 ze dne 16.06.2019 (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
- 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:

31.08.2020

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku
Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
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20. 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, příspěvkové
organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 957/08/20
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení souhlasné prohlášení
ke změně zápisu vlastníka k pozemku p.č. 164, jehož součástí je stavba s č.p. 2, v k.ú. a obci Loket,
vše zapsáno na listu vlastnictví č. 246, u Katastrální úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště
Sokolov, ve správě Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizace,
mezi Karlovarským krajem a městem Loket, a to formou souhlasného prohlášení ke změně zápisu
vlastníka v důsledku splnění rozvazovací podmínky vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi městem
Loket a Českou republikou - Střední průmyslovou školou z roku 1995
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zrušení předkupního práva
k pozemku p.č. 164, jehož součástí je stavba s č.p.2, v k.ú. a obci Loket, vše zapsáno na listu vlastnictví
č. 246, u Katastrální úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov, ve správě Integrované
střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizace, zřízeného na základě kupní
smlouvy uzavřené mezi městem Loket (jako oprávněným z předkupního práva) a Českou republikou
- Střední průmyslovou školou (jako povinným k předkupnímu právu) dne 18.04.1995
- 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 souhlasného prohlášení a potvrzení o zániku věcného předkupního práva
dle návrhu
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku
Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy technické
a ekonomické Sokolov

21. Žádost obce Pernink o bezúročnou půjčku na spolufinancování nákupu nemovitého majetku
- zdravotního střediska
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 958/08/20
- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí žádost obce
Pernink o bezúročnou půjčku na spolufinancování nákupu nemovitého majetku, za účelem poskytování
lékařských služeb, v hodnotě 500.000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí bezúročné
zápůjčky na spolufinancování nákupu nemovitého majetku, za účelem poskytování lékařských služeb,
ve výši 500.000 Kč obci Pernink
Zodpovídá:

31.08.2020

Ing. Jan Bureš, člen rady
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22. Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury
obyvatelstva
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 959/08/20
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zrušení Stipendijního
(dotačního) programu Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva schváleného
usnesením zastupitelstva kraje č. ZK 237/06/18 ze dne 21. 6. 2018
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dokument Stipendijní
(dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zmocnění Rady
Karlovarského kraje k vyhlášení Stipendijního (dotačního) programu Karlovarského kraje ke zlepšení
vzdělanostní struktury obyvatelstva včetně pravidel v intencích čl. I. až X. dotačního programu
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení pověření člena rady
pro oblast školství a mládeže, podpisem zveřejnění vyhlášení Stipendijního (dotačního) programu
Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva včetně pravidel v intencích čl. I.
až X.
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy připravit materiál pro jednání Zastupitelstva
Karlovarského kraje
Termín kontroly: 05.10.2020
Zodpovídá:

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

23. Projekt Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace, z národního dotačního titulu
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 960/08/20
- bere na vědomí projektový záměr Střední lesnické školy Žlutice, příspěvkové organizace, v rámci
dotačního programu Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích
za rok 2019 poskytované Ministerstvem zemědělství
- jmenuje Ing. Bc. Radku Stolarikovou, Ph.D., ředitelku Střední lesnické školy Žlutice, příspěvkové
organizace, vedoucí projektu z dotačního programu Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové
kalamity v nestátních lesích za rok 2019 poskytované Ministerstvem zemědělství
- schvaluje podání žádosti Střední lesnické školy Žlutice, příspěvkové organizace, o dotaci z dotačního
programu Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019
poskytované Ministerstvem zemědělství
- schvaluje jako žadatele o dotaci Střední lesnickou školu Žlutice, příspěvkovou organizace
- schvaluje předpokládané výdaje projektu ve výši 458.925 Kč, kdy financování projektu je řešeno
ze 100 % z dotačního programu Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních
lesích za rok 2019 poskytované Ministerstvem zemědělství
- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování) na základě
připomínek poskytovatele dotace prostřednictvím Střední lesnické školy Žlutice, příspěvkové organizace
31.08.2020
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- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitelku příspěvkové organizace o tomto
usnesení
Termín kontroly: 02.11.2020
Zodpovídá:

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

24. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní
infrastruktury profesionálního sportu - rozhodnutí o žádostech
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 961/08/20
- 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 podporu
sportovní infrastruktury profesionálního sportu v celkové výši 4.500.000 Kč dle přílohy č. 1 a uzavření
veřejnoprávních smluv dle vzoru v návrhu č. 2
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: 19.10.2020
Zodpovídá:

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

25. Schválení smlouvy o spolupráci bez finančního krytí s agenturou CzechInvest
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 962/08/20
- schvaluje smlouvu o spolupráci bez finančního krytí s agenturou CzechInvest
- pověřuje Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem smlouvy o spolupráci
bez finančního krytí s agenturou CzechInvest
Zodpovídá:

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

26. Schválení uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání mezi MV ČR a Karlovarským krajem
na nákup produktů VMware
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 963/08/20
- schvaluje uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání mezi MV ČR a Karlovarským krajem na nákup
produktů VMware dle důvodové zprávy
- pověřuje Ing. Josefa Janů, podpisem smlouvy o centralizovaném zadávání na nákup produktů VMware
dle důvodové zprávy
Termín kontroly: 30.11.2020
Zodpovídá:
31.08.2020

Ing. Jiří Heliks, vedoucí odboru informatiky
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27. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové péče, lázeňství
a cestovního ruchu - Montanregion Krušné Hory - Erzgebirge, o.p.s, - alokovaná
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 964/08/20
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální dotace
Montanregionu Krušné Hory - Erzgebirge, o.p.s., ve výši 450 tis. Kč
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
individuální dotace Montanregionu Krušné Hory - Erzgebirge, o.p.s., ve výši 450 tis. Kč, z rozpočtu
Karlovarského kraje, která je přílohou č. 2
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. arch. Vojtěcha Frantu, uvolněného člena
zastupitelstva pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO, podpisem veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí individuální dotace pro subjekt Montanregion Krušné Hory - Erzgebirge, o.p.s.
- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit materiál pro jednání
Zastupitelstva Karlovarského kraje a zajistit veškeré úkony vyplývající z plnění usnesení
Termín kontroly: 21.09.2020
Zodpovídá:

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

28. Schválení realizace 2. etapy 1. části opčních položek určených výsledkem zadávacího řízení
na zhotovitele stavebních prací, schválení finančního krytí akce "KK – Revitalizace Císařských
lázní Karlovy Vary"
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 965/08/20
- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informace o akci
"KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"
- souhlasí s realizací 2. etapy 1. části opčních položek akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy
Vary"
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazné rozhodnutí
o vyčlenění prostředků k zabezpečení financování výdajů na 2. etapu 1. části opčních položek a dodatečné
práce akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" ve výši 47.000.000 Kč
Termín kontroly: 02.11.2020
Zodpovídá:

31.08.2020

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů
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29. Poskytnutí příspěvku do fondu investic na výměnu protiproudového výměníku tepla
příspěvkové organizaci Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, p.o.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 966/08/20
- schvaluje poskytnutí příspěvku do fondu investic ve výši 280.300 Kč příspěvkové organizaci Domov
mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, p.o., na výměnu protiproudového výměníku tepla v bazénu
- schvaluje rozpočtovou změnu č. 310/2020 - přesun rozpočtových prostředků z kapitálové rezervy
na nepředvídané výdaje Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru
školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 280.300 Kč
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary
na poskytnutí příspěvku do fondu investic na výměnu protiproudového výměníku tepla v bazénu
Termín kontroly: 19.10.2020
Zodpovídá:

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

30. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 14.09.2020
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 967/08/20
- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 14.09.2020 dle návrhu,
s připomínkou uvedenou v zápise
Zodpovídá:

Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

31. Dodatek č. 2 ke smlouvě o veřejných službách - dopravce České dráhy, a.s.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 968/08/20
- souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o veřejných službách Ev. č. KK02088/2019 s dopravcem
České dráhy, a.s., dle návrhu
- schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o veřejných službách Ev. č. KK02088/2019 s dopravcem
České dráhy, a.s., dle návrhu
- pověřuje náměstka hejtmana, pana Martina Hurajčíka, uzavřením a podpisem předmětného dodatku
smlouvy
Termín kontroly: 19.10.2020
Zodpovídá:

31.08.2020

Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
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32. Projekt "Žula a voda" – Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje
- schválení přijetí dotace a realizace projektu
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 969/08/20
- bere na vědomí schválení projektu Monitorovacím výborem Programu Přeshraniční spolupráce Česká
republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení realizovat projekt
"Žula a voda" pouze v případě rozhodnutí o pokračování projektu ze strany projektového partnera
Gemeinde Flossenbürg
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy
o podmínkách realizace projektu, která je přílohou č. 1
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy
o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu "Žula a voda",
která je přílohou č. 2, ve výši 90 %, tj. 13.320.000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje v případě,
že se rozhodne o realizaci projektu a v případě obdržení registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování projektu "Žula a voda",
která je přílohou č. 3, ve výši 10 % z celkové dotace, tj. 1.480.000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje
v případě, že se rozhodne o realizaci projektu a v případě obdržení registrace akce a rozhodnutí
o poskytnutí dotace
- pověřuje Ing. Michaela Runda, ředitele Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje,
podpisem smlouvy o podmínkách realizace projektu
- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zpracovat materiál
do Zastupitelstva Karlovarského kraje
Termín kontroly: 30.11.2020
Zodpovídá:

Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvková organizace

Mgr. Petr Kubis v. r.
hejtman
Karlovarského kraje

31.08.2020

Martin Hurajčík v. r.
náměstek hejtmana
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