
 
 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 220. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne pondělí 7. září 2020 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:09 do 14:16 hodin  

 
 

Přítomni:               Mgr. Kubis (do 13:25), Mgr. Mračková Vildumetzová (od 9:10 do 13:20 

hod.), p. Hurajčík, Mgr. Blažek, Ing. Bureš, Ing. Jakobec (od 9:30 hod.)  

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

Jednání řídil:         Mgr. Kubis, p. Hurajčík  

Přizvaní:              Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje  

Další zúčastnění: Ing. arch. Franta, Mgr. Novotný, Mgr. Pavlíková, PhDr. Mgr. Smoleja 

Zapisovatelka:       Mgr. Jana Lukášová              

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 07.09.2020 RK 970/09/20 

2. Systém nezbytných opatření COVID-19 v Karlovarském kraji - karta opatření RK 971/09/20 

3. Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže 2020 – kontrola vyúčtování RK 972/09/20 

4. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje RK 973/09/20 

5. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb  

za I. pololetí roku 2020 

RK 974/09/20 

6. Schválení vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku z účtu 

Karlovarského kraje  

RK 975/09/20 

7. Žádost o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora koordinátorů  

pro romské záležitosti pro rok 2021 

RK 976/09/20 

8. Rozpočtové změny RK 977/09/20 

9. Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Muzeum Cheb,  

p.o. Karlovarského kraje, na akci "Záchranné archeologické výzkumy  

na rok 2020“ 

RK 978/09/20 

10. Postup ve věci škodního případu v rámci projektu „Modernizace a rozšíření 

vzdělávacích výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského 

kraje“, reg č. CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0001708, u Zdravotnické záchranné 

služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

RK 979/09/20 

11. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a schválení 

použití fondu investic příspěvkové organizaci Sociální služby v Kynšperku  

nad Ohří, p.o., na "Nákup nového kráječe chleba a knedlíků" 

RK 980/09/20 
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12. „Cyklostezka podél Ohře Dalovice - Šemnice, II. část chatová osada Všeborovice 

– Šemnice“ - schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby 

RK 981/09/20 

13. Schválení realizace zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění 

provozu ZOS KVK“ Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, 

příspěvkové organizace 

RK 982/09/20 

14. Schválení výsledku podlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka léčivých 

přípravků pro ZZS KVK 2020“ Zdravotnické záchranné služby Karlovarského 

kraje, příspěvkové organizace  

RK 983/09/20 

15. Náborový příspěvek pro sportovního lékaře RK 984/09/20 

16. Žádost o individuální dotaci  RK 985/09/20 

17. Nominace na cenu PATRIA NOSTRA za příkladný investiční a architektonický 

počin přispívající k rozvoji venkova 

RK 986/09/20 

18. Odměny ředitelky příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního 

managementu Karlovarského kraje a ředitele příspěvkové organizace Karlovarská 

agentura rozvoje podnikání – 1. pololetí 2020  

RK 987/09/20 

19. Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové 

organizace, za 2. čtvrtletí 2020 

RK 988/09/20 

20. Navýšení výjezdového příplatku členům výjezdových skupin u příspěvkové 

organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o. 

RK 989/09/20 

21. Žádost Sokolovské vodárenské s.r.o., o snížení jednorázové finanční náhrady  

za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Odkanalizování části obce 

Citice, místní část Hlavno do kanalizační sítě obce“ v silničních pozemcích  

v majetku Karlovarského kraje 

RK 990/09/20 

22. Aktualizace rozpisu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském 

kraji určených k financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury  

v roce 2020 

RK 991/09/20 

23. Smlouva o spolupráci mezi Vojenskou střední školou a vyšší odbornou školou 

Ministerstva obrany v Moravské Třebové a Integrovanou střední školou 

technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvkovou organizací 

RK 992/09/20 

24. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "ISŠTE Sokolov - 

Nákup vybavení pro objekt S0706"  

RK 993/09/20 

25. Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o příspěvku na zajištění dopravní 

obslužnosti veřejnou linkovou dopravou území Karlovarského kraje, uzavřené 

mezi Karlovarským a Plzeňským krajem 

RK 994/09/20 

26. Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace subjektu AGROFLORA GOLL s.r.o.,  

a žádost o vypuštění části projektu u subjektu město Horní Blatná, z Programu  

na obnovu a využití kulturních památek, památkově chráněných objektů  

a movitých věcí v roce 2020 

RK 995/09/20 

27. Výzva na podporu ubytování v ubytovacích zařízeních na území Karlovarského 

kraje 

RK 996/09/20 

28. Schválení „Bezpečnostní strategie Karlovarského kraje na léta 2020 – 2024“ RK 997/09/20 

29. Postup ve věci doručeného rozsudku Krajského soudu v Plzni u projektu  

"V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby", reg. č. 

CZ.1.04/3.1.00/05.00060 

RK 998/09/20 

30. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho 

příspěvkovými organizacemi na výběr dodavatele akce "Nákup průmyslových 

výukových robotů" Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvková organizace 

RK 999/09/20 

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

projektu s názvem Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši 

RK 1000/09/20 

32. Smlouva o bezúročné zápůjčce peněz obci Pernink na spolufinancování nákupu 

nemovitého majetku za účelem poskytování lékařských služeb  

 

 

 

 

RK 1001/09/20 
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33. Společné operační středisko složek integrovaného záchranného systému 

Karlovarského kraje a úplatné nabytí části pozemku p.č. 525/84 v k.ú. Dvory, obec 

a okres Karlovy Vary, z vlastnictví města Karlovy Vary do vlastnictví 

Karlovarského kraje - zrušení části usnesení č. RK 607/06/20 ze dne 11.06.2020  

a aktualizace projektu 

RK 1002/09/20 

34. Revokace usnesení č. RK 736/07/20 ve věci uzavření dodatku č. 14 ke smlouvě  

o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby uzavřené se společností 

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., a uzavření dodatku č. 14 ke smlouvě  

o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby uzavřené se společností 

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 

RK 1003/09/20 

35. Změna stanov spolku ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA  

PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S. 

RK 1004/09/20 

36. Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování dotací v rámci projektu Podpora 

vybraných služeb sociální prevence II 

RK 1005/09/20 

37. Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění 

sociálních služeb v roce 2020, dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2020 

RK 1006/09/20 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Ing. Josefa Janů  

- Ing. Jaroslava Bradáče 

 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 
20. Navýšení výjezdového příplatku členům výjezdových skupin u příspěvkové organizace 

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o. 

21. Žádost Sokolovské vodárenské s.r.o., o snížení jednorázové finanční náhrady  

za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Odkanalizování části obce Citice, místní 

část Hlavno do kanalizační sítě obce“ v silničních pozemcích v majetku Karlovarského kraje 

22. Aktualizace rozpisu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených  

k financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2020 

23. Smlouva o spolupráci mezi Vojenskou střední školou a vyšší odbornou školou Ministerstva obrany 

v Moravské Třebové a Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, 

příspěvkovou organizací 

24. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "ISŠTE Sokolov - Nákup vybavení  

pro objekt S0706"  

25. Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou 

linkovou dopravou území Karlovarského kraje, uzavřené mezi Karlovarským a Plzeňským krajem 

26. Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace subjektu AGROFLORA GOLL s.r.o.,  

a žádost o vypuštění části projektu u subjektu město Horní Blatná, z Programu  

na obnovu a využití kulturních památek, památkově chráněných objektů a movitých věcí  

v roce 2020 

27. Výzva na podporu ubytování v ubytovacích zařízeních na území Karlovarského kraje 

28. Schválení „Bezpečnostní strategie Karlovarského kraje na léta 2020 – 2024“ 

29. Postup ve věci doručeného rozsudku Krajského soudu v Plzni u projektu  

"V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby", reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00060 

30. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými 

organizacemi na výběr dodavatele akce "Nákup průmyslových výukových robotů" Střední 

průmyslové školy Ostrov, příspěvková organizace 

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

Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši 

32. Smlouva o bezúročné zápůjčce peněz obci Pernink na spolufinancování nákupu nemovitého 

majetku za účelem poskytování lékařských služeb  

33. Společné operační středisko složek integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje  

a úplatné nabytí části pozemku p.č. 525/84 v k.ú. Dvory, obec a okres Karlovy Vary, z vlastnictví 

města Karlovy Vary do vlastnictví Karlovarského kraje - zrušení části usnesení č. RK 607/06/20  

ze dne 11.06.2020 a aktualizace projektu 

34. Revokace usnesení č. RK 736/07/20 ve věci uzavření dodatku č. 14 ke smlouvě  

o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby uzavřené se společností Údržba silnic 

Karlovarského kraje, a.s., a uzavření dodatku č. 14 ke smlouvě  

o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby uzavřené se společností Údržba silnic 

Karlovarského kraje, a.s. 

35. Změna stanov spolku ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA  

PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S. 
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36. Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování dotací v rámci projektu Podpora vybraných služeb 

sociální prevence II 

37. Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb  

v roce 2020, dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2020 

 

 
1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 07.09.2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 970/09/20 
 

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

07.09.2020 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 07.09.2020 

dle návrhu č. 3 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
2. Systém nezbytných opatření COVID-19 v Karlovarském kraji - karta opatření 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 971/09/20 
 

- bere na vědomí Systém nezbytných opatření COVID-19 v Karlovarském kraji - karta opatření 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

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

 

 
3. Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže 2020 – kontrola vyúčtování 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 972/09/20 
 

- bere na vědomí informaci o kontrole vyúčtování - Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže 2020 

 

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

 

 
4. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 973/09/20 
 

- bere na vědomí usnesení Komisí Rady Karlovarského kraje ze dne 06.08. a 11.08.2020 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 
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5. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb za I. pololetí roku 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 974/09/20 
 

- bere na vědomí zprávu o činnosti a plnění úkolů pro přiznání odměn ředitelům příspěvkových 

organizací Karlovarského kraje za I. pololetí r. 2020 

 

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

2020 v částkách dle návrhu 

 

Termín kontroly: 16.11.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu 

 

 
6. Schválení vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku z účtu Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 975/09/20 
 

- schvaluje vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku v celkové pořizovací hodnotě 

111.666 Kč z účtu Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru finančnímu vyřadit nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací 

hodnotě 111.666 Kč z účtu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 30.11.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
7. Žádost o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora koordinátorů pro romské 

záležitosti pro rok 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 976/09/20 
 

- schvaluje podání žádosti Karlovarského kraje o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora 

koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2021 ve výši 300.000 Kč 

 

- pověřuje odbor sociálních věcí podáním Žádosti v rámci dotačního programu Podpora koordinátorů  

pro romské záležitosti pro rok 2021 prostřednictvím internetové aplikace v termínu do 21. 9. 2020 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem krycího listu „Potvrzení podání elektronického 

návrhu projektu do IS Patriot“ vygenerované webovou aplikací 

 

Termín kontroly: 02.11.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 
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8. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 977/09/20 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 311/2020   

- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru legislativního a právního a krajského živnostenského úřadu 

Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 200.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace  

z Ministerstva financí České republiky určené na úhradu výdajů v souvislosti s volbami do 1/3 Senátu 

Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů v roce 2020 

 

Rozpočtovou změnu č. 312/2020 

- přesun rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu projektů EU Odboru školství, mládeže 

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 20.000.000 Kč z akce č.7027 IROP 

– Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb, Komenského 29 – Centrum technického a přírodovědného vzdělávání 

na předfinancování akce č.7614-7615 – Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji 

realizované Karlovarským krajem v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání    

 

Rozpočtovou změnu č. 313/2020 

- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu projektů EU Odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje v 

celkové výši 2.426.655,09 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace 

z Ministerstva životního prostředí České republiky na financování projektu „Podpora výměny zdrojů tepla 

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

III“, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 Operačního programu Životní prostřední 2014-2020 

 

Rozpočtovou změnu č. 314/2020 

 - navýšení příjmů Karlovarského kraje a zároveň snížení financování Karlovarského kraje 

o částku 432.986,72 Kč (16.663,59 EUR) z titulu přijetí evropského podílu ze Saského státního 

ministerstva životního prostředí a zemědělství za realizaci projektu Technická pomoc Česká republika – 

Sasko 2014 - 2020 financovaného v rámci operačního programu Program spolupráce Svobodný stát Sasko 

– Česká republika 2014 – 2020 

- navýšení příjmů Karlovarského kraje a zároveň snížení financování Karlovarského kraje 

o částku 33.500,37 Kč (1.281,82 EUR) z titulu přijetí podílu státního rozpočtu z Ministerstva 

pro místní rozvoj České republiky za realizaci projektu Technická pomoc Česká republika 

– Sasko 2014 - 2020 financovaného v rámci operačního programu Program spolupráce Svobodný stát 

Sasko – Česká republika 2014 – 2020 

 

Termín kontroly: 19.10.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
9. Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského 

kraje, na akci "Záchranné archeologické výzkumy na rok 2020“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 978/09/20 
 

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Muzeum Cheb, p. o. 

Karlovarského kraje, z rozpočtu Karlovarského kraje na akci "Záchranné archeologické výzkumy na rok 

2020“ ve výši 150.000 Kč 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 307/2020 - přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 150.000 

Kč z Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to z neinvestiční rezervy do rozpočtu 
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běžných výdajů Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje 

Muzeum Cheb,  p.o., na akci Záchranné archeologické výzkumy na rok 2020 

 

Termín kontroly: 02.11.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
10. Postup ve věci škodního případu v rámci projektu „Modernizace a rozšíření vzdělávacích 

výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“, reg č. 

CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0001708, u Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 979/09/20 
 

- bere na vědomí informaci o projednání škodního případu „Porušení pravidel pro zadávání zakázek  

v rámci projektu „Modernizace a rozšíření vzdělávacích výcvikových středisek Zdravotnické záchranné 

služby Karlovarského kraje“, reg č. CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0001708 – škoda ve výši 188.724,96 Kč“ 

u Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace a doporučující závěry 

škodní komise, které jsou uvedeny v Protokolu o jednání škodní komise ze dne 18. 8. 2020 

 

- určuje v souladu s ustanovením § 257 odst. 2 a § 262 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, za škodu ve výši 188.724,96 Kč způsobenou Zdravotnické záchranné službě 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, ředitelem této příspěvkové organizace náhradu škody  

ve výši 0,00 Kč a škodu v plné výši, tj. ve výši 188.724,96 Kč, ponechat k tíži příspěvkové organizace 

 

- ukládá odboru finančnímu v souladu s § 263 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, projednat výši náhrady škody s ředitelem Zdravotnické záchranné služby, příspěvková 

organizace a písemně mu ji oznámit 

 

Termín kontroly: 19.10.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
11. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a schválení použití fondu 

investic příspěvkové organizaci Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, p.o., na "Nákup nového 

kráječe chleba a knedlíků" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 980/09/20 
 

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizaci 

Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, p.o., ve výši 75.000 Kč na "Nákup nového kráječe chleba  

a knedlíků" 

 

- schvaluje použití fondu investic příspěvkové organizaci Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, p.o.,  

ve výši 75.000 Kč na "Nákup nového kráječe chleba a knedlíků" 

 

Termín kontroly: 02.11.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 
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12. „Cyklostezka podél Ohře Dalovice - Šemnice, II. část chatová osada Všeborovice – Šemnice“ - 

schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 981/09/20 
 

- bere na vědomí informaci o změnových listech č. 1 - 6 v rámci realizace stavby „Cyklostezka podél 

Ohře Dalovice - Šemnice, II. část chatová osada Všeborovice – Šemnice“ 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Komunikace Sokolov s.r.o., se sídlem 

Dolní 98, Všeborovice, 362 63 Dalovice, IČO 28036166, na realizaci stavby „Cyklostezka podél Ohře 

Dalovice - Šemnice, II. část chatová osada Všeborovice – Šemnice“, dle návrhu 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Komunikace 

Sokolov s.r.o, se sídlem Dolní 98, Všeborovice, 362 63 Dalovice, IČO 28036166, na realizaci stavby 

„Cyklostezka podél Ohře Dalovice - Šemnice, II. část chatová osada Všeborovice – Šemnice“ 

 

- ukládá odboru legislativnímu a právnímu a KŽÚ provést kroky směřující ke zjištění a vymáhání vzniklé 

škody po projektantovi a informovat Radu Karlovarského kraje o navrženém postupu 

 

Termín kontroly: 30.11.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
13. Schválení realizace zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění provozu ZOS KVK“ 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 982/09/20 
 

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

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Zajištění provozu  

ZOS ZZS KVK“ 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zajištění provozu ZOS KVK“ 

 

- schvaluje nejnižší nabídkovou cenu v Kč vč. DPH jako hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek  

na veřejnou zakázku „Zajištění provozu ZOS KVK“ 

 

- schvaluje členy hodnotící komise: 

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

Miosgová 

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

Klimeš, Luboš Pokorný, Mgr. Jitka Brodská, Ing. Jitka Hloušková, Ing. Andrea Černá, Bc. Dagmar 

Kerulová 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

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

příspěvková organizace 
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14. Schválení výsledku podlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka léčivých přípravků pro ZZS 

KVK 2020“ Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 983/09/20 
 

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

přípravků pro ZZS KVK 2020“ 

 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku „Dodávka léčivých přípravků pro ZZS KVK 2020“ dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Dodávka léčivých přípravků pro ZZS KVK 2020“  

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

Karlovarská krajská nemocnice a.s., se sídlem Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary, IČO 26365804, 

s nabídkovou cenou 2.106.010,78,00 Kč bez DPH (2.336.375,44 Kč vč. DPH) 

 

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

nemocnice a.s., se sídlem Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary, IČO 26365804 

 

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

s vybraným dodavatelem Karlovarská krajská nemocnice a.s., se sídlem Bezručova 1190/19, 360 01 

Karlovy Vary, IČO 26365804, s nabídkovou cenou 2.106.010,78,00 Kč bez DPH (2.336.375,44 Kč  

vč. DPH) 

 

Termín kontroly: leden 2021 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
15. Náborový příspěvek pro sportovního lékaře 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 984/09/20 
 

- bere na vědomí informaci o ukončení činnosti jediného sportovního lékaře v Karlovarském kraji 

 

- bere na vědomí žádost Karlovarské krajské organizace Česká unie sportu o řešení problematické situace 

ohledně sportovního lékaře 

 

- souhlasí se záměrem vyhlášení finanční pobídky k získání lékaře se specializovanou způsobilostí  

v oboru tělovýchovné lékařství ve výši 400 tis. Kč formou účelově vázaného daru, který by působil  

v ordinaci v Karlovarském kraji minimálně 3 roky 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
16. Žádost o individuální dotaci  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 985/09/20 
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- bere na vědomí předložení žádosti o poskytnutí individuální dotace na obnovu a doplnění zdravotního 

materiálu pro Horskou službu ČR, o.p.s., oblast Krušné hory 

 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 200 tis. Kč na pořízení 2 ks automatických externích 

defibrilátorů Livepak 1000 a nákup dalšího zdravotního materiálu pro Horskou službu ČR, o.p.s., oblast 

Krušné hory 

 

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

kraje dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 306/2020 

- navýšení příjmů a výdajů Odboru zdravotnictví zapojením rezervy finančního odboru na individuální 

dotace pro rok 2020 ve výši 200.000 Kč pro účely poskytnutí individuální dotace v rámci projektu  

na obnovu a doplnění zdravotního materiálu pro Horskou službu ČR, o.p.s., oblast Krušné hory. 

Poskytnutí dotace projednalo vedení Karlovarského kraje dne 17. 8. 2020. 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
17. Nominace na cenu PATRIA NOSTRA za příkladný investiční a architektonický počin 

přispívající k rozvoji venkova 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 986/09/20 
 

- souhlasí v souladu s propozicemi soutěže s užším výběrem 8 nejlepších staveb ke konečnému výběru 

vítězné stavby, architektonického či investičního počinu dle návrhu 

 

- schvaluje hlavní vítěznou nominaci na cenu PATRIA NOSTRA 2020 za příkladný investiční  

a architektonický počin přispívající k rozvoji venkova a za uspokojování potřeb obyvatel a návštěvníků 

kraje, kterou se stává Hrad Vildštejn a revitalizace jeho podhradí – Skalná 

 

- pověřuje odbor regionálního rozvoje odesláním informace pořadateli akce k vítězné stavbě  

a nominovaným stavbám 

 

Termín kontroly: 05.10.2020 
 

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

 

 
18. Odměny ředitelky příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu 

Karlovarského kraje a ředitele příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání – 

1. pololetí 2020  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 987/09/20 
 

- schvaluje odměnu ředitelky příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu  

a ředitele příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání, ve výši uvedené v důvodové 
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zprávě 

 

Termín kontroly: 02.11.2020 
 

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

 

 
19. Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace,  

za 2. čtvrtletí 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 988/09/20 
 

- bere na vědomí zprávu o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o., za 2. čtvrtletí 2020 

 

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

organizace 

 

 
20. Navýšení výjezdového příplatku členům výjezdových skupin u příspěvkové organizace 

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 989/09/20 
 

- schvaluje navýšení výjezdového příplatku členům výjezdových skupin v roce 2020 v celkové výši 

844.947 Kč u příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o., a to  

na osobu 500 Kč, a v Karlových Varech a v Sokolově 600 Kč na osobu, organizace finanční prostředky  

na navýšení uhradí ze svého fondu odměn 

 

- schvaluje navýšení provozního příspěvku o 2.000.000 Kč ročně od roku 2021 na pokrytí výjezdového 

příplatku členům výjezdových skupin 

 

Termín kontroly: 02.11.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
21. Žádost Sokolovské vodárenské s.r.o., o snížení jednorázové finanční náhrady za omezení 

vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Odkanalizování části obce Citice, místní část Hlavno  

do kanalizační sítě obce“ v silničních pozemcích v majetku Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 990/09/20 
 

- souhlasí se snížením Sokolovské vodárenské s.r.o., jednorázové náhrady za užívání částí pozemků  

p. č.  245/1 a p. č. 245/2 v katastrálním území Hlavno, na jednu polovinu, tj. 83.075 Kč + DPH, z důvodu 

veřejné prospěšnosti stavby 

 

Termín kontroly: 16.11.2020 
 

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

příspěvková organizace 
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22. Aktualizace rozpisu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených 

k financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 991/09/20 
 

- souhlasí se zařazením akce „III/02110 Drmoul – Hamrníky“ do rozpisu jmenovitých akcí na silnicích  

II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k financování z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury v roce 2020 

 

- schvaluje aktualizovaný rozpis jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji 

určených k financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2020 dle předloženého 

návrhu 

 

- pověřuje náměstka hejtmana pana Martina Hurajčíka podpisem aktualizovaného rozpisu jmenovitých 

akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k financování z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury v roce 2020 dle předloženého návrhu 

 

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

veškeré kroky související s aktualizací Rozpisu akcí financování na silnicích II. a III. třídy z rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
23. Smlouva o spolupráci mezi Vojenskou střední školou a vyšší odbornou školou Ministerstva 

obrany v Moravské Třebové a Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, 

příspěvkovou organizací 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 992/09/20 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi Vojenskou střední školou a vyšší odbornou školou 

Ministerstva obrany v Moravské Třebové a Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou 

Sokolov, příspěvkovou organizací, dle návrhu 

 

- pověřuje Mgr. Petra Kubise, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem smlouvy o spolupráci  

za zřizovatele Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizace 

 

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

 

Termín kontroly: 05.10.2020 
 

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

 

 
24. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "ISŠTE Sokolov - Nákup vybavení 

pro objekt S0706"  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 993/09/20 
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- 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 

"ISŠTE Sokolov - Nákup vybavení pro objekt S0706" 

 

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

zakázku "ISŠTE Sokolov - Nákup vybavení pro objekt S0706" 

 

- schvaluje maximální možnou a nepřekročitelnou výši nabídkové ceny za 1 kus neinvestičního vybavení 

na 39.999 Kč včetně DPH 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "ISŠTE Sokolov - Nákup vybavení pro objekt 

S0706" 

 

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

"ISŠTE Sokolov - Nákup vybavení pro objekt S0706" : 

 

Pro část A - Nákup nábytku: 

1. NOVATRONIC, s.r.o., U potoka 1307/10, 787 01 Šumperk, IČO 62302701 

2. COPY PRINT s.r.o., Závod míru 170/90, 360 17 Stará Role, IČO 45357544 

3. SKOLATO s.r.o., Kundratka 1944/17, 180 00 Praha 8, IČO 05459818 

4. Křovina s.r.o.,U Habrovky 247/11, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 26424819 

5. AC Interiér s.r.o., Hradská 538, 396 01 Humpolec, IČO 28065247 

 

Pro část B - Nákup ICT: 

1. VUJO s.r.o., Křížová 116, 356 01 Sokolov, IČO 64830713 

2. COPY PRINT s.r.o., Závod míru 170/90, 360 04 Stará Role, IČO 45357544 

3. FALCON - ROKYCANY s.r.o., Klostermannova 635/III, 337 01 Rokycany, IČO 46886613 

4. Ing. Tomáš Barhoň,Na Hájovně 383, Kdyně, IČO 12866911 

5. ALVA Computer, s.r.o., Staré náměstí 137, 356 01 Sokolov, IČO 48362107 

 

- schvaluje členy hodnotící komise: 

Ing. Jaroslav Bradáč 

Ing. Josef Janů 

Ing. Stanislav Jambor 

Ing. Zora Bolková 

 

náhradníky hodnotící komise: 

Mgr. Dalibor Blažek 

Ing. Jan Bureš 

Martin Hurajčík 

Ing. Karel Jakobec 

Josef Váňa 

Mgr. Radek Žemlička 

Mgr. Janka Kotrabová 

Monika Drobilová 

Ing. Andrea Černá 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

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

ekonomické Sokolov 
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25. Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou 

linkovou dopravou území Karlovarského kraje, uzavřené mezi Karlovarským a Plzeňským krajem 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 994/09/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření dodatku č. 3  

k veřejnoprávní smlouvě o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou území 

Karlovarského kraje ev. č. KK00993/2018, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Radu Karlovarského kraje 

odsouhlasením vyúčtování příspěvku poskytnutého Plzeňskému kraji dle dodatku č. 3 veřejnoprávní 

smlouvy ev. č. KK00993/2018 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit odboru dopravy a silničního 

hospodářství předložit Radě Karlovarského kraje k odsouhlasení vyúčtování příspěvku poskytnutého 

Plzeňskému kraji dle dodatku č. 3 veřejnoprávní smlouvy ev. č. KK00993/2018 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 290/2020 - přesun rozpočtových prostředků v rámci běžných výdajů 

Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly Příspěvky 

cizím subjektům tohoto odboru v celkové částce ± 2.190.842,52 Kč. Finanční prostředky jsou určené  

na poskytnutí příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou 

na území Karlovarského kraje. 

 

Termín kontroly: 16.11.2020 
 

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

 

 
26. Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace subjektu AGROFLORA GOLL s.r.o., a žádost  

o vypuštění části projektu u subjektu město Horní Blatná, z Programu na obnovu a využití 

kulturních památek, památkově chráněných objektů a movitých věcí v roce 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 995/09/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změny v poskytnutých 

dotacích z Programu na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých 

věcí v roce 2020 tak, že se původní účel projektu: „Jáchymov, nám. Republiky 275 – oprava krovu, 

výměna poškozených, hnilobou a broukem napadených částí vazby, výměna střešní krytiny“ mění na: 

„Jáchymov, nám. Republiky 275 – statické posouzení stavby, statické zajištění stavby, osekání omítek  

v celém objektu, svislá a vodorovná hydroizolace, sanace obvodového zdiva, chemická injektáž 

obvodového zdiva, výkopové a bourací práce“ a původní účel projektu „Horní Blatná – očištění a nátěr 

střechy kaple sv. Kříže, výměna šindele na muzeu a oprava hřbitovní zdi“, se zužuje na: „Horní Blatná – 

očištění a nátěr střechy kaple sv. Kříže a výměna šindele na muzeu“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit změnu v příloze č. 1 usnesení 

zastupitelstva č. ZK 89/06/20 ze dne 15. 6. 2020, řádek č. 6 u subjektu AGROFLORA GOLL s.r.o., 

sloupec 17, a to tak, že se částka 400.000 Kč nahrazuje částkou 200.000 Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření dodatků  

č. 1 veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje ev. č. KK01410/2020  

a ev. č. KK1405/2020, které jsou přílohami č. 3, var. 1 a č. 4 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Martina Hurajčíka, náměstka 

hejtmana Karlovarského kraje pro oblast dopravy, silničního hospodářství, kultury a památkové péče, 

podpisem dodatků č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

v roce 2020 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit materiál pro jednání 

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 05.10.2020 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
27. Výzva na podporu ubytování v ubytovacích zařízeních na území Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 996/09/20 
 

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

uvedené v důvodové zprávě 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Výzvu k podání žádosti  

o dar z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ubytování v ubytovacích zařízeních na území 

Karlovarského kraje 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vyhlášení Výzvy k podání 

žádosti o dar z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ubytování v ubytovacích zařízeních na území 

Karlovarského kraje od 1. 10. 2020 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení pověření Ing. arch. Vojtěcha 

Franty, uvolněného člena zastupitelstva, předsedu Komise pro UNESCO, podpisem zveřejnění vyhlášení 

Výzvy k podání žádosti o dar z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ubytování v ubytovacích 

zařízeních na území Karlovarského kraje 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vyčlenit na Výzvu k podání žádosti  

o dar na podporu ubytování v ubytovacích zařízeních na území Karlovarského kraje finanční částku  

ve výši 3 mil. Kč 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zmocnit Mgr. Veroniku Vodičkovou, 

vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, podpisem darovacích smluv  

v rámci Výzvy k podání žádosti o dar z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ubytování v ubytovacích 

zařízeních na území Karlovarského kraje 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zmocnit Radu Karlovarského kraje  

k provádění změn ve Výzvě k podání žádosti o dar z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ubytování 

v ubytovacích zařízeních na území Karlovarského kraje 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu 

- zveřejnit Výzvu k podání žádosti o dar z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ubytování a pravidla 

pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního vypořádání daru z rozpočtu Karlovarského kraje 

na elektronické úřední desce 

- zajistit přípravu technologie pro sběr elektronických žádostí o poskytnutí daru ve lhůtě nejpozději  

do zahájení příjmu elektronických žádostí o poskytnutí darů 
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- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit materiál pro jednání 

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 19.10.2020 
 

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

a cestovního ruchu 

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 

Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu 

 

 
28. Schválení „Bezpečnostní strategie Karlovarského kraje na léta 2020 – 2024“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 997/09/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit Bezpečnostní strategii 

Karlovarského kraje na léta 2020 - 2024 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

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

 

 
29. Postup ve věci doručeného rozsudku Krajského soudu v Plzni u projektu "V Karlovarském 

kraji společně plánujeme sociální služby", reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00060 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 998/09/20 
 

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

o doručeném Rozsudku Krajského soudu v Plzni č. j. 30Af21/2018 - 111 ze dne 27. 5. 2020 k projektu  

"V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby", reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00060, kterým  

se zamítá správní žaloba podaná Karlovarským krajem dne 5. 4. 2018 

 

- schvaluje nepodání kasační stížnosti proti doručenému Rozsudku Krajského soudu v Plzni  

č. j. 30Af21/2018 - 111 ze dne 27. 5. 2020 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci o nepodání kasační 

stížnosti proti doručenému Rozsudku Krajského soudu v Plzni č. j. 30Af21/2018 - 111 ze dne 27. 5. 2020 

 

- ukládá odboru finančnímu řešit porušení rozpočtové kázně jako škodní případ v souladu s platnou 

právní úpravou poté, kdy bude známa konečná výše škody, tj. po rozhodnutí o žádosti o prominutí odvodu 

a penále 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 
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30. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho 

příspěvkovými organizacemi na výběr dodavatele akce "Nákup průmyslových výukových robotů" 

Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 999/09/20 
 

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

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na provedení průzkumu trhu u dvou 

dodavatelů na realizaci akce "Nákup průmyslových výukových robotů" Střední průmyslové školy Ostrov, 

příspěvková organizace 

 

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

usnesení 

 

Termín kontroly: 02.11.2020 
 

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

 

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

s názvem Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1000/09/20 
 

- schvaluje 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 Výstavba objektů  

pro poskytování sociálních služeb v Aši, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285, to vše dle návrhu 

 

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

 

Termín kontroly: 16.11.2020 
 

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

 
32. Smlouva o bezúročné zápůjčce peněz obci Pernink na spolufinancování nákupu nemovitého 

majetku za účelem poskytování lékařských služeb  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1001/09/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení smlouvu o bezúročné 

zápůjčce peněz na spolufinancování nákupu nemovitého majetku, za účelem poskytování lékařských 

služeb, ve výši 500.000 Kč obci Pernink dle návrhu 

 

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

Karlovarského kraje, podpisem smlouvy o bezúročné zápůjčce peněz na spolufinancování nákupu 

nemovitého majetku, za účelem poskytování lékařských služeb, ve výši 500.000 Kč obci Pernink 
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Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
33. Společné operační středisko složek integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje  

a úplatné nabytí části pozemku p.č. 525/84 v k.ú. Dvory, obec a okres Karlovy Vary, z vlastnictví 

města Karlovy Vary do vlastnictví Karlovarského kraje - zrušení části usnesení č. RK 607/06/20  

ze dne 11.06.2020 a aktualizace projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1002/09/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení aktualizaci projektu 

"S.polečné O.perační S.tředisko složek integrovaného záchranného systému 112" schválenou usnesením 

Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 71/06/20 ze dne 15.06.2020, s tím, že statutární město Karlovy 

Vary učiní závazný příslib formou smluvního závazku k zabezpečení financování pouze operačního 

střediska Městské policie Karlovy Vary dle výlučně užívaných prostor a podílu na společných prostorách 

 

- zrušuje část usnesení č. RK 607/06/20 ze dne 11.06.2020 ve znění: 

 

- schvaluje budoucí záměr Karlovarského kraje vypůjčit a pronajmout části nemovitých věcí "S.polečného 

O.peračního S.třediska složek integrovaného záchranného systému 112" pro účely města Karlovy Vary,  

za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje vypůjčit a pronajmout výše 

uvedenou nemovitou věc na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit podmínky pro užívání "S.polečného 

O.peračního S.třediska složek integrovaného záchranného systému 112" pro účely města Karlovy Vary 

formou smlouvy o výpůjčce a smlouvy o nájmu a zmocňuje Radu Karlovarského kraje ke stanovení 

hodnoty výlučného užívání prostorů a plochy pro rozúčtování nákladů na užívání společných prostor  

se zohledněním práva výlučného užívání, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru 

Karlovarského kraje vypůjčit a pronajmout výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce nepředloží 

jiný zájemce svou nabídku 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Mgr. Dalibora Blažka, náměstka 

hejtmana, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15 ze dne 25. května 2015, podpisem předmětné smlouvy  

o budoucí smlouvě, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje vypůjčit  

a pronajmout výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit úplatné nabytí části pozemku  

p.č. 525/84 v k.ú. Dvory, obec a okres Karlovy Vary, o výměře 4.463 m2, která byla oddělena 

geometrickým plánem č. 1082-101/2019 z původního pozemku p.č. 525/84 a označena novým parcelním 

číslem jako pozemek p.č. 525/146, a to formou kupní smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem,  

IČO 70891168, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary (jako kupujícím) a statutárním městem 

Karlovy Vary, IČO 00254657, se sídlem Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary (jako prodávající),  

s tím, že kupující uhradí kupní cenu ve výši 1.562.050 Kč bez DPH, dále za podmínek dle návrhu, a tím 

převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví statutárního města Karlovy Vary do vlastnictví 

Karlovarského kraje 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Mgr. Dalibora Blažka, náměstka 

hejtmana, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15 ze dne 25. května 2015, podpisem předmětné kupní 

smlouvy 

 

Zbylá část usnesení č. RK 607/06/20 ze dne 11.06.2020 se nemění. 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  zrušit část usnesení č. ZK 71/06/20  

ze dne 15.06.2020 ve znění: 

 

- schvaluje podmínky pro užívání "S.polečného O.peračního S.třediska složek integrovaného záchranného 

systému 112" pro účely města Karlovy Vary formou smlouvy o výpůjčce a smlouvy o nájmu vymezené  

dle smlouvy o budoucí smlouvě a zmocňuje Radu Karlovarského kraje ke stanovení hodnoty výlučného 

užívání prostorů a plochy pro rozúčtování nákladů na užívání společných prostor se zohledněním práva 

výlučného užívání, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje vypůjčit  

a pronajmout výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15  

ze dne 25. května 2015, podpisem předmětné smlouvy o budoucí smlouvě, za předpokladu, že do skončení 

uveřejnění záměru Karlovarského kraje vypůjčit a pronajmout výše uvedenou nemovitou věc na své úřední 

desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku 

 

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p.č. 525/84 v k.ú. Dvory, obec a okres Karlovy Vary, o výměře 

4.463 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1082-101/2019 z původního pozemku p.č. 525/84 

a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 525/146, a to formou kupní smlouvy uzavřené  

mezi Karlovarským krajem, IČO 70891168, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary  

(jako kupujícím) a statutárním městem Karlovy Vary, IČO 00254657, se sídlem Moskevská 2035/21,  

361 20 Karlovy Vary (jako prodávající), s tím, že kupující uhradí kupní cenu ve výši 1.562.050 Kč bez 

DPH, dále za podmínek dle návrhu, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví statutárního 

města Karlovy Vary do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15  

ze dne 25. května 2015, podpisem předmětné kupní smlouvy 

 

Zbylá část usnesení č. ZK 71/06/20 ze dne 15.06.2020 se nemění. 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit odboru investic v rámci projektové 

přípravy zadat projektantovi v rámci zadávacího řízení úpravu studie S.O.S.112 ve smyslu přepracování 

dispozic budovy bez přítomnosti prostor pro Odbor bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, místnosti krizového štábu statutárního města Karlovy Vary a Městské policie 

Karlovy Vary, vyjma operačního střediska městské policie a jeho sociálního zázemí 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

 

 
34. Revokace usnesení č. RK 736/07/20 ve věci uzavření dodatku č. 14 ke smlouvě o poskytnutí 

vyrovnávací platby za závazek veřejné služby uzavřené se společností Údržba silnic Karlovarského 

kraje, a.s., a uzavření dodatku č. 14 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné 

služby uzavřené se společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1003/09/20 
 

- revokuje své usnesení č. RK 736/047/20 ze dne 16.07.2020 

 

- souhlasí s uzavřením dodatku č. 14 ke smlouvě ev. č. 01883/2014-00 o poskytnutí vyrovnávací platby  

za závazek veřejné služby se společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČO 26402068,  

Na Vlečce 177, 360 01 Otovice, dle návrhu 
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- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření dodatku č. 14 ke smlouvě  

ev. č. 01883/2014-00 o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby se společností Údržba 

silnic Karlovarského kraje, a.s., IČO 26402068, Na Vlečce 177, 360 01 Otovice, dle návrhu 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit náměstka hejtmana pana Martina Hurajčíka 

podpisem dodatku č. 14 ke smlouvě ev. č. 01883/2014-00 

 

Termín kontroly: 05.10.2020 
 

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

 

 
35. Změna stanov spolku ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ 

KRAJ, Z.S. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1004/09/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení přijetí města Mariánské 

Lázně za dalšího hlavního člena spolku ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA  

PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S. 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení navrhovanou změnu stanov 

spolku ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S., dle přílohy č. 1 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení delegovat na valnou 

hromadu ŽIVÉHO KRAJE - DESTINAČNÍ AGENTURY PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S.,  

od 2. 10. 2020 do 31. 12. 2020, zástupce Karlovarského kraje pana Ing. Josefa Janů, člena Rady 

Karlovarského kraje, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxx 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit k hlasování na valné hromadě 

ŽIVÉHO KRAJE - DESTINAČNÍ AGENTURY PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S., za Karlovarský 

kraj pana Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje, nar. xxxxxxx, bytem xxxxxxxx, zástupce 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit materiál pro jednání 

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 02.11.2020 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
36. Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování dotací v rámci projektu Podpora vybraných služeb 

sociální prevence II 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1005/09/20 
 

- schvaluje dodatek č. 1 k Programu pro poskytování dotací v rámci projektu Podpora vybraných služeb 

sociální prevence II 
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- vyhlašuje dodatek č. 1 k Programu pro poskytování dotací v rámci projektu Podpora vybraných služeb 

sociální prevence II 

 

- ukládá odboru sociálních věcí zveřejnit vyhlašovaný dodatek č. 1 k Programu pro poskytování dotací  

v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II na elektronické úřední desce ve lhůtě 

nejpozději 30 dnů před zahájením příjmu žádostí 

 

Termín kontroly: 30.11.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
37. Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb  

v roce 2020, dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1006/09/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dodatek č. 1 k Programu  

pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2020 dle přílohy č. 1 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření dodatku  

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb 

v roce 2020 dle vzoru v příloze č. 3 a uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2020 v rámci projektu Podpora 

vybraných služeb sociální prevence II dle vzoru v příloze č. 4 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Petr Kubis v. r. 

         hejtman  

Karlovarského kraje 

 Ing. Josef Janů v. r. 

ověřovatel 

 

 


