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

USNESENÍ
z 221. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 21. září 2020 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje
v době od 9:01 do 13:38 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. Jánská, Ing. arch. Kaválková, Mgr. Novotný,
Mgr. Pavlíková, PhDr. Mgr. Smoleja, p. Trávník
Marie Valentová

Usnesení č.

A. Volba ověřovatelů zápisu
B. Schválení programu jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 21.09.2020
Vyznamenání za zásluhy o bezpečnost - návrh ocenění
Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje
„Informace o statickém posouzení stavu nosných konstrukcí objektu Domova
pro seniory v Perninku, příspěvková organizace a návrh na opatření“
Rozpočtové změny
Akce „KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“ – zplnomocnění
projektanta k jednání s dotčenými orgány v rámci výkonu autorského dozoru
Schválení použití fondu investic příspěvkové organizaci Zařízení následné
rehabilitační a hospicové péče, p.o., na nákup 27 ks plastových polohovacích
postelí
Nařízení Karlovarského kraje č. 2/2020, o vymezení úseků silnic III. třídy,
na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
odstraňováním sněhu a náledí
Žádost o udělení výjimky z předpisu Rady kraje č. PR 03/2018 „Pravidla
pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými
organizacemi“ – Den Železnice 2020
Dodatek č. 3 ke smlouvě o veřejných službách - dopravce České dráhy, a.s.
Žádost KMS Kraslické městské společnosti s.r.o., o snížení jednorázové finanční
náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Obnova
kanalizace a vodovodu v ulici Mánesova, Kraslice“ v silničních pozemcích
v majetku Karlovarského kraje

RK 1007/09/20
staženo
RK 1008/09/20
RK 1009/09/20
RK 1010/09/20
RK 1011/09/20
RK 1012/09/20

RK 1013/09/20

RK 1014/09/20

RK 1015/09/20
RK 1016/09/20

Usnesení z 221. jednání RKK dne 21.09.2020
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12. Žádost města Hranice o prominutí jednorázové finanční náhrady za omezení
vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Vybudování chodníku v ulici
Americká, Hranice u Aše“ v silničních pozemcích v majetku Karlovarského kraje
13. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, p.o., a Koordinátor integrovaného dopravního systému
Karlovarského kraje, p.o. – I. pololetí 2020
14. Oznámení předběžných informací v Úředním věstníku EU pro veřejnou zakázku
na zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou
15. Odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem
v oblasti kultury za 1. pololetí roku 2020
16. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního ruchu - HRAD LOKET, o.p.s.
17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.

27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

RK 1017/09/20

RK 1018/09/20

RK 1019/09/20
RK 1020/09/20

navržené
usnesení
nebylo přijato
Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech RK 1021/09/20
v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III",
1. průběžná výzva projektu - schválení XVII. části dílčích projektů do zásobníku
Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví Zemědělského družstva Novosedly RK 1022/09/20
do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 159/2, 170/24 a 170/25
v k.ú. Brložec u Štědré
Upuštění od vymáhání bezdůvodného obohacení + záměr kraje prodat nemovité RK 1023/09/20
věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – části pozemku
p.p.č. 1247/1 v k.ú. Horní Žandov
Záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje - pozemek RK 1024/09/20
st.p.č. 1035, jehož součástí je budova bez čp/če v k.ú. Toužim
Záměr kraje prodat nemovité věci z majetku Karlovarského kraje v k.ú. Pšov RK 1025/09/20
u Žlutic, obec Pšov
Záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje do majetku staženo
fyzické osoby – část pozemku p.č. 210/2 v k.ú. Loket
Schválení prodeje nepotřebných třech traktorů značky Zetor, ve vlastnictví RK 1026/09/20
Karlovarského kraje, svěřených k hospodaření Střední lesnické škole Žlutice,
příspěvkové organizaci
Záměr kraje směnit části pozemků v k.ú. a obci Toužim
staženo
Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním RK 1027/09/20
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky a umístění stavby RK 1028/09/20
k pozemkům st.p.č. 213/1 a p.p.č. 2012 v k.ú. Stanovice ve vlastnictví České
republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Ohře, státní podnik,
ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského
kraje, příspěvková organizace
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům p.p.č. 3588/2 RK 1029/09/20
a 3623/1 v k.ú. Kraslice ve prospěch Karlovarského kraje, Krajské správy a údržby
silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Rozhodnutí o nepotřebnosti a neupotřebitelnosti movitého majetku Karlovarského RK 1030/09/20
kraje
Poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži "EZ - Liga" v rámci RK 1031/09/20
společného projektu Karlovarského kraje a společnosti ASEKOL a.s.
Poskytnutí finančních darů obcím za umístění v Soutěži obcí v rámci společného RK 1032/09/20
projektu Karlovarského kraje a společnosti ELEKTROWIN a.s.
Poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži "Liga odpadů" v rámci RK 1033/09/20
společného projektu Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s.
Regionální surovinová koncepce Karlovarského kraje
RK 1034/09/20
Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Profesní rozvoj RK 1035/09/20
pedagogických pracovníků MŠ v rámci polytechnického vzdělávání"
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34. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho
příspěvkovými organizacemi na výběr dodavatele akce "Nákup diskového
podmítače s ocelovým pěchem" Školního statku a krajského střediska ekologické
výchovy Cheb, příspěvková organizace
35. Projekt "SZŠ, VOŠZ Karlovy Vary - televizní lupa" Střední zdravotnické školy
a vyšší odborné školy zdravotnické Karlovy Vary, příspěvková organizace
36. Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele
Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace
37. Účast sportovní reprezentace Karlovarského kraje na Hrách X. letní olympiády
dětí a mládeže ČR 2021 a poskytnutí věcných darů účastníkům
38. Schválení realizace a finančního krytí projektu Krajské knihovny Karlovy Vary
"Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL", dle Předpisu rady
pro řízení projektů financovaných z Národních dotačních titulů, č. PR 03/2017
39. Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní
struktury obyvatelstva
40. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Muzeum Cheb Výměna osvětlení v budově expozice"
41. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy
a změna užívání části objektu Komenského 759, Sokolov“
42. Schválení realizace zadávacího řízení na zavedení dynamického nákupního
systému "Dynamický nákupní systém na dodávky ochranných zdravotnických
pomůcek"
43. Projekt "Obnova vily Zenker v Abertamech" - schválení projektu
44. Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů
spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem,
příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou
nemocnicí a.s.
45. Dofinancování akce "Dodávka 5 ks sanitních vozidel RZP 2020" příspěvkové
organizaci Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o.,
46. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a schválení
použití fondu investic příspěvkové organizaci Střední škola živnostenská
Sokolov, p.o., na pořízení nového automobilu
47. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a schválení
použití fondu investic organizaci Muzeum Sokolov, příspěvková organizace
Karlovarského kraje, na realizaci akce "Dodávka a montáž vstupní brány do dvora
Myslivny, ul. Vrchlického 160, 356 01 Sokolov"
48. Schválení zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku Projektová dokumentace
pro provádění stavby - rekonstrukce objektu Domov se zvláštním režimem
"MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace
49. Schválení opětovné realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku Projektová
dokumentace pro provádění stavby - rekonstrukce objektu Domov se zvláštním
režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace
50. Poskytnutí příspěvku do fondu investic a schválení převodu finančních prostředků
z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizaci Domov mládeže
a školní jídelna Karlovy Vary, p. o., na akci "Výměna okenních výplní
v ubytovnách žáků"
51. Investiční akce „Rekonstrukce hydroizolace objektu školy včetně dešťových
a odpadních stok“ Základní školy Ostrov, příspěvková organizace
52. Výsledek konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele
Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, příspěvková organizace
53. Návrh na jmenování vedoucí odboru regionálního rozvoje
54. Jmenování člena Přípravného řídícího výboru ITIKV (integrovaná teritoriální
investice)
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RK 1036/09/20

RK 1037/09/20
RK 1038/09/20
RK 1039/09/20
RK 1040/09/20

RK 1041/09/20
RK 1042/09/20
RK 1043/09/20
RK 1044/09/20

RK 1045/09/20
RK 1046/09/20

RK 1047/09/20
RK 1048/09/20

RK 1049/09/20

RK 1050/09/20

RK 1051/09/20
navržené
usnesení
nebylo přijato
RK 1052/09/20
RK 1053/09/20
RK 1054/09/20
RK 1055/09/20
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55. Zajištění následné ošetřovatelské péče o pozitivní pacienty COVID-19 RK 1056/09/20
v Karlovarském kraji
56. Projekt "Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací RK 1057/09/20
středisko Karlovarského kraje" - informace o aktuálním stavu projektu
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A. Volba ověřovatelů zápisu
Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:
- Ing. Karla Jakobce
- Martina Hurajčíka
B. Schválení programu jednání
Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.
Rozšíření programu o:
38. Schválení realizace a finančního krytí projektu Krajské knihovny Karlovy Vary
"Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL", dle Předpisu rady pro řízení
projektů financovaných z Národních dotačních titulů, č. PR 03/2017
39. Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury
obyvatelstva
40. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Muzeum Cheb - Výměna
osvětlení v budově expozice"
41. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy a změna
užívání části objektu Komenského 759, Sokolov“
42. Schválení realizace zadávacího řízení na zavedení dynamického nákupního systému
"Dynamický nákupní systém na dodávky ochranných zdravotnických pomůcek"
43. Projekt "Obnova vily Zenker v Abertamech" - schválení projektu
44. Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných z EU
od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi
Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.
45. Dofinancování akce "Dodávka 5 ks sanitních vozidel RZP 2020" příspěvkové organizaci
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o.,
46. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a schválení použití fondu
investic příspěvkové organizaci Střední škola živnostenská Sokolov, p.o., na pořízení
nového automobilu
47. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a schválení použití fondu
investic organizaci Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje,
na realizaci akce "Dodávka a montáž vstupní brány do dvora Myslivny, ul. Vrchlického 160,
356 01 Sokolov"
48. Schválení zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku Projektová dokumentace
pro provádění stavby - rekonstrukce objektu Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ"
v Nejdku, příspěvková organizace
49. Schválení opětovné realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku Projektová
dokumentace pro provádění stavby - rekonstrukce objektu Domov se zvláštním režimem
"MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace
50. Poskytnutí příspěvku do fondu investic a schválení převodu finančních prostředků
z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizaci Domov mládeže a školní
jídelna Karlovy Vary, p. o., na akci "Výměna okenních výplní v ubytovnách žáků"
51. Investiční akce „Rekonstrukce hydroizolace objektu školy včetně dešťových a odpadních
stok“ Základní školy Ostrov, příspěvková organizace
52. Výsledek konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Střední
zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, příspěvková organizace
53. Návrh na jmenování vedoucí odboru regionálního rozvoje
54. Jmenování člena Přípravného řídícího výboru ITIKV (integrovaná teritoriální investice)
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55. Zajištění následné ošetřovatelské péče o pozitivní pacienty COVID-19 v Karlovarském kraji
56. Projekt "Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko
Karlovarského kraje" - informace o aktuálním stavu projektu
Staženo z programu:
2. Vyznamenání za zásluhy o bezpečnost - návrh ocenění
22. Záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby
– část pozemku p.č. 210/2 v k.ú. Loket
24. Záměr kraje směnit části pozemků v k.ú. a obci Toužim

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 21.09.2020
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1007/09/20
- bere na vědomí informaci o splnění nebo průběžném plnění usnesení Rady Karlovarského kraje
k datu 21.09.2020 dle návrhu č. 1 a č. 2
Zodpovídá:

Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

2. Vyznamenání za zásluhy o bezpečnost - návrh ocenění
Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.

3. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1008/09/20
- bere na vědomí usnesení Komisí Rady Karlovarského kraje od 19.08. do 07.09.2020 dle návrhu
Zodpovídá:

Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

4. „Informace o statickém posouzení stavu nosných konstrukcí objektu Domova pro seniory
v Perninku, příspěvková organizace a návrh na opatření“
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1009/09/20
- bere na vědomí Stavebně technický průzkum Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace,
který provedl Kloknerův ústav v Praze, Šolínova 7, 166 08 Praha 6 - Dejvice (příloha č. 1) a Statický
posudek stavu nosných konstrukcí objektu Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace,
kterou provedla Kancelář stavebního inženýrství s.r.o., Botanická 256, 362 63 v Karlových Varech Dalovice (příloha č. 2)
- souhlasí se zřízením dalšího místa poskytování sociální služby Domovem pro seniory v Perninku,
příspěvková organizace, se sídlem Nádražní ulice č.p. 268, 362 36 Pernink, v objektu Zařízení následné
rehabilitační a hospicové péče, příspěvkové organizace, se sídlem Perninská 975, 362 21 Nejdek
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- bere na vědomí Harmonogram činností spojených se zajištěním dalšího místa poskytování sociální
služby Domovem pro seniory v Perninku, příspěvková organizace, v objektu Zařízení následné
rehabilitační a hospicové péče, příspěvkové organizace, včetně určení zodpovědnosti za jejich plnění
(příloha č. 3)
- ukládá řediteli Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace, činit úkony k ukončení
smluvního vztahu a vypořádání vzájemných nároků z uzavřené smlouvy s dodavatelem ISSO - Inženýrské
stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava, IČO 18248675, uzavřené na základě
schválení výsledku zadávacího řízení usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 47/01/20
ze dne 27.01.2020 na veřejnou zakázku "Vestavba v podstřešním prostoru pavilónu B, stavební úpravy
vybraných pokojů a zázemí kuchyně Domova pro seniory v Perninku, p.o."
Termín kontroly: 16.11.2020
Zodpovídá:

Bc. Alfréd Hlušek, ředitel Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace
Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví
Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic
Pištejová Olga , DiS., ředitelka příspěvkové organizace Zařízení následné rehabilitační
a hospicové péče

5. Rozpočtové změny
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1010/09/20
- schvaluje
Rozpočtovou změnu č. 315/2020
- navýšení příjmů a výdajů Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje
ve výši 24.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Úřadu práce České republiky na úhradu
mzdových nákladů za období 7/2020 za pracovní místo vytvořené na základě Dohody o vyhrazení
společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu
a Evropského sociálního fondu č. KVA-SZ-8/2020
Rozpočtovou změnu č. 316/2020
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje
ve výši ± 73.590 Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou
organizaci Karlovarského kraje Sociální služby v Kynšperku nad Ohří na poskytnutí náborového
příspěvku nové zaměstnankyni, všeobecné sestře v sociálních službách, která splnila podmínky
pro přiznání náborového příspěvku dle pravidel schválených Zastupitelstvem Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 284/09/19 ze dne 23. 9. 2019
Rozpočtovou změnu č. 317/2020
- navýšení příjmů Karlovarského kraje a zároveň snížení financování Karlovarského kraje
ve výši 1.323.108,24 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České
republiky určené k financování projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu
RE:START v Karlovarském kraji, reg. číslo projektu CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000196, schváleného
k realizaci a financování v rámci Operačního programu Technická pomoc
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Rozpočtovou změnu č. 318/2020
- snížení příjmů a výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje
o částku 447.506,96 Kč z titulu vrácení finančních prostředků poskytnutých v rámci rozvojového
programu „Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020“
s účelovým znakem 33166 za rok 2020 došlých na účet Karlovarského kraje od příspěvkové organizace
zřizované obcí v oblasti školství Dům dětí a mládeže Sokolov, Spartakiádní 1937. Finanční prostředky
budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
Rozpočtovou změnu č. 319/2020
- přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 461.102 Kč z Odboru finančního Krajského úřadu
Karlovarského kraje, a to z neinvestiční rezervy do rozpočtu běžných výdajů Odboru legislativního
a právního a krajského živnostenského úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu soudního
poplatku z důvodu podání žalobního návrhu ve věci vymáhání pohledávky Karlovarského kraje
za společnostmi RELSIE spol. s r.o., a PFI s.r.o.
Rozpočtovou změnu č. 320/2020
- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu
Karlovarského kraje o částku 4.393.270,35 Kč (podíl EU 85 % a podíl SR 15 %) z titulu přijetí
neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Finanční prostředky
jsou určeny na financování projektu Karlovarského kraje s názvem Obědy do škol v Karlovarském kraji
2020/2021 realizovaného v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Finanční
prostředky budou poskytnuty základním a mateřským školám zřizovaným obcemi a Karlovarským krajem,
které se na tomto projektu podílejí na základě uzavřených smluv o partnerství s finančním příspěvkem.
Rozpočtovou změnu č. 321/2020
- přesun z rozpočtu projektů EU Odboru školství, mládeže a tělovýchovy do Odboru kancelář ředitelky
úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 1.593.000 Kč na úhradu mzdových výdajů
přímo souvisejících s realizací projektu Implementace krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji
realizovaného Karlovarským krajem v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní
osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Rozpočtovou změnu č. 322/2020
- navýšení příjmů Karlovarského kraje a zároveň snížení financování Karlovarského kraje
ve výši 2.087.961 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České
republiky určené k financování projektu Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov po živelní pohromě
schváleného k realizaci a financování v rámci programu 11791 – Obnova obecního a krajského majetku
po živelních pohromách
Rozpočtovou změnu č. 323/2020
- navýšení příjmů a výdajů Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského
kraje o částku 999.673 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České
republiky určené společnosti Rybářství Mariánské Lázně s.r.o., jako náhrada škod způsobených
vybranými zvláště chráněnými živočichy (kormoránem velkým) na rybích obsádkách rybníků v oblasti
Karlovarského kraje
Rozpočtovou změnu č. 324/2020
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 12.000 Kč z rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu
Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek na provoz celkem
12 příspěvkovým organizacím zřizovaných Karlovarským krajem v oblasti sociální, z toho každé
ve výši 1.000 Kč na pořízení schránek důvěry (seznam jednotlivých příspěvkových organizací je uveden
v důvodové zprávě).
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Rozpočtovou změnu č. 325/2020
- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu projektů EU a akcí spolufinancovaných ze státního rozpočtu (dotační
tituly) Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 75.335 Kč (podíl SR) z titulu
přijetí I. části neinvestiční účelové dotace z města Cheb určené k financování akce s názvem Využití
ekonomického a společenského potenciálu kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turistických
produktů na příkladu historických krovů, registrační číslo TL03000377, realizované v rámci národního
programu Technologické agentury České republiky: Program na podporu aplikovaného
společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
Termín kontroly: 02.11.2020
Zodpovídá:

Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu

6. Akce „KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“ – zplnomocnění projektanta k jednání
s dotčenými orgány v rámci výkonu autorského dozoru
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1011/09/20
- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě
- schvaluje udělení plné moci společnosti INTAR a.s., pro jednání s dotčenými orgány v rámci výkonu
autorského dozoru
- pověřuje Mgr. Petra Kubise, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem plné moci
Termín kontroly: 02.11.2020
Zodpovídá:

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů

7. Schválení použití fondu investic příspěvkové organizaci Zařízení následné rehabilitační
a hospicové péče, p.o., na nákup 27 ks plastových polohovacích postelí
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1012/09/20
- schvaluje použití fondu investic ve výši 1.558.529,91 Kč organizaci Zařízení následné rehabilitační
a hospicové péče, p.o., na nákup 27 ks plastových polohovacích postelí
Termín kontroly: 19.10.2020
Zodpovídá:
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8. Nařízení Karlovarského kraje č. 2/2020, o vymezení úseků silnic III. třídy,
na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním
sněhu a náledí
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1013/09/20
- schvaluje Nařízení Karlovarského kraje č. 2/2020, o vymezení úseků silnic III. třídy,
na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu
a náledí
- ukládá odboru legislativnímu a právnímu a krajskému živnostenskému úřadu zveřejnit Nařízení
Karlovarského kraje č. 2/2020 ve Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje
Termín kontroly: 30.11.2020
Zodpovídá:

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

9. Žádost o udělení výjimky z předpisu Rady kraje č. PR 03/2018 „Pravidla pro zadávání veřejných
zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ – Den Železnice 2020
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1014/09/20
- souhlasí s udělením výjimky z předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 03/2018 „Pravidla pro zadávání
veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ čl. VIII,
jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 tis. Kč bez DPH, a následným uzavřením smlouvy
o poskytování služeb spočívajících v zajištění jízdy a provedení čtyř zvláštních historických vlaků
dodavatelem v rámci Regionálního dne železnice 2020 spolupořádaného Českými dráhami, a.s.,
a Karlovarským krajem na území Karlovarského kraje, a to mezi Karlovarským krajem zastoupeným,
Mgr. Vladimírem Malým, vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství a Českými dráhami, a.s.,
zastoupenými Ing. Vladimírem Omelkou, ředitelem ROC Karlovy Vary, na základě plné moci, v celkové
ceně 200.000 Kč včetně DPH dle návrhu
Zodpovídá:

Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

10. Dodatek č. 3 ke smlouvě o veřejných službách - dopravce České dráhy, a.s.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1015/09/20
- souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o veřejných službách ev. č. KK02088/2019 s dopravcem
České dráhy, a.s., dle návrhu
- schvaluje uzavření dodatku č. 3 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
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Termín kontroly: 02.11.2020
Zodpovídá:

Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

11. Žádost KMS Kraslické městské společnosti s.r.o., o snížení jednorázové finanční náhrady
za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Obnova kanalizace a vodovodu v ulici
Mánesova, Kraslice“ v silničních pozemcích v majetku Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1016/09/20
- souhlasí se snížením, KMS Kraslické městské společnosti s.r.o., jednorázové finanční náhrady
za užívání částí pozemků p.č. 6628/8 a 6525/5 v k.ú. Kraslice na jednu polovinu, tj. 204.700 Kč + DPH
z důvodu veřejné prospěšnosti stavby
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje odsouhlasit snížení, KMS Kraslické městské
společnosti s.r.o., jednorázové finanční náhrady za užívání částí pozemků p. č. 6628/8 a 6525/5
v k. ú. Kraslice na jednu polovinu, tj. 204.700 Kč + DPH z důvodu veřejné prospěšnosti stavby
Termín kontroly: únor 2021
Zodpovídá:

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

12. Žádost města Hranice o prominutí jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv
v souvislosti se stavbou „Vybudování chodníku v ulici Americká, Hranice u Aše“ v silničních
pozemcích v majetku Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1017/09/20
- souhlasí se snížením, městu Hranice, jednorázové finanční náhrady za užívání částí pozemků
p. č. 3751/1 a 4030/6 v k. ú. Hranice u Aše na jednu polovinu, tj. 52.195 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

13. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, p.o., a Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje,
p.o. – I. pololetí 2020
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1018/09/20
- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
p.o., Ing. Janu Lichtnegerovi, ve výši uvedené v důvodové zprávě
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- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému
Karlovarského kraje, p.o., PhDr. Ing. Zdeňkovi Kusému, ve výši uvedené v důvodové zprávě
Termín kontroly: 30.11.2020
Zodpovídá:

Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

14. Oznámení předběžných informací v Úředním věstníku EU pro veřejnou zakázku na zajištění
veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1019/09/20
- schvaluje zveřejnění "Oznámení předběžných informací pro veřejnou zakázku na služby - zajištění
veřejných služeb při přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou v územním obvodu
Karlovarského kraje na tratích 140, 142, 145 a 149" v Úředním věstníku EU dle návrhu
- ukládá vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství, Mgr. Vladimíru Malému, zajistit
zveřejnění předmětného textu předběžného oznámení v Úředním věstníku EU dle návrhu
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

15. Odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem v oblasti
kultury za 1. pololetí roku 2020
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1020/09/20
- schvaluje výši odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem v oblasti
kultury za 1. pololetí roku 2020 v částkách dle návrhu č. 1
Zodpovídá:

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

16. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství
a cestovního ruchu - HRAD LOKET, o.p.s.
Rada Karlovarského kraje
navržené usnesení nebylo přijato
- schvaluje poskytnutí individuální
HRAD LOKET, o.p.s., ve výši 20.000 Kč

dotace

z

rozpočtu

Karlovarského

kraje

subjektu

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
pro rok 2020 se subjektem HRAD LOKET, o.p.s., dle přílohy č. 3
- pověřuje Martina Hurajčíka, náměstka hejtmana pro oblast dopravy, silničního hospodářství, kultury
a památkové péče, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
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- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
- v případě schválení neposkytnutí individuální dotace - informovat žadatele o rozhodnutí Rady
Karlovarského kraje
- v případě schválení poskytnutí individuální dotace - předložit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Karlovarského kraje Martinu Hurajčíkovi, náměstkovi hejtmana pro oblast dopravy, silničního
hospodářství, kultury a památkové péče, k podpisu a zajistit veškeré úkony ze smlouvy vyplývající
Termín kontroly: 30.11.2020
Zodpovídá:

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

17. 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
XVII. části dílčích projektů do zásobníku
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1021/09/20
- 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: 14.12.2020
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic

18. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví Zemědělského družstva Novosedly do vlastnictví
Karlovarského kraje – pozemky 159/2, 170/24 a 170/25 v k.ú. Brložec u Štědré
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1022/09/20
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemků
p.p.č. 159/2 o výměře 153 m2, 170/24 o výměře 5 m2 a 170/25 o výměře 5 m2 v k.ú. Brložec u Štědré
a obci Štědrá, a to formou kupní smlouvy mezi Zemědělským družstvem Novosedly, se sídlem Novosedly
č.p. 4, Pšov, PSČ 364 52, IČO 00116254 (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. 456-40/2020 ze dne 10.06.2020 ve výši 10.758 Kč, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví
Zemědělského družstva Novosedly do vlastnictví Karlovarského kraje
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné 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:

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

19. Upuštění od vymáhání bezdůvodného obohacení + záměr kraje prodat nemovité věci z majetku
Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – části pozemku p.p.č. 1247/1 v k.ú. Horní Žandov
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1023/09/20
- souhlasí s upuštěním od vymáhání bezdůvodného obohacení vzniklého užíváním částí pozemku
p.p.č. 1247/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 206-45/2020 ze dne 30.06.2020 z původního
pozemku p.p.č. 1247/1 a označeny jako pozemky p.p.č. 1247/3 a 1247/4 v k.ú. Horní Žandov a obci Dolní
Žandov, které by činilo celkem 1.826 Kč
- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat části pozemku p.p.č. 1247/1, které byly odděleny
geometrickým plánem č. 206-45/2020 z původního pozemku p.p.č. 1247/1 a označeny jako pozemky
p.p.č. 1247/3 o výměře 18 m2 a 1247/4 o výměře 65 m2 v k.ú. Horní Žandov a obci Dolní Žandov,
konkrétnímu zájemci XXXXX XXXXX, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem,
zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako
prodávající na straně jedné), a XXXXX XXXXX, bytem XXXXX, PSČ XXXXXXXX (jako kupující
na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena dohodou ve výši 8.300 Kč,
za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedené nemovité
věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento prodej projednat, nepředloží jiný
zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje
do vlastnictví XXXXX XXXXX
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej částí pozemku
p.p.č. 1247/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 206-45/2020 z původního pozemku
p.p.č. 1247/1 a označeny jako pozemky p.p.č. 1247/3 o výměře 18 m2 a 1247/4 o výměře 65 m2
v k.ú. Horní Žandov a obci Dolní Žandov, konkrétnímu zájemci XXXXX XXXXX, a to formou kupní
smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského
kraje, příspěvková organizace (jako prodávající na straně jedné), a XXXXX XXXXX, bytem XXXXX,
PSČ XXXXXX (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena dohodou
ve výši 8.300 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše
uvedené nemovité věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento prodej projednat,
nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského
kraje do vlastnictví XXXXX XXXXX
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné kupní smlouvy
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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

20. Záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje - pozemek st.p.č. 1035,
jehož součástí je budova bez čp/če v k.ú. Toužim
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1024/09/20
- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemek st.p.č. 1035 o výměře 902 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, občanská vybavenost, v k.ú. Toužim
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

Ing. Radka Stolariková, Ph.D., ředitelka Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková
organizace
Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku

21. Záměr kraje prodat nemovité věci z majetku Karlovarského kraje v k.ú. Pšov u Žlutic, obec
Pšov
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1025/09/20
- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat soubor nemovitých věcí:
- pozemek p.č. st. 87 o výměře 580 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí
je stavba s č.p. 68, objekt občanské vybavenosti
- pozemek p.č. 47/6 o výměře 3.364 m2, druh pozemku: zahrada
- pozemek p.č. 47/7 o výměře 1.010 m2, druh pozemku: zahrada,
vše v k.ú. Pšov u Žlutic, obec Pšov, evidováno na listu vlastnictví č. 196 u Katastrálního úřadu
pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy Vary
Termín kontroly: 30.11.2020
Zodpovídá:

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku
Ing. Radka Stolariková, Ph.D., ředitelka Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková
organizace

22. Záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby –
část pozemku p.č. 210/2 v k.ú. Loket
Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.
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23. Schválení prodeje nepotřebných třech traktorů značky Zetor, ve vlastnictví Karlovarského
kraje, svěřených k hospodaření Střední lesnické škole Žlutice, příspěvkové organizaci
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1026/09/20
- schvaluje dle přílohy č. 2 zřizovací listiny „Pravidla pro správu majetku kraje“ prodej nepotřebných
třech traktorů značky Zetor:
1. Zetor Z 7245, rok výroby 1991, pořizovací cena 370.997 Kč; cena dle znaleckého posudku 59.000 Kč,
zájemce pan XXXXX XXXXX, trvale bytem XXXXX, XXXXX, nabízená cena ve výši 190.000 Kč
2. Zetor Z 6211, rok výroby 1987, pořizovací cena 108.822 Kč, cena dle znaleckého posudku 66.000 Kč,
zájemce pan XXXXX XXXXX, trvale bytem XXXXXXX, XXXXXX, nabízená cena ve výši 101.000 Kč
3. Zetor Z 7211, rok výroby 1986, pořizovací cena 110.636 Kč, cena dle znaleckého posudku 67.000 Kč,
zájemce pan XXXXX XXXXX, trvale bytem XXXXXXX, XXXXXX, nabízená cena ve výši 105.000 Kč,
formou kupních smluv mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední lesnickou školou Žlutice,
příspěvková organizace (jako prodávajícím na jedné straně), a výše uvedenými třemi zájemci
(jako kupujícími na straně druhé), za ceny vyšší než jsou určeny znalcem, celkem ve výši 396.000 Kč
dle návrhu
- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 396.000 Kč, získané prodejem nepotřebných
traktorů specifikovaných v návrhu zůstanou příspěvkové organizaci
- ukládá ředitelce Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace, Ing. Bc. Radce Stolarikové,
Ph.D., uzavřít předmětné kupní smlouvy a pověřuje ji podpisem těchto smluv dle návrhu
Termín kontroly: 30.11.2020
Zodpovídá:

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku
Ing. Radka Stolariková, Ph.D., ředitelka Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková
organizace

24. Záměr kraje směnit části pozemků v k.ú. a obci Toužim
Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.

25. 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 1027/09/20
- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/19831, pozemky p.p.č. 2721/5 a 2668/2
v k.ú. Ovesné Kladruby, ve prospěch obce Ovesné Kladruby, se sídlem Ovesné Kladruby 17, Mariánské
Lázně, PSČ 353 01, IČO 00572667 dle geometrického plánu č. 412-243/2019 ze dne 18.11.2019 (umístění
inženýrských sítí – kabel veřejného osvětlení), a to za celkovou jednorázovou úhradu 1.000 Kč + DPH
dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 1.210 Kč
- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2224, pozemek p.č. 273 v k.ú. Mírová,
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností Stav - elektro
s.r.o., dle geometrického plánu č. 481-5722/2020 ze dne 21.07.2020 (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
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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/2224, pozemek p.č. 273 v k.ú. Mírová,
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností Stav - elektro
s.r.o., dle geometrického plánu č. 480-5721/2020 ze dne 21.07.2020 (umístění inženýrských sítí – 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/20812, pozemek p.p.č. 969/1 v k.ú. Německý
Chloumek, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností
Stav - elektro s.r.o., dle geometrického plánu č. 97-4732/2020 ze dne 20.05.2020 (umístění inženýrských
sítí – 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/20173, pozemek p.p.č. 595/1 v k.ú. Velká
Hleďsebe, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností
Václav Vaidiš - Elektromontáže s.r.o., dle geometrického plánu č. 1213-4693/2019 ze dne 11.03.2020
(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
- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky
k uzavření předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti
- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu
předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti
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

26. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky a umístění stavby k pozemkům
st.p.č. 213/1 a p.p.č. 2012 v k.ú. Stanovice ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit
s majetkem státu pro Povodí Ohře, státní podnik, ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské
správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1028/09/20
- schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky a umístění stavby k pozemkům
st.p.č. 213/1 a p.p.č. 2012 v k.ú. a obci Stanovice, spočívající v právu umístit a dále provozovat stavbu
silnice III/2088 na pozemky, jejichž rozsah je vymezen geometrickým plánem č. 613-3/2020, včetně práva
přístupu ke stavbě za účelem zajištění provozu, oprav, údržby či likvidace stavby na nezbytně nutnou
dobu ve prospěch Karlovarského kraje, zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského
kraje, příspěvková organizace, a to za jednorázovou úplatu 10.000 Kč + DPH, t.j. celkem 12.100 Kč
- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky a umístění stavby
k pozemkům st.p.č. 213/1 a p.p.č. 2012 v k.ú. a obci Stanovice, spočívající v právu umístit a dále
provozovat stavbu silnice III/2088 na pozemky, jejichž rozsah je vymezen geometrickým plánem
č. 613-3/2020, včetně práva přístupu ke stavbě za účelem zajištění provozu, oprav, údržby či likvidace
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stavby na nezbytně nutnou dobu, formou smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky
a umístění stavby, mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, PSČ 430 03 Chomutov,
IČO 70889988 (jako povinný na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako oprávněný na straně druhé),
za jednorázovou úplatu 10.000 Kč + DPH, t.j. celkem 12.100 Kč
- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky
k uzavření předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky a umístění stavby
- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat
kroky k podpisu předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky a umístění
stavby
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

27. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům p.p.č. 3588/2 a 3623/1
v k.ú. Kraslice ve prospěch Karlovarského kraje, Krajské správy a údržby silnic Karlovarského
kraje, příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1029/09/20
- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci stavby "II/218
Modernizace silnice Kraslice, ul. Mánesova", jejímž předmětem je závazek k umístění a provedení stavby
nově navržených propustků, jejichž vyústění vede přes pozemky p.p.č. 3588/2 a 3623/1 v k.ú. Kraslice,
a závazek k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, formou smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti mezi městem Kraslice, se sídlem Náměstí 28. října č.p. 1438, Kraslice, PSČ 358 01,
IČO 00259438 (jako budoucí povinný na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou
správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako budoucí oprávněný na straně
druhé), za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč + DPH, t.j. celkem 12.100 Kč
- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky
k uzavření předmětné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Termín kontroly: leden 2021
Zodpovídá:

22.09.2020

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku
Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
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28. Rozhodnutí o nepotřebnosti a neupotřebitelnosti movitého majetku Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1030/09/20
- souhlasí v souladu s Pravidly Rady kraje č. PR 04/2016 o nakládání s nepotřebným a neupotřebitelným
majetkem kraje spravovaným krajským úřadem a na doporučení Likvidační komise pro likvidaci movitého
majetku spravovaného krajským úřadem, s naložením nepotřebného a neupotřebitelného movitého
majetku dle návrhu
- souhlasí
1. Se snížením cen při opakovaném prodeji dvou služebních vozidel ve vlastnictví Karlovarského kraje:
- Škoda Superb II TDI 2,0, RZ 3K2 1040, rok pořízení 2011, pořizovací cena včetně doplňkové výbavy
ve výši 930.000 Kč, cena dle znaleckého posudku 74.000 Kč, návrh prodejní ceny ve výši 129.000 Kč
- Škoda Superb II TDI 1,9, RZ 3K0 8733 (nepojízdné), rok pořízení 2011, pořizovací cena 840.000 Kč,
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 20.300 Kč, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem
(jako prodávajícím na jedné straně) a jediným zájemcem firmou AUTO MYSLIVEC s.r.o.,
IČO 49902172, se sídlem Hlubanská 741, 441 01 Podbořany (jako kupujícím na straně druhé) dle návrhu
2. Se zadáním znaleckého posudku hodnoty Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., na demontované
vybavení stravovacího systému v nemocnici v Karlových Varech, roky pořízení 2004 - 2006:
a) prodej - předpokládaný příjem do rozpočtu Karlovarského kraje
b) likvidace – zajištění KKN a.s., a doložení potvrzení o ekologické likvidaci Karlovarskému kraji
dle návrhu
3. Se zajištěním likvidace 2 kusů demontovaných kotlů Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., v areálu
nemocnice v Karlových Varech a doložení protokolu o provedené ekologické likvidaci Karlovarskému
kraji
• Kotel BK 2,5 ČKD Dukla - výkon 2500 kg /h - rok výroby 1992, v. č. 5759,
• Kotel UHD 2.00 x 13 BOsB LOOS International - výkon 2 500 kg/h - rok výroby 2002, v. č. 96114
dle návrhu
4. S vyřazením dlouhodobého nehmotného majetku - projektu ITACA z majetkové evidence
Karlovarského kraje, v celkové pořizovací hodnotě 2.871.100 Kč, dle návrhu
- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15
ze dne 25.05.2015, podpisem předmětné kupní smlouvy dle návrhu
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku

29. Poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži "EZ - Liga" v rámci společného
projektu Karlovarského kraje a společnosti ASEKOL a.s.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1031/09/20
- schvaluje poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži „EZ – Liga“ ve výši:
Obce s počtem obyvatel do 2 500
pořadí obec
finanční dar
1
Kyselka
15.000 Kč
2
Jáchymov
10.000 Kč
3
Dalovice
5.000 Kč

22.09.2020
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Obce s počtem obyvatel nad 2 500
pořadí obec
finanční dar
1
Sokolov
15.000 Kč
2
Kynšperk nad Ohří
10.000 Kč
3
Teplá
5.000 Kč
- schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži
„EZ - Liga“ s:
- obec Kyselka
- město Jáchymov
- obec Dalovice
- město Sokolov
- město Kynšperk nad Ohří
- město Teplá
- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí,
zemědělství a energetiky, podpisem darovacích smluv o poskytnutí finančních darů obcím za umístění
v soutěži "EZ - Liga"
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

30. Poskytnutí finančních darů obcím za umístění v Soutěži obcí v rámci společného projektu
Karlovarského kraje a společnosti ELEKTROWIN a.s.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1032/09/20
- schvaluje poskytnutí finančních darů obcím za umístění v Soutěži obcí ve výši:
Obce s počtem obyvatel do 2 500
pořadí obec
finanční dar
1
Velká Hleďsebe
15.000 Kč
2
Bochov
10.000 Kč
3
Vintířov
5.000 Kč
Obce s počtem obyvatel nad 2 500
pořadí obec
finanční dar
1
Toužim
15.000 Kč
2
Nejdek
10.000 Kč
3
Teplá
5.000 Kč
- schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančních darů obcím za umístění v Soutěži obcí s:
- obec Velká Hleďsebe
- město Bochov
- obec Vintířov
- město Toužim
- město Nejdek
- město Teplá
- pověřuje Ing. Karla Jakobce, radního pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky, podpisem
darovacích smluv o poskytnutí finančních darů obcím za umístění v Soutěži obcí
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Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

31. Poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži "Liga odpadů" v rámci společného
projektu Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1033/09/20
- schvaluje poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži „Liga odpadů“ ve výši:
Obce s počtem obyvatel do 1 000
pořadí obec
finanční dar
1
Obec Potůčky
60.000 Kč
2
Město Přebuz
30.000 Kč
3
Město Horní Blatná
10.000 Kč
Obce s počtem obyvatel nad 1 000
pořadí obec finanční dar
1
Město Hroznětín
2
Obec Velká Hleďsebe
3
Město Františkovy Lázně

60.000 Kč
30.000 Kč
10.000 Kč

- schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži
„Liga odpadů“ s:
- obec Potůčky
- město Přebuz
- město Horní Blatná
- město Hroznětín
- obec Velká Hleďsebe
- město Františkovy Lázně
- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí,
zemědělství a energetiky, podpisem darovacích smluv o poskytnutí finančních darů obcím za umístění
v soutěži „Liga odpadů“
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

32. Regionální surovinová koncepce Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1034/09/20
- zřizuje Pracovní skupinu pro strategii těžby nerostných surovin ve složení dle důvodové zprávy,
s připomínkou uvedenou v zápise
- určuje člena Rady Karlovarského kraje zodpovědného za oblast životního prostředí a zemědělství
předsedou Pracovní skupiny pro strategii těžby nerostných surovin
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- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství alokovat v rozpočtu odboru na rok 2021 položku
na zpracování dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí Regionální surovinové koncepce
Karlovarského kraje
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

33. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Profesní rozvoj pedagogických
pracovníků MŠ v rámci polytechnického vzdělávání"
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1035/09/20
- 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
"Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ v rámci polytechnického vzdělávání"
- schvaluje hodnotící kritérium "nejnižší nabídková cena včetně DPH" pro hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku "Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ v rámci polytechnického vzdělávání"
- schvaluje maximální možnou a nepřekročitelnou výši celkové nabídkové ceny na 3.750.000 Kč včetně
DPH
- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ
v rámci polytechnického vzdělávání"
- schvaluje seznam dodavatelů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku
"Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ v rámci polytechnického vzdělávání":
- Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
Nymburk, V Kolonii 1804, IČO 00641111
- Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace, Brno-Bosonohy, Bosonohy,
Pražská 636/38b, IČO 00173843
- Malá technika z.ú., Říčany, Ruská 1118/1, IČO 03647854
- Hello language centre s.r.o., Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky, Emila Filly 982/12, IČO 25889192
- EDUCO CENTRUM s.r.o., Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Revoluční 955/45, IČO 26869250
- Počítačová služba s.r.o., Olomouc, Neředín, Stupkova 413/1a, IČO 25884735
- schvaluje
členy hodnotící komise:
Ing. Jaroslav Bradáč
Ing. Josef Janů
Ing. Zuzana Žitná
Bc. Dagmar Kerulová
náhradníky hodnotící komise:
Mgr. Dalibor Blažek
Ing. Jan Bureš
Martin Hurajčík
Ing. Karel Jakobec
Mgr. Petr Kubis
Josef Váňa
Ing. Stanislav Jambor
22.09.2020
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Ing. Andrea Černá
Mgr. Kateřina Miosgová
Ing. Zora Bolková
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic

34. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem
a jeho příspěvkovými organizacemi na výběr dodavatele akce "Nákup diskového podmítače
s ocelovým pěchem" Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, příspěvková
organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1036/09/20
- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady kraje č. PR 06/2018 Pravidla pro zadávání veřejných
zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na přímé oslovení společnosti
KLAS-BOHEMIA a.s., na realizaci akce "Nákup diskového podmítače s ocelovým pěchem" Školního
statku a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace
- schvaluje použití fondu investic příspěvkové organizaci Školní statek a krajské středisko ekologické
výchovy Cheb, p.o, ve výši 52.967 EUR na realizaci akce "Nákup diskového podmítače s ocelovým
pěchem"
- 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

35. Projekt "SZŠ, VOŠZ Karlovy Vary - televizní lupa" Střední zdravotnické školy a vyšší odborné
školy zdravotnické Karlovy Vary, příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1037/09/20
- bere na vědomí projektový záměr "SZŠ, VOŠZ Karlovy Vary - televizní lupa" Střední zdravotnické
školy a vyšší odborné školy zdravotnické Karlovy Vary, příspěvková organizace a konstatuje, že záměr je
v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje
- jmenuje Mgr. Hanu Švejstilovou, ředitelku Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy
zdravotnické Karlovy Vary, příspěvkové organizace, vedoucí projektu "SZŠ, VOŠZ Karlovy Vary televizní lupa"
- schvaluje podání žádosti Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Karlovy Vary,
příspěvkové organizace, o dotaci v rámci dotačního programu "Podpora zajištění vybraných investičních
podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami"
na realizaci projektu "SZŠ, VOŠZ Karlovy Vary - televizní lupa"
- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt "SZŠ, VOŠZ Karlovy Vary - televizní lupa" Střední
zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu zdravotnickou Karlovy Vary, příspěvkovou organizaci
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- schvaluje předpokládané výdaje projektu "SZŠ, VOŠZ Karlovy Vary - televizní lupa"
ve výši 89.990 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z dotačního programu "Podpora zajištění
vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami"
- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování) na základě
připomínek poskytovatele dotace prostřednictvím Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy
zdravotnické Karlovy Vary, příspěvkové organizace
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitelku příspěvkové organizace o tomto
usnesení
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

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

36. Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Dětského
domova Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1038/09/20
- odvolává v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
PhDr. Milana Molce z vedoucího pracovního místa ředitele Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov,
příspěvková organizace, dnem 31. 12. 2020
- vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Dětského domova Karlovy
Vary a Ostrov, příspěvková organizace
- schvaluje text oznámení o konání konkursního řízení dle návrhu
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

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

37. Účast sportovní reprezentace Karlovarského kraje na Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže
ČR 2021 a poskytnutí věcných darů účastníkům
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1039/09/20
- bere na vědomí pozvání hejtmana Olomouckého kraje, Ladislava Okleštěka, k účasti reprezentačního
výběru sportovců Karlovarského kraje na Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2021,
které se uskuteční ve dnech 27. 6. – 2. 7. 2021 v Olomouckém kraji
- souhlasí s účastí reprezentačního výběru sportovců Karlovarského kraje na Hrách X. letní olympiády
dětí a mládeže ČR 2021
- bere na vědomí předběžný odhad výdajů na finanční zabezpečení účasti na této akci
ve výši cca 3.086.400 Kč
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- schvaluje poskytnutí věcných darů (reprezentační nástupové oblečení) účastníkům her v celkové
hodnotě cca 1.158.500 Kč s připomínkou uvedenou v zápise
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy zajistit veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: červen 2021
Zodpovídá:

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

38. Schválení realizace a finančního krytí projektu Krajské knihovny Karlovy Vary "Doplňování
vybraných záznamů článků do báze ANL", dle Předpisu rady pro řízení projektů financovaných
z Národních dotačních titulů, č. PR 03/2017
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1040/09/20
- schvaluje zařazení projektu "Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL" Krajské knihovny
Karlovy Vary, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje
- schvaluje podání žádosti na projekt "Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL" Krajské
knihovny Karlovy Vary, do vyhlášené výzvy Ministerstva kultury ČR, z programu VISK 9
- schvaluje celkové náklady projektu "Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL"
pro Krajskou knihovnu Karlovy Vary, ve výši max. 74.700 Kč
- schvaluje plnou moc pro Krajskou knihovnu Karlovy Vary, k podání žádosti o poskytnutí příspěvku
z programu Ministerstva kultury ČR - VISK 9, k realizaci projektu "Doplňování vybraných záznamů
článků do báze ANL", a k učinění všech úkonů spojených s podáním žádosti
- pověřuje Martina Hurajčíka, náměstka hejtmana Karlovarského kraje pro oblast dopravy, silničního
hospodářství, kultury a památkové péče, podpisem této plné moci pro Krajskou knihovnu Karlovy Vary
- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu realizovat veškeré úkoly
vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: 30.11.2020
Zodpovídá:

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

39. Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury
obyvatelstva
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1041/09/20
- schvaluje dokument Vyhlášení Stipendijního (dotačního) programu Karlovarského kraje ke zlepšení
vzdělanostní struktury obyvatelstva dle návrhu
- vyhlašuje Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury
obyvatelstva
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- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnit na úřední desce a portálu Karlovarského kraje
Vyhlášení Stipendijního (dotačního) programu ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

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

40. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Muzeum Cheb - Výměna osvětlení
v budově expozice"
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1042/09/20
- schvaluje vyloučení účastníka "ETNA" spol. s r.o., Újezd 409/19, 118 00 Praha 1, IČO 45309621,
ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 2) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, z důvodu, že nabídka účastníka nesplnila zadávací podmínky
- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky "Muzeum Cheb - Výměna
osvětlení v budově expozice". Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka účastníka
Kuběnský spol. s r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO 04335759, s nabídkovou cenou
4.434.799,42 Kč včetně DPH.
- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku "Muzeum Cheb - Výměna osvětlení v budově expozice",
dle návrhu
- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Muzeum Cheb - Výměna osvětlení v budově
expozice" s vybraným dodavatelem Kuběnský spol. s r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO 04335759,
s nabídkovou cenou 4.434.799,42 Kč včetně DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu
zadávacího řízení
- ukládá vedoucímu odboru investic činit veškeré úkony nutné k vyloučení účastníka zadávacího řízení
- ukládá Ing. Martině Kulové, ředitelce Muzea Cheb, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, činit
úkony spojené s uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku "Muzeum Cheb - Výměna osvětlení v budově
expozice" s vybraným dodavatelem Kuběnský spol. s r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO 04335759
- pověřuje Ing. Martinu Kulovou, ředitelku Muzea Cheb, příspěvkové organizace Karlovarského kraje,
podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem Kuběnský spol. s r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1,
IČO 04335759
Termín kontroly: 16.11.2020
Zodpovídá:

22.09.2020

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic
Ing. Martina Kulová, ředitelka Muzea Cheb, příspěvková organizace

Strana 26 (celkem 34)

Usnesení z 221. jednání RKK dne 21.09.2020

č. j. KK/1479/VZ/20

41. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy a změna užívání
části objektu Komenského 759, Sokolov“
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1043/09/20
- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Stavební úpravy a změna užívání
části objektu Komenského 759, Sokolov“, kdy jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka
účastníka č. 5 - ZISTAV s.r.o., U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary, IČO 26316803, s nabídkovou
cenou 10.353.181,79 Kč včetně DPH, (tj. 8.556.348,59 Kč bez DPH)
- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku „Stavební úpravy a změna užívání části objektu Komenského
759, Sokolov“ dle návrhu
- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Stavební úpravy a změna užívání části objektu
Komenského 759, Sokolov“ po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení
s vybraným dodavatelem ZISTAV s.r.o., U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary, IČO 26316803,
s nabídkovou cenou 10.353.181,79 Kč včetně DPH, (tj. 8.556.348,59 Kč bez DPH)
- ukládá vedoucímu odboru investic činit úkony spojené s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem
ZISTAV s.r.o., U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary, IČO 26316803
- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana Karlovarského kraje, podpisem smlouvy
s vybraným dodavatelem ZISTAV s.r.o., U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary, IČO 26316803
Termín kontroly: 02.11.2020
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic

42. Schválení realizace zadávacího řízení na zavedení dynamického nákupního systému
"Dynamický nákupní systém na dodávky ochranných zdravotnických pomůcek"
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1044/09/20
- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou nadlimitního užšího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zavedení dynamického nákupního
systému "Dynamický nákupní systém na dodávky ochranných zdravotnických pomůcek"
- schvaluje zadávací dokumentaci pro zavedení dynamického nákupního systému "Dynamický nákupní
systém na dodávky ochranných zdravotnických pomůcek", dle předloženého znění
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic

43. Projekt "Obnova vily Zenker v Abertamech" - schválení projektu
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1045/09/20
- schvaluje
a) zařazení projektu "Obnova vily Zenker v Abertamech" do akčního plánu Programu rozvoje
Karlovarského kraje
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b) podání žádosti Karlovarského kraje o zařazení projektu "Obnova vily Zenker v Abertamech"
do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury České republiky v roce 2021
c) celkové náklady projektu "Obnova vily Zenker v Abertamech" v roce 2021 ve výši max. 2.493.205 Kč
vč. DPH (100% celkových uznatelných výdajů projektu)
- schvaluje udělení plné moci společnosti Projekt stav Sokolov, spol. s.r.o., se sídlem Želivského 2227,
356 01 Sokolov, IČO 49787942, k zajištění stavebního povolení na 1. etapu projektu "Obnova vily Zenker
v Abertamech" - provedení oprav 1. PP objektu - izolace proti vodě, odvodnění a vysušení zdiva objektu
včetně zajištění potřebných vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů dle návrhu uvedeného
v příloze
- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, aby zajistil zpracování a podání
žádosti a další související potřebné úkony k podání žádosti Karlovarského kraje o zařazení projektu
"Obnova vily Zenker v Abertamech" do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva
kultury České republiky v roce 2021
Termín kontroly: 02.11.2020
Zodpovídá:

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

44. Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných z EU
od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského
kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1046/09/20
- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 1. 9. 2020 u projektů spolufinancovaných
z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského
kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., který je přílohou tohoto usnesení
Zodpovídá:

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

45. Dofinancování akce "Dodávka 5 ks sanitních vozidel RZP 2020" příspěvkové organizaci
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o.,
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1047/09/20
- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 600.000 Kč
organizaci Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, a jejich použití
na investiční akci "Dodávka 5 ks sanitních vozidel RZP 2020"
Termín kontroly: 19.10.2020
Zodpovídá:

22.09.2020

MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního
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46. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a schválení použití fondu
investic příspěvkové organizaci Střední škola živnostenská Sokolov, p.o., na pořízení nového
automobilu
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1048/09/20
- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizaci
Střední škola živnostenská Sokolov, p.o., ve výši 100.000 Kč
- schvaluje použití fondu investic příspěvkové organizaci Střední škola živnostenská Sokolov, p.o.,
ve výši 389.582 Kč na pořízení nového automobilu
Termín kontroly: 02.11.2020
Zodpovídá:

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

47. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a schválení použití fondu
investic organizaci Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, na realizaci
akce "Dodávka a montáž vstupní brány do dvora Myslivny, ul. Vrchlického 160, 356 01 Sokolov"
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1049/09/20
- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 79.013 Kč
organizaci Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, na dodávku a montáž vstupní
brány do dvora Myslivny, ul. Vrchlického 160, 356 01 Sokolov
- schvaluje použití fondu investic ve výši 79.013 Kč organizaci Muzeum Sokolov, příspěvková
organizace Karlovarského kraje, na dodávku a montáž vstupní brány do dvora Myslivny, ul. Vrchlického
160, 356 01 Sokolov
Termín kontroly: 02.11.2020
Zodpovídá:

Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvková organizace
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

48. Schválení zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku Projektová dokumentace
pro provádění stavby - rekonstrukce objektu Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku,
příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1050/09/20
- schvaluje vyloučení účastníka SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o., sídlem Bucharova 1314/8, Stodůlky,
158 00 Praha 5, IČO 06943187, ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku Projektová dokumentace
pro provádění stavby - rekonstrukce objektu Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku,
příspěvková organizace, na základě § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku Projektová dokumentace pro provádění stavby
- rekonstrukce objektu Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace
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Termín kontroly: 16.11.2020
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic
JUDr. Bc. Zuzana Blažková, ředitelka Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ"
v Nejdku, příspěvková organizace

49. Schválení opětovné realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku Projektová dokumentace
pro provádění stavby - rekonstrukce objektu Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku,
příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1051/09/20
- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku
„Projektová dokumentace pro provádění stavby - rekonstrukce objektu Domov se zvláštním režimem
"MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace“
- schvaluje hodnotící kritéria - nejnižší nabídková cena včetně DPH (váha kritéria 70 %)
a doba zpracování projektové dokumentace (váha kritéria 30 %) pro hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku „Projektová dokumentace pro provádění stavby - rekonstrukce objektu Domov se zvláštním
režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace“
- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Projektová dokumentace pro provádění stavby rekonstrukce objektu Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace“
- schvaluje seznam dodavatelů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku
Projektová dokumentace pro provádění stavby - rekonstrukce objektu Domov se zvláštním režimem
"MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace:
Ing. arch. KUBÍČEK BŘETISLAV, Raisova 2030/2, 36001 Karlovy Vary, IČO 16700295
BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 01 Ostrov, IČO 18224920
Atelier Jůna s.r.o., Plzeňská 429/245, 155 00 Praha 5, IČO 03499014
SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o., Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5, IČO 06943187
PORTICUS s.r.o., Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, IČO 26321190
SVIŽN s.r.o., Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6, IČO 03301087
- schvaluje
členy hodnotící komise:
Martin Hurajčík
Ing. Josef Janů
Kateřina Mairingerová, DiS.
JUDr. Bc. Zuzana Blažková
Monika Drobilová
náhradníky hodnotící komise:
Mgr. Dalibor Blažek
Ing. Jaroslav Bradáč
Ing. Jan Bureš
Ing. Karel Jakobec
Mgr. Petr Kubis
Mgr. Jana Mračková Vildumetzová
Josef Váňa
Anna Vendlová
Bc. Barbora Horová
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Martin Slezák
Mgr. Kateřina Miosgová
Ing. Zora Bolková
Ing. Andrea Černá
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic
JUDr. Bc. Zuzana Blažková, ředitelka Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ"
v Nejdku, příspěvková organizace

50. Poskytnutí příspěvku do fondu investic a schválení převodu finančních prostředků z rezervního
fondu do fondu investic příspěvkové organizaci Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, p. o.,
na akci "Výměna okenních výplní v ubytovnách žáků"
Rada Karlovarského kraje
navržené usnesení nebylo přijato
- schvaluje poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Domov mládeže a školní
jídelna Karlovy Vary, p.o., ve výši 1.362.320,96 Kč na akci "Výměna okenních výplní v ubytovnách
žáků"
- schvaluje rozpočtovou změnu č. 326/2020 - 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 ± 1.362.320,96 Kč
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary
na poskytnutí příspěvku do fondu investic na akci „Výměna okenních výplní v ubytovnách žáků“
- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizaci
Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, p.o., ve výši 250.000 Kč a jejich použití na akci "Výměna
okenních výplní v ubytovnách žáků"
Termín kontroly: 19.10.2020
Zodpovídá:

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

51. Investiční akce „Rekonstrukce hydroizolace objektu školy včetně dešťových a odpadních stok“
Základní školy Ostrov, příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1052/09/20
- bere na vědomí informaci o změnách v rámci realizace stavby „Rekonstrukce hydroizolace objektu
školy včetně dešťových a odpadních stok“ Základní školy Ostrov, příspěvková organizace
- schvaluje změnu účelu použití dotace do fondu investic ve výši 650.000 Kč Základní škole Ostrov,
příspěvková organizace, ze schválené akce „Rekonstrukce sociálních zařízení a hygienických koutů
ve třídách ve druhé polovině budovy, oprava a rekonstrukce odpadů“ na akci „Rekonstrukce hydroizolace
objektu školy včetně dešťových a odpadních stok“
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitelku příspěvkové organizace o tomto
usnesení
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Termín kontroly: 02.11.2020
Zodpovídá:

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

52. Výsledek konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Střední
zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1053/09/20
- bere na vědomí zápis o průběhu konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele
Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, příspěvková organizace
- jmenuje Mgr. Zdeňka Hrkala na vedoucí pracovní místo ředitele Střední zdravotnické školy a vyšší
odborné školy Cheb, příspěvková organizace, s účinností od 21. září 2020
- určuje plat Mgr. Zdeňku Hrkalovi s účinností od 21. září 2020 dle návrhu
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: 02.11.2020
Zodpovídá:

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

53. Návrh na jmenování vedoucí odboru regionálního rozvoje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1054/09/20
- jmenuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Ing. arch. Janu Kaválkovou do funkce vedoucí odboru regionálního
rozvoje s účinností od 22. 9. 2020
- ukládá odboru kancelář ředitelky úřadu zabezpečení úkolů spojených se jmenováním
Termín kontroly: 19.10.2020
Zodpovídá:

Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu

54. Jmenování člena Přípravného řídícího výboru ITIKV (integrovaná teritoriální investice)
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1055/09/20
- schvaluje návrh na jmenování Ing. arch. Jaromíra Musila členem Přípravného řídicího výboru ITIKV°
- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem návrhu na jmenování Ing. arch. Jaromíra Musila
členem Přípravného řídícího výboru ITIKV°
- ukládá Ing. arch. Jaromíru Musilovi jednou za dva měsíce předložit Radě Karlovarského kraje zprávu
o činnosti Přípravného řídicího výboru ITIKV°
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Termín kontroly: 16.11.2020
Zodpovídá:

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

55. Zajištění následné ošetřovatelské péče o pozitivní pacienty COVID-19 v Karlovarském kraji
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1056/09/20
- bere na vědomí aktuální informaci o epidemiologické situaci v souvislosti s onemocněním Covid - 19
v Karlovarském kraji
- bere na vědomí aktuální obsazenost Karlovarské krajské nemocnice a.s., pozitivními pacienty
s onemocněním Covid - 19
- bere na vědomí aktuální informaci o karanténách a izolacích zdravotníků nemocnic na území kraje
v souvislosti s onemocněním Covid - 19
- bere na vědomí výsledek průzkumu trhu, který v týdnu od 14.09. – 18.09.2020 zrealizoval odbor
zdravotnictví a jehož cílem bylo vyčlenění kapacit pro doléčení Covid - 19 pozitivních pacientů
- ukládá jedinému akcionáři Karlovarské krajské nemocnice a.s., zabezpečit péči o pozitivní pacienty
Covid - 19 v Karlovarském kraji v následné péči a péči o nemocné s nezávažným průběhem onemocnění,
který nevyžaduje intenzivní a specializovanou péči u zdravotnického zařízení, které disponuje kapacitami
pro tento druh následné lůžkové péče tak, aby nedocházelo k omezování činnosti jednotlivých lůžkových
oddělení nemocnice
- ukládá finančnímu odboru zabezpečit finanční prostředky v rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2020
pro úhradu nákladů vzniklých Karlovarské krajské nemocnici a.s., v souvislosti se zajištěním péče
dle tohoto materiálu
- ukládá odboru zdravotnictví připravit materiál pro jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného
v roce 2020, jehož předmětem bude úhrada nákladů Karlovarské krajské nemocnici a.s., v souvislosti
se zajištěním péče dle tohoto materiálu
- souhlasí se zásobováním vybraného zdravotnického zařízení, se kterým uzavře Karlovarská krajská
nemocnice a.s. smlouvu v souladu s tímto materiálem, osobními ochrannými prostředky ze zásob
Karlovarského kraje zdarma po dobu trvání smlouvy s Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.
- ukládá v postavení rozhodovat dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), ve znění
pozdějších předpisů ve věcech kraje jako jediný společník společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.,
IČO 26365804, se sídlem Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205, Karlovarské krajské nemocnici a.s.,
zabezpečit péči o pozitivní pacienty Covid - 19 v Karlovarském kraji v následné péči a péči o nemocné
s nezávažným průběhem onemocnění, který nevyžaduje intenzivní a specializovanou péči uzavřením
smluvního vztahu se zdravotnickým zařízením, které má oprávnění k poskytování zdravotních služeb
na následnou či dlouhodobou ošetřovatelskou zdravotní péči, které je schopno zabezpečit tuto péči
o uvedené pozitivní pacienty s onemocněním Covid - 19 pro celý Karlovarský kraj z důvodu,
aby nedocházelo k omezování činnosti jednotlivých lůžkových oddělení nemocnice. Náklady povede
Karlovarská krajská nemocnice a.s., na zvláštním účtu.
- ukládá Karlovarské krajské nemocnici a.s., podat neprodleně zprávu o realizaci
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- ukládá Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje vyhotovit zápis o rozhodnutí
jediného akcionáře
- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Mgr. Petra Kubise, podpisem zápisu o rozhodnutí jediného
akcionáře
Termín kontroly: duben 2021
Zodpovídá:

Ing. Jan Bureš, člen rady

56. Projekt "Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko
Karlovarského kraje" - informace o aktuálním stavu projektu
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1057/09/20
- bere na vědomí informaci o aktuálním stavu projektu "Vědeckotechnický park Karlovarského kraje
a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje"
- bere na vědomí informaci od ČEZ Distribuce ze dne 17. 9. 2020 o připojení k distribuční soustavě
- souhlasí s úhradou vzniklých dodatečných nákladů v souvislosti s vypořádáním připomínek k doplnění
žádosti o dotaci k projektu "Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací
středisko Karlovarského kraje" ve výši max. 24.200 Kč, vč. DPH
- ukládá odboru regionálního rozvoje zpracovat dodatek ke Smlouvě o dílo č. KK 01043/2020
- pověřuje radního Ing. Josefa Janů podpisem dodatku ke Smlouvě o dílo č. KK 01043/2020
- bere na vědomí informaci o pravděpodobném navýšení vlastního podílu kraje o neuznatelné DHP
Termín kontroly: 02.11.2020
Zodpovídá:

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

Mgr. Petr Kubis v. r.
hejtman
Karlovarského kraje

22.09.2020

Ing. Karel Jakobec v. r.
ověřovatel
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