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“).

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

USNESENÍ
z 223. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 5. října 2020 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje
v době od 9:03 do 11:24 hodin

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

Mgr. Kubis, Mgr. Mračková Vildumetzová (od 9:30 hod.), p. Hurajčík,
Mgr. Blažek (od 9:28 hod.), Ing. Bureš, Ing. Jakobec, Ing. Bradáč, p. Váňa,
Ing. Janů (celkem 9 radních)
Mgr. Kubis, p. Hurajčík
Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Ing. Hryszová, Mgr. Novotný, Mgr. Pavlíková, PhDr. Mgr. Smoleja,
Ing. Štěrba
Mgr. Jana Lukášová

Usnesení č.

A. Volba ověřovatelů zápisu
B. Schválení programu jednání
1. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje,
a.s. – určení auditora pro ověření Řádné roční účetní závěrky za rok 2020, Výroční
zprávy za rok 2020 a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020
2. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 05.10.2020
3. Poskytnutí finančního daru bývalým politickým vězňům a rehabilitovaným
vojákům žijícím v Karlovarském kraji
4. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje
5. Dodatek č. 1 k Podmínkám pro použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele,
povinnostem příjemce a důsledkům porušení povinností příjemce stanoveným
příspěvkovým organizacím poskytujícím sociální služby v roce 2020
6. Rozpočtové změny
7. Odepsání nákladů na zmařené investice příspěvkových organizací Karlovarského
kraje
8. Dodatek č. 1 ke smlouvě ev. č. KK03162/2019 o veřejných službách v přepravě
cestujících k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje
městskou autobusovou dopravou dopravcem Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
9. Zveřejnění oznámení dle ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb.,
o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů - uzavření smlouvy o veřejných službách s MĚSTSKOU
DOPRAVOU Mariánské Lázně s.r.o.
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10. Provozní plán Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové
organizace, na rok 2020 – změna č. 1
11. Uzavření dodatku č. 35S/2020/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020
12. Výjimka z předpisu Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským
krajem a jeho příspěvkovými organizacemi
13. „Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách“ - schválení dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo na provedení stavby
14. Projekt Kotlíkové dotace II - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové
investiční dotace s evidenčním číslem KK02773/2017
15. Prodej pozemku p.č. 2234/1 v k.ú. a obci Toužim
16. Schválení prodeje osobního vozidla zn. Škoda Fabia combi, RZ 1K8 1903,
ve vlastnictví Karlovarského kraje, svěřeného k hospodaření Galerii výtvarného
umění v Chebu, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje
17. Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Sociálními
službami v Kynšperku nad Ohří, příspěvkovou organizací a Pavlínou Džupinovou,
za účelem užívání nebytových prostor k provozování kantýnské činnosti
18. Souhlas s pokácením 5 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 214/1 v k.ú. Skalka
u Hazlova
19. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje
do majetku města Hroznětín - pozemky p.p.č. 948/2 a 1026/2 a část pozemku
p.p.č. 954/1 v k.ú. Bystřice u Hroznětína
20. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 467/11, 467/12, 467/13, 467/14,
467/15, 467/16, 467/19 a 467/20 v k.ú. Chodov u Bečova nad Teplou z majetku
Karlovarského kraje do majetku obce Chodov a bezúplatné nabytí pozemků
p.p.č. 10/7, 10/8, 36/5, 304/25 a 432/49 v k.ú. Chodov u Bečova nad Teplou
z majetku obce Chodov do majetku Karlovarského kraje
21. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
22. Informační povinnost společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o., vyplývající
ze Společné dohody o úplném a konsolidovaném znění smluv uzavřených
v souvislosti s provozováním nemocnice Sokolov a upřesnění některých práv
a povinností z nich vyplývajících, ev. č. KK 01807/2018
23. Schválení výsledku nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka transportních
defibrilátorů a plicních ventilátorů pro ZZS KVK“ Zdravotnické záchranné služby
Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
24. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - LEADER ACADEMY o.p.s.
25. Stipendia pro žáky středních škol zřizovaných Karlovarským krajem za 2. pololetí
školního roku 2019/2020 - dodatek
26. Pravidla pro poskytování náborových příspěvků učitelům nastupujícím
do pracovního poměru v příspěvkových organizacích vykonávajících činnost
základních škol a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem - schválení
dodatku č. 1 a přerozdělení celkového počtu náborových příspěvků
27. Stipendijní řád Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace
28. Informace o aktuálním stavu připravenosti Karlovarského kraje na Fondu
pro spravedlivou transformaci
29. Rozpočtové změny II
30. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové
organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, p.o.,
na havarijní akci "Výměna elektrických kabelů"
31. Revokace části usnesení č. RK 927/08/20 a poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu Karlovarského kraje spolku DROSERA z.s.
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32. Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje členům zastupitelstva RK 1090/10/20
po ukončení mandátu v Zastupitelstvu Karlovarského kraje v období 2016 - 2020,
do osobního vlastnictví
33. Projekty "Podpora veřejné hromadné dopravy v Karlovarském kraji v oblastech RK 1091/10/20
I. až IV. s cílem zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí
a to vyřazením stávajících autobusů z dopravní obslužnosti Karlovarského kraje
a nákupem nových autobusů s pohonem CNG"
- schválení plné moci pro vedoucí projektů
- administrace a realizace veřejné zakázky na nákup nízkoemisních autobusů
pro Karlovarský kraj

05.10.2020
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A. Volba ověřovatelů zápisu
Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:
- Ing. Jaroslava Bradáče
- Ing. Jana Bureše

B. Schválení programu jednání
Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.
Rozšíření programu o:
26. Pravidla pro poskytování náborových příspěvků učitelům nastupujícím do pracovního poměru
v příspěvkových organizacích vykonávajících činnost základních škol a středních škol zřizovaných
Karlovarským krajem - schválení dodatku č. 1 a přerozdělení celkového počtu náborových
příspěvků
27. Stipendijní řád Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace
28. Informace o aktuálním stavu připravenosti Karlovarského kraje na Fondu pro spravedlivou
transformaci
29. Rozpočtové změny II
30. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizaci Domov
pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, p.o., na havarijní akci "Výměna elektrických
kabelů"
31. Revokace části usnesení č. RK 927/08/20 a poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu Karlovarského kraje spolku DROSERA z.s.
32. Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje členům zastupitelstva po ukončení
mandátu v Zastupitelstvu Karlovarského kraje v období 2016 - 2020, do osobního vlastnictví
33. Projekty "Podpora veřejné hromadné dopravy v Karlovarském kraji v oblastech
I. až IV. s cílem zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí
a to vyřazením stávajících autobusů z dopravní obslužnosti Karlovarského kraje
a nákupem nových autobusů s pohonem CNG"
- schválení plné moci pro vedoucí projektů
- administrace a realizace veřejné zakázky na nákup nízkoemisních autobusů pro Karlovarský kraj
Staženo z programu:
17. Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Sociálními službami
v Kynšperku nad Ohří, příspěvkovou organizací a Pavlínou Džupinovou, za účelem užívání
nebytových prostor k provozování kantýnské činnosti

1. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. – určení
auditora pro ověření Řádné roční účetní závěrky za rok 2020, Výroční zprávy za rok 2020 a Zprávy
o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1060/10/20
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 obchodní společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.,
05.10.2020
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IČO 26402068, se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice (dále jen ÚSKK, a.s.), zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197
- určuje, že ověření Řádné roční účetní závěrky za rok 2020, Výroční zprávy za rok 2020 a Zprávy
o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020 provede auditorská firma Q-AUDIT, s.r.o., Mírové
náměstí136/19, Mariánské Lázně, PSČ 353 01, IČO 61173339, Oprávnění Komory auditorů České
republiky k výkonu auditorské činnosti č. 0120
- bere na vědomí předloženou Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku
společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., za období 1-6/2020
- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Mgr. Petra Kubise, podpisem zápisu o rozhodnutí za jediného
společníka ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech, ve znění pozdějších předpisů
Termín kontroly: 30.11.2020
Zodpovídá:

Ing. Martin Leichter, MBA, předseda představenstva
Ing. Pavel Raška, člen představenstva

2. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 05.10.2020
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1061/10/20
- bere na vědomí informaci o splnění nebo průběžném plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu
05.10.2020 dle návrhu č. 1 a č. 2
Zodpovídá:

Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

3. Poskytnutí finančního daru bývalým politickým vězňům a rehabilitovaným vojákům žijícím
v Karlovarském kraji
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1062/10/20
- schvaluje poskytnutí finančního daru bývalým politickým vězňům a rehabilitovaným vojákům žijícím
v Karlovarském kraji ve výši 2.500 Kč na osobu dle seznamu uvedeného v příloze
Termín kontroly: 30.11.2020
Zodpovídá:

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

4. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1063/10/20
- bere na vědomí usnesení Komisí Rady Karlovarského kraje od 7. 9. do 17. 9. 2020 dle návrhu
Zodpovídá:
05.10.2020

Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí
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5. Dodatek č. 1 k Podmínkám pro použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele, povinnostem
příjemce a důsledkům porušení povinností příjemce stanoveným příspěvkovým organizacím
poskytujícím sociální služby v roce 2020
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1064/10/20
- schvaluje dodatek č. 1 k Podmínkám pro použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele,
povinnostem příjemce a důsledkům porušení povinností příjemce stanoveným příspěvkovým organizacím
poskytujícím sociální služby v roce 2020
- ukládá ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem poskytujících sociální
služby postupovat v souladu s dodatkem č. 1 k Podmínkám pro použití příspěvku na provoz z rozpočtu
zřizovatele, povinnostem příjemce a důsledkům porušení povinností příjemce stanoveným příspěvkovým
organizacím poskytujícím sociální služby v roce 2020
- schvaluje rozpočtovou změnu č. 328/2020
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 11.123.900 Kč z rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského
úřadu Karlovarského kraje, kapitoly příspěvky cizím subjektům do rozpočtu tohoto odboru; finanční
prostředky jsou určeny zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje na dofinancování
sociálních služeb v roce 2020 formou příspěvku na provoz (seznam jednotlivých příspěvkových
organizací je uveden v důvodové zprávě); rozdělení finančních prostředků schválilo Zastupitelstvo
Karlovarského kraje usnesením č. ZK 187/09/20 ze dne 14. 9. 2020
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

Mgr. Lenka Antolová, MPA., ředitelka Sociálních služeb v Kynšperku nad Ohří,
příspěvková organizace
JUDr. Bc. Zuzana Blažková, ředitelka Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ"
v Nejdku, příspěvková organizace
Mgr. Petra Sekáčová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“
v Sokolově, příspěvková organizace
Bc. Alfréd Hlušek, ředitel Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace
Daniel Lindenberg, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA"
v Hazlově, příspěvková organizace
Mgr. Simona Hechtová, ředitelka Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu,
příspěvková organizace
Ing. Pavel Novák, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské,
příspěvková organizace
Marie Pařížská, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově,
příspěvková organizace
Mgr. Alena Samuelová, ředitelka Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková
organizace
Ing. Libor Syrovátka, ředitel Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace
Ing. Monika Šumová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“
v Mnichově, příspěvková organizace
Ing. Lenka Wohlrabová, ředitelka Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková
organizace

6. Rozpočtové změny
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1065/10/20

05.10.2020
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- schvaluje
Rozpočtovou změnu č. 329/2020
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v celkové výši 233.175.000 Kč do rozpočtu Odboru
dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje z titulu přijetí účelové dotace
ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci
Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje na financování výstavby,
modernizace a oprav silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje na rok 2020, z toho investiční
dotace činí 97.000.000 Kč a neinvestiční dotace činí 136.175.000 Kč.
Rozpočtovou změnu č. 330/2020
- přesun rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského
kraje z běžných na kapitálové v celkové výši ± 500.000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny
jako bezúročná účelová zápůjčka pro obec Pernink za účelem nákupu nemovitosti budovy č.p. 77 stojící
na pozemku parc.č.193/1 v katastrálním území Pernink, která bude sloužit jako ordinace praktického
lékaře v obci Pernink. Zápůjčka peněz za podmínek uvedených ve smlouvě byla schválena
Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 272/09/20 ze dne 14. 9. 2020.
Rozpočtovou změnu č. 331/2020
- navýšení příjmů a výdajů Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši
2.787.377 Kč z titulu poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České
republiky. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje v oblasti
sociální na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních
služeb v souvislosti s epidemií COVID – 19 (rozpis na jednotlivé příspěvkové organizace je v důvodové
zprávě).
Rozpočtovou změnu č. 332/2020
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v celkové částce 1.437.672 Kč z titulu přidělení
neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na rozvojový
program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa); MSMT-17741/2020-1
na období leden – červen 2020 (ex post) a září – prosinec 2020. Finanční prostředky jsou určeny
do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje a budou
poskytnuty příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Základní škola a střední škola Karlovy Vary
v částce 33.780 Kč, soukromé škole zřizované v oblasti školství Základní škola, mateřská škola a dětské
jesle Moudrá sova s.r.o., v částce 145.530 Kč a dále školám a školským zařízením zřizovaným obcemi
Karlovarského kraje v částce 1.258.362 Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je uveden
v příloze).
Rozpočtovou změnu č. 333/2020
- navýšení příjmů a zároveň snížení financování Karlovarského kraje o částku 1.584,59 EUR
(41.532,10 Kč k datu připsání dotace na zvláštní eurový účet) z titulu přijetí podílu státního rozpočtu
od Ministerstva pro místní rozvoj České republiky pro Karlovarský kraj za realizaci projektu CLARA III:
Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu financovaného v rámci
operačního programu Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká Republika 2014–2020, který byl
krajem plně předfinancován
Rozpočtovou změnu č. 334/2020
- snížení příjmů a výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje
o částku 386.849,28 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 Sova Cheb, Goethova 26. Finanční prostředky budou
poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
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Rozpočtovou změnu č. 335/2020
- snížení příjmů a výdajů Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje z titulu vrácení
finančních prostředků v celkové výši 19.817 Kč Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky.
Jedná se o vrácené finanční prostředky od tří příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti
sociální z poskytnutých účelových mimořádných dotací v r. 2020 na odměny zaměstnanců sociálních
služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie COVID – 19 (rozpis vratek jednotlivých
příspěvkových organizací je uveden v důvodové zprávě).
Rozpočtovou změnu č. 336/2020
- změnu charakteru rozpočtových prostředků v rámci Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského
úřadu Karlovarského kraje, kapitoly Příspěvky cizím subjektům ve výši ± 18.306 Kč z investičních
na neinvestiční finanční prostředky. Jedná se o prostředky určené na poskytnutí neinvestiční dotace
společnosti Asociace Záchranný kruh, z.s., v rámci programu na Podporu obnovy stávajících a vznik
nových dopravních hřišť pro rok 2020.
Termín kontroly: 16.11.2020
Zodpovídá:

Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu

7. Odepsání nákladů na zmařené investice příspěvkových organizací Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1066/10/20
- souhlasí s odpisem nákladů na zmařené investice nerealizovaného projektu instalace kogenerační
jednotky u příspěvkových organizací Karlovarského kraje v celkové výši 438.634 Kč:
 Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, p.o., v celkové výši 74.250 Kč
 Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, p.o., v celkové výši 113.933 Kč
 Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, p.o., v celkové výši
117.515 Kč
 Domov pro seniory v Hranicích, p.o., v celkové výši 132.936 Kč
Termín kontroly: 02.11.2020
Zodpovídá:

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

8. Dodatek č. 1 ke smlouvě ev. č. KK03162/2019 o veřejných službách v přepravě cestujících
k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje městskou autobusovou
dopravou dopravcem Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1067/10/20
- souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění
dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje městskou autobusovou dopravou
ev. č. KK03162/2019 s dopravcem Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., dle návrhu
- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění
dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje městskou autobusovou dopravou
ev. č. KK03162/2019 s dopravcem Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., dle návrhu
- pověřuje náměstka hejtmana pana Martina Hurajčíka uzavřením a podpisem předmětného dodatku
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Termín kontroly: 30.11.2020
Zodpovídá:

Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

9. Zveřejnění oznámení dle ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách
v přepravě cestujících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - uzavření
smlouvy o veřejných službách s MĚSTSKOU DOPRAVOU Mariánské Lázně s.r.o.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1068/10/20
- schvaluje zveřejnění oznámení dle § 19 odst. 2 zákona 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě
cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o záměru uzavřít smlouvu o veřejných
službách přímým zadáním k zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou
na trase mezi Mariánskými Lázněmi a Velkou Hleďsebí s dopravcem MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské
Lázně s.r.o., IČO 26412501, dle návrhu, bez zveřejnění předběžného oznámení informací v Úředním
věstníku EU
- pověřuje vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Mgr. Vladimíra Malého podpisem
oznámení, dle návrhu
- ukládá vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství Mgr. Vladimíru Malému zveřejnit
oznámení na úřední desce Krajského úřadu Karlovarského kraje a způsobem umožňujícím dálkový
přístup, dle návrhu
- schvaluje zařazení trolejbusové linky č. 417 006 do dopravní obslužnosti Karlovarského kraje
pro období let 2021 - 2030, dle návrhu
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

10. Provozní plán Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace,
na rok 2020 – změna č. 1
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1069/10/20
- bere na vědomí předloženou změnu č. 1 provozního plánu Krajské správy a údržby silnic Karlovarského
kraje, příspěvkové organizace, na rok 2020, s tím že celkové předpokládané zdroje se zvyšují z částky
1.053.566 tis. Kč na částku 1.124.534 tis. Kč, tj. o částku 70.968 tis. Kč
- bere na vědomí zvýšení neinvestičních zdrojů na rok 2020 z částky 313.401 tis. Kč na částku
580.701 tis. Kč, tj. o částku 267.300 tis. Kč
- schvaluje zvýšení čerpání neinvestičních nákladů z částky 313.401 tis. Kč na částku 580.701 tis. Kč,
tj. o částku 267.300 tis. Kč
- bere na vědomí snížení zdrojů v investičním fondu na rok 2020 z částky 1.006.318 tis. Kč na částku
810.306 tis. Kč, tj. o částku 196.012 tis. Kč
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- schvaluje změny v použití investičního fondu z částky 1.006.318 tis. Kč na částku 810.306 tis. Kč,
tj. o částku 196.012 tis. Kč
- snížení čerpání stavebních a ostatních investic z částky 2.000 tis. Kč na částku 1.000 tis.
Kč, tj. o 1.000 tis. Kč
- zvýšení čerpání na posílení zdroje určeného na financování údržby silniční sítě z částky
115.200 tis. Kč na částku 116.200 tis. Kč, tj. o 1.000 tis. Kč
- snížení čerpání investic do silniční sítě z částky 620.400 tis. Kč na částku 554.300 tis. Kč,
tj. o 66.100 tis. Kč
- snížení čerpání investic na splátky úvěrů z částky 267.963 tis. Kč na částku 138.488 tis. Kč.,
tj. o 129.475 tis. Kč
- snížení rezervy investičního fondu z částky 755 tis. Kč na částku 318 tis. Kč, tj. o 437 tis. Kč
- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, zapracovat
změny do Provozního plánu organizace na rok 2020
Termín kontroly: únor 2021
Zodpovídá:

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

11. Uzavření dodatku č. 35S/2020/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1070/10/20
- schvaluje využití celkové nově přidělené finanční alokace ve výši 11.862.278 Kč na neinvestiční akce
- souhlasí s návrhem dodatku č. 35S/2020/1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 dle předloženého návrhu
- schvaluje uzavření dodatku č. 35S/2020/1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 dle předloženého návrhu a schvaluje nabytí finančních
prostředků podle této smlouvy
- pověřuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, přijetím
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury určených na realizaci
jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji v roce 2020
- pověřuje náměstka hejtmana pana Martina Hurajčíka podpisem dodatku č. 35S/2020/1 ke smlouvě
o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020
dle předloženého návrhu
- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, učinit
veškeré kroky směřující k uzavření dodatku č. 35S/2020/1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

05.10.2020

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního
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12. Výjimka z předpisu Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho
příspěvkovými organizacemi
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1071/10/20
- bere na vědomí žádost o výjimku z předpisu Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským
krajem a jeho příspěvkovými organizacemi, článku IX odst. 1 písmeno a) a uzavření dodatku smlouvy
na poskytování právních služeb s advokátní kanceláří
- schvaluje výjimku z předpisu Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho
příspěvkovými organizacemi, článku IX odst. 1 písmeno a)
Zodpovídá:

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

13. „Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách“ - schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
na provedení stavby
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1072/10/20
- bere na vědomí informaci o změnových listech č. 1 - 9 v rámci realizace stavby „Lávka přes řeku Ohři
ve Svatošských skalách“
- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Metrostav a.s., se sídlem Koželužská
2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915, na realizaci stavby „Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských
skalách“, dle návrhu
- pověřuje Ing. Josefa Janů podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Metrostav a.s.,
se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915, na realizaci stavby „Lávka přes řeku
Ohři ve Svatošských skalách“
Termín kontroly: 02.11.2020
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic

14. Projekt Kotlíkové dotace II - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace
s evidenčním číslem KK02773/2017
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1073/10/20
- schvaluje uzavření dodatku č. 1, kterým se upravuje Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace
s evidenčním číslem KK02773/2017
- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana Karlovarského kraje, podpisem dodatku č. 1,
kterým se upravuje Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK02773/2017
Termín kontroly: 30.11.2020
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Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic

15. Prodej pozemku p.č. 2234/1 v k.ú. a obci Toužim
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1074/10/20
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemku p.č. 2234/1
o výměře 47 m2, druh pozemku vodní plocha, v katastrálním území a obci Toužim, zapsáno na LV č. 1869
u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy Vary, konkrétnímu zájemci,
a to formou kupní smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, IČO 70891168, se sídlem Závodní
353/88 360 06 Karlovy Vary, zastoupeným Střední lesnickou školou Žlutice, příspěvková organizace,
IČO 49754050, se sídlem Žižkov 345, 364 52 Žlutice (jako prodávající na straně jedné) a Statkem Chyše
s.r.o., IČO 18224962, se sídlem Chyše 141, 364 53 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní
cenu ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené na základě znaleckého posudku č. 401/2/8/2020,
tj. ve výši 3.290,00 Kč, a dále za podmínky, že kupující se zavazuje uhradit náklady za zpracování
znaleckého posudku ve výši 2.800,00 Kč bez DPH, tj. 3.388,00 Kč vč. DPH, a správní poplatek spojený
s návrhem na vklad v platné zákonné výši, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví
Karlovarského kraje do vlastnictví Statku Chyše s.r.o.
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Střední lesnické škole Žlutice,
příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření kupní smlouvy, dle návrhu
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Střední lesnickou školu Žlutice,
příspěvková organizace, podpisem kupní smlouvy, dle návrhu
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

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

16. Schválení prodeje osobního vozidla zn. Škoda Fabia combi, RZ 1K8 1903, ve vlastnictví
Karlovarského kraje, svěřeného k hospodaření Galerii výtvarného umění v Chebu, příspěvkové
organizaci Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1075/10/20
- souhlasí dle přílohy č. 2 zřizovací listiny „Pravidla pro správu majetku kraje“ s prodejem nepotřebného
osobního vozidla zn. Škoda Fabia combi, rok výroby 2005, RZ 1K8 1903, pořizovací cena 400.599,00 Kč,
formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Galerií výtvarného umění, příspěvkovou
organizací Karlovarského kraje (jako prodávajícím na jedné straně) a jediným zájemcem paní xxxx
xxxxxx, bytem xxxxx (jako kupujícím na straně druhé), za cenu určenou znalcem ve výši 56.000 Kč,
dle návrhu
- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 56.000,00 Kč, získané prodejem nepotřebného
vozidla specifikovaného v návrhu, zůstanou příspěvkové organizaci
- ukládá řediteli Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje,
Mgr. Marcelu Fišerovi, Ph.D., uzavřít předmětnou kupní smlouvu a pověřuje ho podpisem této smlouvy,
dle návrhu
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Termín kontroly: 30.11.2020
Zodpovídá:

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku
Mgr. Marcel Fišer, Ph.D., ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková
organizace

17. Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Sociálními službami
v Kynšperku nad Ohří, příspěvkovou organizací a Pavlínou Džupinovou, za účelem užívání
nebytových prostor k provozování kantýnské činnosti
Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.

18. Souhlas s pokácením 5 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 214/1 v k.ú. Skalka u Hazlova
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1076/10/20
- souhlasí s pokácením 5 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 214/1 v k.ú. Skalka u Hazlova,
ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu plánované realizace stavby "I/64 Rekonstrukce mostu 64-006
Pata - PD"
- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty Domovu pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově,
příspěvková organizace, pro potřeby organizace
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku
Daniel Lindenberg, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA"
v Hazlově, příspěvková organizace

19. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města
Hroznětín - pozemky p.p.č. 948/2 a 1026/2 a část pozemku p.p.č. 954/1 v k.ú. Bystřice u Hroznětína
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1077/10/20
- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 948/2 o výměře 9068 m2,
p.p.č. 1026/2 o výměře 37 m2 a část pozemku p.p.č. 954/1, která byla oddělena geometrickým plánem
č. 157-3/2020 z původního pozemku p.p.č. 954/1 a označena jako pozemek p.p.č. 954/6 o výměře 2557
m2 v k.ú. Bystřice u Hroznětína a obci Hroznětín, konkrétnímu zájemci městu Hroznětín, a to formou
darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárce na straně jedné) a městem Hroznětín, se sídlem
Krušnohorské náměstí 1, PSČ 362 33 Hroznětín, IČO 00254592 (jako obdarovaný na straně druhé),
za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité
věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný
zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje
do vlastnictví města Hroznětín
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků
p.p.č. 948/2 o výměře 9068 m2, p.p.č. 1026/2 o výměře 37 m2 a části pozemku p.p.č. 954/1, která byla
oddělena geometrickým plánem č. 157-3/2020 z původního pozemku p.p.č. 954/1 a označena
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jako pozemek p.p.č. 954/6 o výměře 2557 m2 v k.ú. Bystřice u Hroznětína a obci Hroznětín, konkrétnímu
zájemci městu Hroznětín, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným
Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárce na straně
jedné) a městem Hroznětín, se sídlem Krušnohorské náměstí 1, PSČ 362 33 Hroznětín, IČO 00254592
(jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského
kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento
převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci
z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Hroznětín
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné darovací 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

20. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 467/11, 467/12, 467/13, 467/14, 467/15, 467/16,
467/19 a 467/20 v k.ú. Chodov u Bečova nad Teplou z majetku Karlovarského kraje do majetku
obce Chodov a bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 10/7, 10/8, 36/5, 304/25 a 432/49 v k.ú. Chodov
u Bečova nad Teplou z majetku obce Chodov do majetku Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1078/10/20
- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 467/11 o výměře 47 m2, 467/12
o výměře 50 m2, 467/13 o výměře 381 m2, 467/14 o výměře 27 m2, 467/15 o výměře 219 m2, 467/16
o výměře 88 m2, 467/19 o výměře 51 m2 a 467/20 o výměře 107 m2 v k.ú. Chodov u Bečova nad Teplou
a obci Chodov, konkrétnímu zájemci obci Chodov, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským
krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
(jako dárce na straně jedné) a obcí Chodov, se sídlem Chodov 90, PSČ 364 64 Chodov, IČO 00872059
(jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského
kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento
převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci
z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Chodov
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků
p.p.č. 467/11 o výměře 47 m2, 467/12 o výměře 50 m2, 467/13 o výměře 381 m2, 467/14 o výměře 27 m2,
467/15 o výměře 219 m2, 467/16 o výměře 88 m2, 467/19 o výměře 51 m2 a 467/20 o výměře 107 m2
v k.ú. Chodov u Bečova nad Teplou a obci Chodov, konkrétnímu zájemci obci Chodov, a to formou
darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárce na straně jedné) a obcí Chodov, se sídlem
Chodov 90, PSČ 364 64 Chodov, IČO 00872059 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že
do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední
desce před jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou
nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce
Chodov
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků
p.p.č. 10/7 o výměře 3 m2, 10/8 o výměře 34 m2, 36/5 o výměře 3 m2, 304/25 o výměře 8 m2 a 432/49
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o výměře 345 m2 v k.ú. Chodov u Bečova nad Teplou a obci Chodov formou darovací smlouvy mezi obcí
Chodov, se sídlem Chodov 90, PSČ 364 64 Chodov, IČO 00872059 (jako dárce na straně jedné)
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovité věci
z vlastnictví obce Chodov do majetku Karlovarského kraje
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětných darovacích smluv
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

21. 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 1079/10/20
- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21041, pozemek p.p.č. 1400 v k.ú. Krásná
Lípa u Šindelové, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci
společností Stav - elektro s.r.o., dle geometrického plánu č. 304-5718/2020 ze dne 24.07.2020 (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 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. II/198, pozemek p.p.č. 1591/1
v k.ú. Prachomety, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci
společností Stav - elektro s.r.o., dle geometrického plánu č. 143-5730/2020 ze dne 30.07.2020 (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 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/00625, pozemek p.p.č. 892/4 v k.ú. Horní
Tašovice, ve prospěch společnosti CETIN a.s., zastoupené na základě plné moci společností První SaZ
Plzeň a.s., dle geometrického plánu č. 365-22/2019 ze dne 24.04.2019 (umístění inženýrských sítí –
vedení optického kabelu), 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/22128, pozemek p.č. 51 v k.ú. Hluboký,
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností
ELEKTROPLAN s.r.o., dle geometrického plánu č. 169-85/2019 ze dne 01.12.2019 (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/00624, pozemek p.p.č. 874/1 v k.ú. Polom
u Údrče, ve prospěch společnosti Vodohospodářské sdružení obcí Západních Čech dle geometrického
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plánu č. 42-17/2020 ze dne 26.05.2020 (umístění inženýrských sítí – vodovod), a to za celkovou
jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14
ze dne 03.09.2014, tj. celkem 605 Kč
- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/20175, pozemek p.p.č. 2783
v k.ú. Tachovská Huť, ve prospěch společnosti CHEVAK Cheb, a.s., dle geometrického plánu
č. 197-7029/2020 ze dne 15.04.2020 (umístění inženýrských sítí – vodovodní přivaděč), 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/21235, pozemky p.č. 317/1 a 318/1
v k.ú. Dasnice, ve prospěch obce Dasnice, se sídlem Dasnice 42, PSČ 357 09 Dasnice, IČO 00259292,
dle geometrického plánu č. 388-154/2020 ze dne 14.07.2020 (umístění inženýrských sítí – veřejné
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
- 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

22. Informační povinnost společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o., vyplývající ze Společné dohody
o úplném a konsolidovaném znění smluv uzavřených v souvislosti s provozováním nemocnice
Sokolov a upřesnění některých práv a povinností z nich vyplývajících, ev. č. KK 01807/2018
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1080/10/20
- bere na vědomí informaci o koncepci provozování Části závodu společností NEMOS SOKOLOV s.r.o.,
na nadcházející tři roky
- bere na vědomí závěrečnou zprávu o Části závodu spravovaného společností NEMOS SOKOLOV s.r.o.
- schvaluje plán investic do majetku náležícího k Části závodu a do nemovitostí pro rok 2021 dle návrhu
- schvaluje nezařazení investičních akcí dle návrhu k realizaci Karlovarským krajem
Zodpovídá:
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23. Schválení výsledku nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka transportních defibrilátorů
a plicních ventilátorů pro ZZS KVK“ Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1081/10/20
- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky s názvem: „Dodávka transportních
defibrilátorů a plicních ventilátorů pro ZZS KVK“
- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku „Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů
pro ZZS KVK, část A. Transportní defibrilátory“ dle návrhu
- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku „Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů
pro ZZS KVK, část B. Plicní ventilátory“ dle návrhu
- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Dodávka transportních defibrilátorů a plicních
ventilátorů pro ZZS KVK, část A. Transportní defibrilátory“ po marném uplynutí lhůt k podání námitek
k průběhu zadávacího řízení s vybraným dodavatelem Medsol s.r.o., IČO 24201596, s nabídkovou cenou
1.704.000,00 Kč bez DPH (2.061.840,00 Kč vč. DPH)
- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Dodávka transportních defibrilátorů a plicních
ventilátorů pro ZZS KVK, část B. Plicní ventilátory“ po marném uplynutí lhůt k podání námitek
k průběhu zadávacího řízení s vybraným dodavatelem Medsol s.r.o., IČO 24201596, s nabídkovou cenou
618.000,00 Kč bez DPH (747.780,00 Kč vč. DPH)
- ukládá řediteli Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, činit úkony
spojené s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem Medsol s.r.o., IČO 24201596, pro část A.
transportní defibrilátory a vybraným dodavatelem Medsol s.r.o., IČO 24201596, pro část B. Plicní
ventilátory
- pověřuje MUDr. Jiřího Smetanu, ředitele příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, podpisem kupní smlouvy s vybraným dodavatelem Medsol s.r.o., IČO 24201596,
s nabídkovou cenou 1.704.000,00 Kč bez DPH (2.061.840,00 Kč vč. DPH) pro část A. Transportní
defibrilátory
- pověřuje MUDr. Jiřího Smetanu, ředitele příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, podpisem kupní smlouvy s vybraným dodavatelem Medsol s.r.o., IČO 24201596,
s nabídkovou cenou 618.000,00 Kč bez DPH (747.780,00 Kč vč. DPH) pro část B. Plicní ventilátory
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje
příspěvková organizace

24. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - LEADER ACADEMY o.p.s.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1082/10/20
- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 12.000 Kč
společnosti LEADER ACADEMY o.p.s., na úhradu části nákladů spojených s organizací příměstských
táborů ve Valči s názvem "Barončina stopa"
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- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: 30.11.2020
Zodpovídá:

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

25. Stipendia pro žáky středních škol zřizovaných Karlovarským krajem za 2. pololetí školního
roku 2019/2020 - dodatek
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1083/10/20
- schvaluje poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje formou navýšení provozního
příspěvku příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost středních škol zřizovaným Karlovarským
krajem na výplatu stipendií za 2. pololetí školního roku 2019/2020 žákům vzdělávajícím se v těchto
školách v celkové výši 39.250 Kč, dle návrhu, s tím, že výše stipendia činí 50 % částky dle čl. III. odst. 1
Pravidel pro poskytování stipendií žákům vzdělávajícím se ve středních školách zřizovaných
Karlovarským krajem
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: 02.11.2020
Zodpovídá:

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

26. Pravidla pro poskytování náborových příspěvků učitelům nastupujícím do pracovního poměru
v příspěvkových organizacích vykonávajících činnost základních škol a středních škol zřizovaných
Karlovarským krajem - schválení dodatku č. 1 a přerozdělení celkového počtu náborových
příspěvků
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1084/10/20
- schvaluje dodatek č. 1 Pravidel pro poskytování náborových příspěvků učitelům nastupujícím
do pracovního poměru v příspěvkových organizacích vykonávajících činnost základních škol a středních
škol zřizovaných Karlovarským krajem, dle návrhu
- zmocňuje odbor školství, mládeže a tělovýchovy k vydání úplného znění Pravidel pro poskytování
náborových příspěvků učitelům nastupujícím do pracovního poměru v příspěvkových organizacích
vykonávajících činnost základních škol a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem
- schvaluje přerozdělení celkového počtu náborových příspěvků pro jednotlivé příspěvkové organizace
vykonávající činnost základní školy či střední školy zřizované Karlovarským krajem, dle návrhu
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:
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27. Stipendijní řád Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1085/10/20
- souhlasí s vydáním Stipendijního řádu Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace,
dle návrhu
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitelku příspěvkové organizace o tomto
usnesení
Termín kontroly: 30.11.2020
Zodpovídá:

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

28. Informace o aktuálním stavu připravenosti Karlovarského kraje na Fondu pro spravedlivou
transformaci
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1086/10/20
- bere na vědomí předloženou Zprávu o stavu připravenosti Karlovarského kraje na Fond
pro spravedlivou transformaci vypracovanou společností Grant Thornton, ze dne 3. 9. 2020
- souhlasí a schvaluje rozpracování projektových fiší číslo 6 a 2 formou studie proveditelnosti
- souhlasí se záměrem vyhlášení veřejné zakázky na zpracování 8 studií proveditelnosti formou
podlimitního řízení, optimálně rozdělených do 8 částí
- souhlasí s vyčleněním finančních prostředků na výše zmíněnou projektovou přípravu
- ukládá zástupci zmocněnce hejtmana Karlovarského kraje nadále spolupracovat na plnění předmětu
smlouvy uzavřené dne 28. 7. 2020 se společností GT Appraisal services – Znalecký ústav a.s., a pověřuje
zástupce zmocněnce předáváním zpráv a dalších požadovaných podkladů, včetně komunikace s MMR,
MŽP, případně dalšími zúčastněnými orgány za účelem prezentace připravenosti Karlovarského kraje
na Fond pro spravedlivou transformaci
Termín kontroly: 30.11.2020
Zodpovídá:

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů

29. Rozpočtové změny II
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1087/10/20
- schvaluje
Rozpočtovou změnu č. 339/2020
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 5.000.000 Kč z kapitálové rezervy Odboru finančního
Karlovarského kraje do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru řízení projektů Karlovarského kraje na akci
KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary. Finanční prostředky jsou určeny k překlenutí období
do obdržení finančních prostředků části schválené dotace z Ministerstva kultury České republiky,
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dle podaných žádostí o platbu, na účet Karlovarského kraje. Po obdržení dotace budou prostředky vráceny
zpět do kapitálové rezervy Odboru finančního Karlovarského kraje.
Zodpovídá:

Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu

30. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizaci
Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, p.o., na havarijní akci "Výměna
elektrických kabelů"
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1088/10/20
- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizaci
Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, p.o., ve výši 120.315,30 Kč na havarijní akci
"Výměna elektrických kabelů"
Termín kontroly: 02.11.2020
Zodpovídá:

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

31. Revokace části usnesení č. RK 927/08/20 a poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje spolku DROSERA z.s.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1089/10/20
- ruší část usnesení č. RK 927/08/20 ze dne 24.08.2020 ve znění:
„souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální dotace
spolku DROSERA z.s. na podporu záchranné stanice DROSERA Bublava v důsledku nepříznivých
dopadů pandemie ve výši 60.000 Kč“
„souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí individuální dotace spolku DROSERA z.s. na podporu záchranné stanice DROSERA
Bublava v důsledku nepříznivých dopadů pandemie z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu“
„souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Karla Jakobce, člena Rady
Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí individuální dotace spolku DROSERA z.s., z rozpočtu Karlovarského kraje“
- schvaluje poskytnutí individuální dotace spolku DROSERA z.s., na podporu záchranné stanice
DROSERA Bublava v důsledku nepříznivých dopadů pandemie ve výši 60.000 Kč
- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace spolku DROSERA z.s.,
na podporu záchranné stanice DROSERA Bublava v důsledku nepříznivých dopadů pandemie z rozpočtu
Karlovarského kraje dle návrhu
- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí,
zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace spolku
DROSERA z.s., z rozpočtu Karlovarského kraje
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Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

32. Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje členům zastupitelstva po ukončení
mandátu v Zastupitelstvu Karlovarského kraje v období 2016 - 2020, do osobního vlastnictví
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1090/10/20
- schvaluje v souladu se směrnicí SE č. 04/2013 pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje, který
spravuje Krajský úřad Karlovarského kraje, prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje,
za
ceny
určené
znalcem
Ing.
Vítem
Novákem,
ze
dne
01.09.2020,
č. znaleckého posudku 244/2020, členům zastupitelů Karlovarského kraje využívaného
ve volebním období 2016 - 2020, do osobního vlastnictví, dle návrhu
- pověřuje Mgr. Martinu Vránovou, ředitelku Krajského úřadu Karlovarského kraje, v souladu
s předpisem Rady kraje PR č. 04/2016, podpisem kupních smluv, dle návrhu
Termín kontroly: 30.11.2020
Zodpovídá:

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku

33. Projekty "Podpora veřejné hromadné dopravy v Karlovarském kraji v oblastech I. až IV.
s cílem zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí a to vyřazením stávajících
autobusů z dopravní obslužnosti Karlovarského kraje a nákupem nových autobusů s pohonem
CNG"
- schválení plné moci pro vedoucí projektů
- administrace a realizace veřejné zakázky na nákup nízkoemisních autobusů pro Karlovarský kraj
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1091/10/20
- bere na vědomí informace obsažené v důvodové zprávě
- zmocňuje Ing. Květu Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů, k veškerým úkonům souvisejícím
s administrací čtyř projektů „Podpora veřejné hromadné dopravy v Karlovarském kraji v oblastech I. až
IV. s cílem zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí a to vyřazením stávajících
autobusů z dopravní obslužnosti Karlovarského kraje a nákupem nových autobusů s pohonem CNG“
v rozsahu dle návrhu
- pověřuje hejtmana, Mgr. Petra Kubise, podpisem plné moci pro Ing. Květu Hryszovou, k provádění
úkonů souvisejících se čtyřmi projekty „Podpora veřejné hromadné dopravy v Karlovarském kraji
v oblastech I. až IV. s cílem zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí a to vyřazením
stávajících autobusů z dopravní obslužnosti Karlovarského kraje a nákupem nových autobusů s pohonem
CNG“ v rozsahu dle návrhu
- schvaluje výjimku z předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2018 s názvem "Pravidla pro zadávání
veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" - zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na administraci a realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na nákup nízkoemisních
autobusů pro Karlovarský kraj, s možností zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby dle § 27
písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přímým zadáním oslovením jednoho

05.10.2020

Strana 21 (celkem 22)

Usnesení z 223. jednání RKK dne 05.10.2020

KK/1573/VZ/20

dodavatele ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
- schvaluje uzavření smlouvy na administraci a realizaci veřejné zakázky na nákup nízkoemisních
autobusů pro Karlovarský kraj v rámci čtyř projektů „Podpora veřejné hromadné dopravy v Karlovarském
kraji v oblastech I. až IV. s cílem zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí a to
vyřazením stávajících autobusů z dopravní obslužnosti Karlovarského kraje a nákupem nových autobusů
s pohonem CNG“ dle návrhu, s případným zapracováním připomínek odboru legislativní a právní
a krajský živnostenský úřad a dodavatele
- pověřuje Martina Hurajčíka, náměstka hejtmana Karlovarského kraje, podpisem smlouvy
na administraci a realizaci veřejné zakázky na nákup nízkoemisních autobusů pro Karlovarský kraj
v rámci čtyř projektů „Podpora veřejné hromadné dopravy v Karlovarském kraji v oblastech I. až IV.
s cílem zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí a to vyřazením stávajících autobusů
z dopravní obslužnosti Karlovarského kraje a nákupem nových autobusů s pohonem CNG“ s vybraným
dodavatelem ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů

Mgr. Petr Kubis v. r.
hejtman
Karlovarského kraje
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Ing. Jaroslav Bradáč v. r.
ověřovatel
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