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 225. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 19. října 2020 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje
v době od 9:10 do 12:58 hodin

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

Mgr. Kubis, Mgr. Mračková Vildumetzová (do 9:20 hod.), p. Hurajčík,
Mgr. Blažek, Ing. Jakobec, Ing. Bureš, Ing. Bradáč, p. Váňa, Ing. Janů
(celkem 9 radních)
Mgr. Kubis, p. Hurajčík
Mgr. Vránová, ředitelka krajského úřadu Karlovarského kraje
Mgr. Havlová (videokonferenčně), Ing. Hryszová (videokonferenčně),
Ing. Klíček
Marie Valentová

Usnesení č.

A. Volba ověřovatelů zápisu
B. Schválení programu jednání
1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 19.10.2020
2. Schválení předložení materiálu týkajícího se finančního postihu a materiálů
týkajících se řešení škod souvisejících s finančními postihy u vybraných projektů
realizovaných Karlovarským krajem ředitelkou krajského úřadu
3. Publikace ZODM 2020 v Karlovarském kraji
4. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje
5. Přehled uzavřených nájemních smluv a smluv o výpůjčce zasedacích místností
a zastupitelského sálu Krajského úřadu Karlovarského kraje
6. Rozpočtové změny
7. 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.
8. Postup ve věci rozhodnutí Ministerstva financí ČR č. j. MF-30451/2018/1203-38
ze dne 1. 10. 2020, o zamítnutí návrhu na zaplacení částky 1.779.352,04 Kč
u projektu "Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech",
reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01253
9. Schválení použití fondu investic příspěvkové organizaci Zařízení následné
rehabilitační a hospicové péče, p.o., na dofinancování akce "Nová budova
hospicové péče REHOS"
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10. Schválení podání žalobního návrhu ve věci vymáhání pohledávky Karlovarského
kraje za společností AUGUR Consulting s.r.o.
11. Navýšení hodinové sazby zaměstnancům vykonávajícím činnost na protialkoholní
záchytné stanici Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, p.o.
12. 6. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti
územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2020“
13. Dodatek č. 2 ke smlouvě ev. č. KK03169/2019 o veřejných službách v přepravě
cestujících ve veřejné linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti územního
obvodu Karlovarského kraje s dopravcem BUS LIGNETA a.s.
14. Pravidelná informace z kontrolního dne k Závazku veřejné služby na Údržbě silnic
Karlovarského kraje, a.s.
15. Informace o ukončení projektu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva
v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové
dotace I"
16. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech
v Karlovarském kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III" v rámci
podprogramu "Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření" - schválení
rozhodnutí o poskytnutí dotace a dotačního programu
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 - žádost o převedení nevyčerpané alokace kotlíkových
dotací I a II do stávajícího projektu na financování zásobníkových žádostí
18. Souhlas s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 2188/3 v k.ú. Cheb
19. Projednání žádosti o směnu pozemku v k.ú. a obci Toužim
20. Záměr kraje bezúplatně převést části pozemků p.p.č. 2852/1 a 2969/1 v k.ú. Teplá
z majetku Karlovarského kraje do majetku města Teplá a bezúplatné nabytí částí
pozemků p.p.č. 2852/2, 2852/3 a 3022/1 v k.ú. Teplá z majetku města Teplá
do majetku Karlovarského kraje
21. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje
do majetku města Toužim - pozemky p.p.č. 3069/11, 1459/107, 1459/99,
1459/105, 1459/11 a 1459/101 v k.ú. Toužim
22. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje
do majetku obce Valy - pozemky p.p.č. 134/4 a 541/4 v k.ú. Valy u Mariánských
Lázní
23. Záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje do majetku
fyzické osoby – část pozemku p.č. 210/2 v k.ú. Loket
24. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
25. Zřízení služebnosti k části pozemku p.p.č. 2593/6 v k.ú. Cheb a záměr kraje
bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města
Cheb - pozemky p.p.č. 2372/59, 2372/60 a část pozemku p.p.č. 2593/1 v k.ú. Cheb
26. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku
p.č. 261 v k.ú. Libavské Údolí ve prospěch Karlovarského kraje, Krajské správy
a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
27. Souhlas Karlovarského kraje se zřízením věcného břemene - služebnosti
ve prospěch nemovitých věcí, které tvoří areál zdravotnického zařízení Nemocnice
Sokolov, v souvislosti s prodejem objektu bývalé prádelny v majetku společnosti
NEMOS GROUP a.s.
28. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví
Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 1316/67 a 1316/68 v k.ú. Děpoltovice
29. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky s příslušností
hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, do vlastnictví
Karlovarského kraje – pozemky v k.ú. Bystřice u Hroznětína, Hroznětín a Kfely
u Ostrova
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30. Písemný souhlas s technickými podmínkami převodu pozemku p.č. 84/1
v k.ú. Loučky u Lokte z vlastnictví České republiky, s právem hospodařit
s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizace, do vlastnictví
Karlovarského kraje
31. Zřízení přírodní rezervace Chlum
32. Poskytnutí individuální dotace Českému rybářskému svazu, z.s., Západočeskému
územnímu svazu na vysazení reofilních ryb do revírů v Karlovarském kraji
na rok 2020
33. Poskytnutí věcného ocenění účastníkům soutěže „Recyklohraní aneb ukliďme
si svět“ v rámci společného projektu Karlovarského kraje a společnosti
ASEKOL a.s.
34. Revokace části usnesení č. RK 477/05/20 - Instalace kogeneračních jednotek
v příspěvkových organizacích Karlovarského kraje
35. Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Základní
škole a mateřské škole při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková
organizace
36. Poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
37. Odměňování ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
38. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Geofyzikální
ústav AV ČR, v. v. i.
39. Vyúčtování Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020
40. Programové a individuální dotace v oblasti sportu – změny účelu dotace a posunutí
termínu realizace a vyúčtování
41. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu
42. Program obnovy venkova – žádosti o změny v dotovaných akcích obcí Pernink,
Tuřany, Božíčany a Kaceřov
43. Žádost o odpuštění smluvní pokuty za pozdní předání díla Aktualizace Hlukové
studie letiště Karlovy Vary (2019)
44. Informace o výsledku projektu „Smart Akcelerátor (1. kolo)“
45. Uzavření Smlouvy o technické podpoře a rozvoji mezi Karlovarským krajem
a společností Software602 a.s.
46. Postup ve věci škodního případu souvisejícího s projektem "Aplikace moderních
metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v Karlovarském
kraji", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/42.00003" a s projektem "Personální audit Krajského
úřadu Karlovarského kraje", reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00124
47. Plnění usnesení č. RK 152/02/18 s názvem "Informace k nepodání podnětu
k případnému zahájení správního řízení z moci úřední k prošetření veřejné zakázky
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže u projektu "Rozvoj služby
eGovernmentu na území Karlovarského kraje – část I. až VI.",
reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07146", ukládající předložit podrobnou zprávu k tomuto
projektu
48. Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových
organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných
Karlovarským krajem
49. Informace o výsledku fyzické kontroly části sbírkových předmětů v Muzeu
Karlovy Vary, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje, a informace
o přijatých opatřeních
50. Dodatek č. 1 ke smlouvě o provozu integrovaného dopravního systému
Karlovarského kraje
51. Informace o personálním auditu
52. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního ruchu - Klub českých turistů, oblast Karlovarský kraj,
PhDr. Jakub Svěrák
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53. Rozpočtové změny II
54. Schválení dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Ochrana, zefektivnění
správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy
Vary - stavba depozitáře, část 1 - stavební práce“ v rámci projektu „Ochrana,
zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny
Karlovy Vary“, registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993
55. „Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa“ - informace o projektu
a veřejná zakázka malého rozsahu „Generel Karlovarské krajské nemocnice –
1. etapa – činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi
přípravy stavby“
56. Žádost Karlovarského kraje o poskytnutí dotace ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění
pozdějších předpisů
57. Vypořádání námitek proti vyloučení účastníka ze zadávacího řízení
a proti rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky "Muzeum Cheb - Výměna
osvětlení v budově expozice"
58. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku Zpracování projektové
dokumentace na zhotovení stavby S.polečné O.perační S.tředisko složek
integrovaného záchranného systému 112 včetně výkonu autorského dozoru
59. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka produktů
společnosti Microsoft formou licenčního ujednání Enterprise Agreement“
60. Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby "Revitalizace
objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" v rámci akce "KK – Revitalizace
Císařských lázní Karlovy Vary"
61. Investiční akce „Rekonstrukce hydroizolace objektu školy včetně dešťových
a odpadních stok“ Základní školy Ostrov, příspěvková organizace - Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
62. Investiční akce „Rekonstrukce kotelny a stodoly na dílny“ - stavba Střední lesnické
školy Žlutice, příspěvková organizace - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
63. Investiční akce „Rekonstrukce sociálních zařízení a hygienických koutů ve třídách
ve druhé polovině budovy, oprava a rekonstrukce odpadů“ Základní školy Ostrov,
příspěvková organizace - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
64. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "ISŠTE Sokolov –
Nákup vybavení pro objekt SO706" s dofinancováním kupní ceny
65. Projekt Karlovarského kraje "Implementace Krajského akčního plánu 1
v Karlovarském kraji" - uzavření licenční smlouvy na výstupy projektu
66. Projekt „Nástroje pro podporu bioekonomiky pro veřejnou správu – BE4PM
(Bioeconomy for Policy Makers)“ – příprava a realizace projektu kofinancovaného
z programu ÉTA Technologické agentury ČR
67. Zrušení komisí Rady Karlovarského kraje a odvolání předsedů a členů komisí
Rady Karlovarského kraje
68. Mimořádné dotační řízení MPSV pro rok 2020 na podporu mimořádného
finančního ohodnocení sociálních pracovníků na krajských úřadech v souvislosti
s epidemií COVID-19
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A. Volba ověřovatelů zápisu
Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:
- Martina Hurajčíka
- Ing. Karla Jakobce
B. Schválení programu jednání
Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.
Rozšíření programu o:
48. Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací
vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
49. Informace o výsledku fyzické kontroly části sbírkových předmětů v Muzeu Karlovy Vary,
příspěvkové organizaci Karlovarského kraje, a informace o přijatých opatřeních
50. Dodatek č. 1 ke smlouvě o provozu integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje
51. Informace o personálním auditu
52. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství
a cestovního ruchu - Klub českých turistů, oblast Karlovarský kraj, PhDr. Jakub Svěrák
53. Rozpočtové změny II
54. Schválení dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Ochrana, zefektivnění správy,
zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře,
část 1 - stavební práce“ v rámci projektu „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání
knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“, registrační číslo projektu
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993
55. „Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa“ - informace o projektu a veřejná zakázka
malého rozsahu „Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa – činnost koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy stavby“
56. Žádost Karlovarského kraje o poskytnutí dotace ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém
řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
57. Vypořádání námitek proti vyloučení účastníka ze zadávacího řízení a proti rozhodnutí o výběru
dodavatele veřejné zakázky "Muzeum Cheb - Výměna osvětlení v budově expozice"
58. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku Zpracování projektové dokumentace
na zhotovení stavby S.polečné O.perační S.tředisko složek integrovaného záchranného systému
112 včetně výkonu autorského dozoru
59. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka produktů společnosti
Microsoft formou licenčního ujednání Enterprise Agreement“
60. Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby "Revitalizace objektu
Císařských lázní, Karlovy Vary" v rámci akce "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy
Vary"
61. Investiční akce „Rekonstrukce hydroizolace objektu školy včetně dešťových a odpadních stok“
Základní školy Ostrov, příspěvková organizace - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
62. Investiční akce „Rekonstrukce kotelny a stodoly na dílny“ - stavba Střední lesnické školy
Žlutice, příspěvková organizace - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
63. Investiční akce „Rekonstrukce sociálních zařízení a hygienických koutů ve třídách ve druhé
polovině budovy, oprava a rekonstrukce odpadů“ Základní školy Ostrov, příspěvková organizace
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
64. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "ISŠTE Sokolov – Nákup vybavení
pro objekt SO706" s dofinancováním kupní ceny
65. Projekt Karlovarského kraje "Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji" uzavření licenční smlouvy na výstupy projektu
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66. Projekt „Nástroje pro podporu bioekonomiky pro veřejnou správu – BE4PM (Bioeconomy
for Policy Makers)“ – příprava a realizace projektu kofinancovaného z programu ÉTA
Technologické agentury ČR
67. Zrušení komisí Rady Karlovarského kraje a odvolání předsedů a členů komisí Rady
Karlovarského kraje
68. Mimořádné dotační řízení MPSV pro rok 2020 na podporu mimořádného finančního ohodnocení
sociálních pracovníků na krajských úřadech v souvislosti s epidemií COVID-19
Staženo z programu:
2. Schválení předložení materiálu týkajícího se finančního postihu a materiálů týkajících se řešení
škod souvisejících s finančními postihy u vybraných projektů realizovaných Karlovarským krajem
ředitelkou krajského úřadu
46. Postup ve věci škodního případu souvisejícího s projektem "Aplikace moderních metod zvyšování
výkonnosti,
kvality,
efektivity
a
transparentnosti
v
Karlovarském
kraji",
reg. č. CZ.1.04/4.1.00/42.00003" a s projektem "Personální audit Krajského úřadu Karlovarského
kraje", reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00124
47. Plnění usnesení č. RK 152/02/18 s názvem "Informace k nepodání podnětu
k případnému zahájení správního řízení z moci úřední k prošetření veřejné zakázky Úřadem
pro ochranu hospodářské soutěže u projektu "Rozvoj služby eGovernmentu na území
Karlovarského kraje – část I. až VI.", reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07146", ukládající předložit
podrobnou zprávu k tomuto projektu

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 19.10.2020
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1096/10/20
- bere na vědomí informaci o splnění nebo průběžném plnění usnesení Rady Karlovarského kraje
k datu 19.10.2020 dle návrhu č. 1 a č. 2
- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 19.10.2020
dle návrhu č. 3
Zodpovídá:

Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

2. Schválení předložení materiálu týkajícího se finančního postihu a materiálů týkajících se řešení
škod souvisejících s finančními postihy u vybraných projektů realizovaných Karlovarským krajem
ředitelkou krajského úřadu
Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.

3. Publikace ZODM 2020 v Karlovarském kraji
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1097/10/20
- souhlasí s darováním pamětní publikace fotografií "Karlovarský kraj pod pěti kruhy" dle návrhu
uvedeném v důvodové zprávě
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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 1098/10/20
- bere na vědomí usnesení Komisí Rady Karlovarského kraje od 17.09. do 24.09.2020 dle návrhu
Zodpovídá:

Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

5. Přehled uzavřených nájemních smluv a smluv o výpůjčce zasedacích místností a zastupitelského
sálu Krajského úřadu Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1099/10/20
- bere na vědomí přehled uzavřených nájemních smluv a smluv o výpůjčce zasedacích místností
a zastupitelského sálu Krajského úřadu Karlovarského kraje za období od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020
Zodpovídá:

Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

6. Rozpočtové změny
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1100/10/20
- schvaluje
Rozpočtovou změnu č. 342/2020
- navýšení příjmů a kapitálových výdajů ve výši 3.863.827,95 Kč do rozpočtu Odboru životního prostředí
a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly příspěvky cizím subjektům, zapojením
obdržených příjmů z poplatků za odběr podzemních vod, došlých na zvláštní účet Karlovarského kraje
v roce 2020. Tyto finanční prostředky jsou určeny na dofinancování dotačního programu na realizaci
drobných vodohospodářských a ekologických akcí.
Rozpočtovou změnu č. 343/2020
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 279.850 Kč z titulu přidělení neinvestiční
účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na rozvojový program
Vybavení
školských
poradenských
zařízení
diagnostickými
nástroji
v
roce
2020
č. j. MSMT-21901/2020-1. Finanční prostředky jsou určeny do rozpočtu Odboru školství, mládeže
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje, a budou poskytnuty příspěvkovým organizacím
zřizovaným Karlovarským krajem Základní škola a střední škola Karlovy Vary v částce 156.709 Kč
a Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary v částce 123.141 Kč.
Rozpočtovou změnu č. 344/2020
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 6.261.226 Kč z titulu přidělení neinvestiční
účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na rozvojový program
Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů a dětských domovů se školou za práci po dobu
nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním Covid-19 č. j. MSMT-33493/2020-41.
20.10.2020
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Finanční prostředky jsou určeny do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu
Karlovarského kraje, a budou poskytnuty příspěvkovým organizacím zřizovaným Karlovarským krajem:
• Dětský domov Mariánské Lázně a Aš v částce 1.943.851 Kč,
• Dětský domov Cheb a Horní Slavkov v částce 1.390.122 Kč,
• Dětský domov Karlovy vary a Ostrov v částce 2.927.253 Kč.
Rozpočtovou změnu č. 345/2020
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 60.000 Kč v rámci rozpočtu Odboru kultury, památkové péče,
lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly Příspěvky cizím subjektům,
a to z neinvestičních výdajů na kapitálové výdaje. Jedná se o změnu charakteru finančních prostředků
dle schválených dotací poskytnutých z dotačního programu na podporu aktivit v cestovním ruchu
v Karlovarském kraji, které byly schválené usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 909/08/20
ze dne 17. 8. 2020.
Rozpočtovou změnu č. 346/2020
- 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 8/2020 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. 347/2020
- navýšení příjmů a běžných výdajů Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje
v celkové výši 4.463.394,80 Kč z titulu poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva
zdravotnictví České republiky. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace
Karlovarského kraje v oblasti sociální na odměny zdravotnických pracovníků v souvislosti s epidemií
COVID – 19 (rozpis na jednotlivé příspěvkové organizace je v důvodové zprávě).
Rozpočtovou změnu č. 348/2020
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje
ve výši ± 187.320 Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou
organizaci Karlovarského kraje Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské na poskytnutí
náborového příspěvku čtyřem novým zaměstnancům, pracovníkům v sociálních službách v přímé
obslužné péči, kteří splnili 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. 349/2020
- navýšení příjmů a běžných výdajů Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku
400.000 Kč z titulu obdržení finančního daru na základě uzavřené smlouvy mezi Karlovarským krajem
a právnickou osobou ČEPS, a.s., určeného na nákup zdravotnických ochranných pomůcek v souvislosti
s pandemií COVID-19
Rozpočtovou změnu č. 350/2020
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 158.510 Kč z rozpočtu kapitálových výdajů Odboru
bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu kapitálových výdajů
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou
určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední škola živnostenská Sokolov do fondu
investic na realizaci krajského projektu Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji.
Rozpočtovou změnu č. 351/2020
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 1.780.000 Kč z rozpočtu kapitálových výdajů Odboru
bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu kapitálových výdajů
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou
určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola
Cheb do fondu investic na realizaci krajského projektu Zabezpečení škol a školských zařízení
20.10.2020
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v Karlovarském kraji.
Rozpočtovou změnu č. 352/2020
- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu projektů EU Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Karlovarského kraje o částku 229.043 EUR (6.003.217,03 Kč k datu připsání neinvestiční dotace
na zvláštní eurový účet) z titulu přijetí evropského podílu z Bavorského ministerstva hospodářství, energie
a technologie za realizaci projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy
v česko-bavorském regionu financovaného v rámci operačního programu Program spolupráce Svobodný
stát Bavorsko – Česká Republika 2014–2020. Finanční prostředky jsou určeny pro projektové partnery:
• Město Cheb částka 47.063,23 EUR (1.233.527,25 Kč)
• Mariánskolázeňsko (svazek obcí) částka 48.865,31 EUR (1.280.759,78 Kč)
• Regierung Oberfranken (SRN) částka 133.114,46 EUR (3.488.930 Kč)
Partnerům budou prostředky vyposlány v měně EUR, případný kurzový rozdíl vzniklý ke dni odepsání
platby z eurového účtu projektu bude rozpočtově vyrovnán položkou kurzové rozdíly.
- navýšení příjmů a zároveň snížení financování Karlovarského kraje o částku 5.537,85 EUR
(145.147,05 Kč k datu připsání neinvestiční dotace na zvláštní eurový účet) z titulu přijetí evropského
podílu z Bavorského ministerstva hospodářství, energie a technologie za realizaci projektu CLARA III:
Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu financovaného v rámci
operačního programu Program spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká Republika 2014–2020,
který byl krajem plně předfinancován. Finanční prostředky budou ponechány na zvláštním účtu projektu
a následně převedeny do Fondu budoucnosti.
Rozpočtovou změnu č. 353/2020
- navýšení příjmů a výdajů Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského
úřadu Karlovarského kraje o částku 83.000 Kč z titulu přijetí neinvestičního účelového finančního
příspěvku z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje
Muzeum Sokolov na instalaci expozice Geologické poklady Sokolovska
Rozpočtovou změnu č. 354/2020
- navýšení příjmů a výdajů Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského
kraje o částku 1.265.049 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. 355/2020
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 100.000 Kč z rozpočtu projektů EU Odboru regionálního
rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského
úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů na mzdy a zákonné odvody přímo související s realizací
projektu Technická pomoc pro program EÚS 2014 - 2020 Česká republika – Bavorsko schváleného
v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020
Rozpočtovou změnu č. 356/2020
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 183.148 Kč z titulu přidělení neinvestiční
účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci rozvojového
programu Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských,
základních, středních školách a konzervatořích, MODUL A; MSMT-17893/2020-1. Finanční prostředky
jsou určeny do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje,
a budou poskytnuty školám a školským zařízením zřizovaným obcemi Karlovarského kraje (rozpis
na jednotlivé školy a školská zařízení je uveden v příloze).
Rozpočtovou změnu č. 357/2020
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 7.508.432 Kč z titulu přidělení neinvestiční
účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci rozvojového
programu Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských,
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základních, středních školách a konzervatořích, MODUL B; MSMT-17893/2020-1. Finanční prostředky
jsou určeny do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje,
a budou poskytnuty školám a školským zařízením zřizovaným obcemi Karlovarského kraje (rozpis
na jednotlivé školy a školská zařízení je uveden v příloze).
Rozpočtovou změnu č. 358/2020
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.165.625 Kč z titulu přidělení neinvestiční
účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci rozvojového
programu Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských,
základních, středních školách a konzervatořích, MODUL C; MSMT-17893/2020-1. Finanční prostředky
jsou určeny do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje,
a budou poskytnuty příspěvkovým organizacím zřizovaným Karlovarským krajem (rozpis na jednotlivé
školy a školská zařízení je uveden v příloze).
Rozpočtovou změnu č. 359/2020
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 35.059.594 Kč z titulu přidělení neinvestiční
účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na pořízení technického
vybavení základních škol; MSMT-34107/2020. Finanční prostředky jsou určeny do rozpočtu Odboru
školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje, a budou poskytnuty příspěvkovým
organizacím Karlovarského kraje a dále školám a školským zařízením zřizovaným obcemi Karlovarského
kraje (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je uveden v přílohách č. 1 a č. 2).
Termín kontroly: 30.11.2020
Zodpovídá:

Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu

7. 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 1101/10/20
- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 1. 10. 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

8. Postup ve věci rozhodnutí Ministerstva financí ČR č. j. MF-30451/2018/1203-38
ze dne 1. 10. 2020, o zamítnutí návrhu na zaplacení částky 1.779.352,04 Kč u projektu "Centralizace
lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech", reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01253
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1102/10/20
- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci
o doručeném Rozhodnutí Ministerstva financí ČR o zamítnutí návrhu na zaplacení částky 1.779.352,04 Kč
včetně úroků z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 1.779.352,04 Kč od 16. 3. 2016 do zaplacení,
č. j. MF-30451/2018/1203-38 ze dne 1. 10. 2020 ve znění opravného Rozhodnutí Ministerstva financí ČR
č. j. MF-30451/2018/1203-39 ze dne 5. 10. 2020 u projektu s názvem "Centralizace lékařské péče
v nemocnici v Karlových Varech" reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01253
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- schvaluje podání správní žaloby proti Rozhodnutí Ministerstva financí ČR o zamítnutí návrhu
na zaplacení částky 1.779.352,04 Kč včetně úroků z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky
1.779.352,04 Kč od 16. 3. 2016 do zaplacení, č. j. MF-30451/2018/1203-38 ze dne 1. 10. 2020 ve znění
opravného Rozhodnutí Ministerstva financí ČR č. j. MF-30451/2018/1203-39 ze dne 5. 10. 2020
- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem správní žaloby proti Rozhodnutí Ministerstva financí
ČR č. j. MF-30451/2018/1203-38 ze dne 1. 10. 2020 ve znění opravného Rozhodnutí Ministerstva financí
ČR č. j. MF-30451/2018/1203-39 ze dne 5. 10. 2020
- schvaluje úhradu správního poplatku ve výši 3.000 Kč v souvislosti s podáním správní žaloby
Termín kontroly: červen 2021
Zodpovídá:

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

9. Schválení použití fondu investic příspěvkové organizaci Zařízení následné rehabilitační
a hospicové péče, p.o., na dofinancování akce "Nová budova hospicové péče REHOS"
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1103/10/20
- schvaluje použití fondu investic ve výši 315.599,14 Kč organizaci Zařízení následné rehabilitační
a hospicové péče, příspěvková organizace, na dofinancování akce "Nová budova hospicové péče REHOS"
Termín kontroly: 30.11.2020
Zodpovídá:

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

10. Schválení podání žalobního návrhu ve věci vymáhání pohledávky Karlovarského kraje
za společností AUGUR Consulting s.r.o.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1104/10/20
- bere na vědomí informace v materiálu
- souhlasí s podáním žalobního návrhu ve věci vymáhání pohledávky Karlovarského kraje za společností
AUGUR Consulting s.r.o., ve výši 509.410 Kč, vzniklé z titulu bezdůvodného obohacení po odstoupení
Karlovarského kraje od smlouvy o dílo z důvodu prodlení s plněním zakázky o více než 4 měsíce
- ukládá odboru legislativnímu a právnímu a krajskému živnostenskému úřadu ve spolupráci s odborem
řízení projektů vymáhat uvedenou pohledávku
Termín kontroly: duben 2021
Zodpovídá:

20.10.2020

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního
a právního a krajského živnostenského úřadu
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11. Navýšení hodinové sazby zaměstnancům vykonávajícím činnost na protialkoholní záchytné
stanici Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, p.o.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1105/10/20
- schvaluje navýšení hodinové sazby zaměstnancům vykonávajícím činnost na protialkoholní záchytné
stanici v roce 2020 v celkové výši 267.635,52 Kč u příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná
služba Karlovarského kraje, p.o. (z fondu odměn)
- schvaluje navýšení provozního příspěvku o 1.055.000 Kč pro rok 2021 na pokrytí navýšení hodinové
sazby zaměstnancům vykonávajícím činnost na protialkoholní záchytné stanici u příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o.
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

12. 6. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního
obvodu Karlovarského kraje pro rok 2020“
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1106/10/20
- schvaluje 6. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního
obvodu Karlovarského kraje pro rok 2020“ s účinností od 1.11.2020 dle návrhu
- ukládá vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství, Mgr. Vladimíru Malému, zapracovat
6. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu
Karlovarského kraje pro rok 2020“ do příslušných smluv k zajištění dopravní obslužnosti územního
obvodu Karlovarského kraje
Termín kontroly: únor 2021
Zodpovídá:

Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

13. Dodatek č. 2 ke smlouvě ev. č. KK03169/2019 o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje
s dopravcem BUS LIGNETA a.s.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1107/10/20
- souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné
linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje
ev. č. KK03169/2019 s dopravcem BUS LIGNETA a.s., dle návrhu
- schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné
linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje
ev. č. KK03169/2019 s dopravcem BUS LIGNETA a.s., dle návrhu
- pověřuje náměstka hejtmana, pana Martina Hurajčíka, uzavřením a podpisem předmětného dodatku
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Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

14. Pravidelná informace z kontrolního dne k Závazku veřejné služby na Údržbě silnic
Karlovarského kraje, a.s.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1108/10/20
- bere na vědomí zápisy z kontrolních dnů na Údržbě silnic Karlovarského kraje, a.s., k Závazku veřejné
služby ze dne 19.05.2020, 16.07.2020 a měsíční vyúčtování za měsíc květen, červen a červenec - skutečné
náklady na výkon údržbových prací na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje
dle Dodatku č. 8 ev. č. 02650/2016/8 a následujících ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby
za závazek veřejné služby ev. č. 01883/2014 – 00
Zodpovídá:

Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

15. Informace o ukončení projektu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných
domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace I"
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1109/10/20
- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci
o ukončení a vyúčtování projektu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech
v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace I"
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic

16. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském
kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III" v rámci podprogramu "Nová zelená
úsporám – Adaptační a mitigační opatření" - schválení rozhodnutí o poskytnutí dotace a dotačního
programu
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1110/10/20
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení
- znění Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo SFZP/086747/2020,
vč. přílohy č. 1 a č. 2 na projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech
v Karlovarském kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III"
- pravidla pro dotační program v rámci projektu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva
v rodinných domech v Karlovarském kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III"
- převedení a financování vyhovujících zásobníkových dílčích projektů 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" do projektu Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla
na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových dotací
III" v rámci podprogramu "Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření", a to v pořadí
20.10.2020
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dle přiděleného pořadového čísla a do vyčerpání alokace
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje
- pověřit hejtmana Karlovarského kraje podpisem Potvrzení o přijetí dotace k projektu "Podpora výměny
zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji - dofinancování zásobníku
kotlíkových dotací III"
- pověřit odbor investic zapracováním případných změn ve znění dotačního programu a jeho příloh
na základě připomínek Řídícího orgánu, Zprostředkujícího subjektu nebo jiných složek implementační
struktury před jeho vyhlášením
- pověřit radního Karlovarského kraje pro oblast investic podpisem Smluv o poskytnutí účelové investiční
dotace schválených převedených dílčích projektů do projektu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná
paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III"
v rámci podprogramu "Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření"
- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci
o možných rizicích spojených s akceptací Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační
číslo SFZP/086747/2020 a s realizací projektu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných
domech v Karlovarském kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III"
Termín kontroly: 16.11.2020
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic

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 - žádost
o převedení nevyčerpané alokace kotlíkových dotací I a II do stávajícího projektu na financování
zásobníkových žádostí
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1111/10/20
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádosti o změnu
u projektu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji
v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III" spočívající v převodu nevyčerpané alokace kotlíkových
dotací I ve výši 645.401 Kč a nevyčerpané alokace kotlíkových dotací II ve výši 1.360.029 Kč do projektu
k financování zásobníkových žádostí
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic

18. Souhlas s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 2188/3 v k.ú. Cheb
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1112/10/20
- souhlasí s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 2188/3 v k.ú. Cheb, ve vlastnictví
Karlovarského kraje, z důvodu zhoršeného zdravotního stavu dřevin, který ohrožuje bezpečnost majetku
a osob pohybujících se v okolí dřevin
- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty Dětskému domovu Cheb a Horní Slavkov, příspěvková organizace,
jako protihodnoty za vynaložené náklady na kácení a uloženou náhradní výsadbu

20.10.2020
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- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Městský úřad Cheb, odbor
stavební a životního prostředí, o povolení kácení
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

Ing. Petr Čavojský, ředitel příspěvkové organizace Odborné učiliště Horní Slavkov
Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku

19. Projednání žádosti o směnu pozemku v k.ú. a obci Toužim
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1113/10/20
- schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1421/2 díl c) o výměře 310 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, v katastrálním území a obci Toužim, dále vymezené dle geometrického plánu č. 150/2020
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

20. Záměr kraje bezúplatně převést části pozemků p.p.č. 2852/1 a 2969/1 v k.ú. Teplá z majetku
Karlovarského kraje do majetku města Teplá a bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 2852/2,
2852/3 a 3022/1 v k.ú. Teplá z majetku města Teplá do majetku Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1114/10/20
- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemků p.p.č. 2852/1 a 2969/1,
které byly odděleny geometrickým plánem č. 1147-10/2019 z původních pozemků p.p.č. 2852/1 a 2969/1
a označeny jako pozemky p.p.č. 2852/7 o výměře 610 m2, 2852/8 o výměře 44 m2, 2852/9 o výměře 22
m2, 2852/10 o výměře 105 m2, 2852/1 díl "e+f+g" o výměře 65 m2, 2969/19 o výměře 200 m2, 2969/20
o výměře 34 m2, 2969/21 o výměře 60 m2, 2969/22 o výměře 26 m2, 2969/23 o výměře 106 m2, 2969/24
o výměře 58 m2 a 2969/25 o výměře 94 m2 v k.ú. a obci Teplá, konkrétnímu zájemci městu Teplá,
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 Teplá,
se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 1, PSČ 364 61 Teplá, IČO 00255050 (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 města Teplá
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod částí
pozemků p.p.č. 2852/1 a 2969/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1147-10/2019 z původních
pozemků p.p.č. 2852/1 a 2969/1 a označeny jako pozemky p.p.č. 2852/7 o výměře 610 m2, 2852/8
o výměře 44 m2, 2852/9 o výměře 22 m2, 2852/10 o výměře 105 m2, 2852/1 díl "e+f+g" o výměře 65 m2,
2969/19 o výměře 200 m2, 2969/20 o výměře 34 m2, 2969/21 o výměře 60 m2, 2969/22 o výměře 26 m2,
2969/23 o výměře 106 m2, 2969/24 o výměře 58 m2 a 2969/25 o výměře 94 m2 v k.ú. a obci Teplá,
konkrétnímu zájemci městu Teplá, 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 Teplá, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 1, PSČ 364 61 Teplá, IČO 00255050
20.10.2020
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(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 města Teplá
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí částí
pozemků p.p.č. 2852/2, 2852/3 a 3022/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1147-10/2019
z původních pozemků p.p.č. 2852/2, 2852/3 a 3022/1 a označeny jako pozemky 2852/2 díl "a" o výměře
60 m2, 2852/3 díl "c+d" o výměře 33 m2 a 3022/5 o výměře 30 m2 v k.ú. a obci Teplá formou darovací
smlouvy mezi městem Teplá, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 1, PSČ 364 61 Teplá, IČO 00255050
(jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné
nemovité věci z vlastnictví města Teplá 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. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města
Toužim - pozemky p.p.č. 3069/11, 1459/107, 1459/99, 1459/105, 1459/11 a 1459/101 v k.ú. Toužim
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1115/10/20
- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 3069/11 o výměře 4 m2,
1459/107 o výměře 322 m2, 1459/99 o výměře 67 m2, 1459/105 o výměře 129 m2, 1459/11 o výměře
2474 m2 a 1459/101 o výměře 509 m2 v k.ú. a obci Toužim, konkrétnímu zájemci městu Toužim,
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 Toužim,
se sídlem Sídliště 428, PSČ 364 01 Toužim, IČO 00255076 (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 Toužim
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků
p.p.č. 3069/11 o výměře 4 m2, 1459/107 o výměře 322 m2, 1459/99 o výměře 67 m2, 1459/105 o výměře
129 m2, 1459/11 o výměře 2474 m2 a 1459/101 o výměře 509 m2 v k.ú. a obci Toužim, konkrétnímu
zájemci městu Toužim, 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 Toužim, se sídlem Sídliště 428, PSČ 364 01 Toužim, IČO 00255076 (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 Toužim

20.10.2020
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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 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

22. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku obce
Valy - pozemky p.p.č. 134/4 a 541/4 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1116/10/20
- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 134/4 o výměře 124 m2 a 541/4
o výměře 126 m2 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní a obci Valy, konkrétnímu zájemci obci Valy,
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 Valy, se sídlem
V Lukách 21, PSČ 353 01 Mariánské Lázně 1 - Valy, IČO 00572781 (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 obce Valy
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků
p.p.č. 134/4 o výměře 124 m2 a 541/4 o výměře 126 m2 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní a obci Valy,
konkrétnímu zájemci obci Valy, 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 Valy, se sídlem V Lukách 21, PSČ 353 01 Mariánské Lázně 1 - Valy, IČO 00572781
(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 obce Valy
- 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:

20.10.2020

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku
Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
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23. 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
usnesením č. RK 1117/10/20
- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.č. 210/2, která byla oddělena geometrickým
plánem č. 1582-63/2020 z původního pozemku p.č. 210/2 a označena jako pozemek p.č. 210/24 o výměře
41 m2 v k.ú. a obci Loket, 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 XXXXXXXX,
XXXX, PSČ XXXXXX (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena
znaleckým posudkem č. 451-35/2020 ze dne 10.06.2020 ve výši 6.517 Kč + DPH, tj. celkem 7.885,57 Kč,
za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou
věc na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento prodej projednat, nepředloží jiný
zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje
do vlastnictví XXXXXXXX
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku
p.č. 210/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1582-63/2020 z původního pozemku p.č. 210/2
a označena jako pozemek p.č. 210/24 o výměře 41 m2 v k.ú. a obci Loket, konkrétnímu zájemci XXXXX
XXXXXX, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako prodávající na straně jedné),
a XXXXXX XXXXX, bytem XXXXXX, XXXX, PSČ XXXXX (jako kupující na straně druhé),
za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 451-35/2020
ze dne 10.06.2020 ve výši 6.517 Kč + DPH, tj. celkem 7.885,57 Kč, za předpokladu, že do skončení
uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce
před jednáním zastupitelstva, které má tento prodej projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku,
a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví
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
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

24. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí
do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1118/10/20
- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/22132, pozemek p.p.č. 722 v k.ú. Podlesí
u Sadova, ve prospěch XXXXXXX, bytem XXXXXX, PSČ XXXX dle geometrického plánu č. 220132/2020 ze dne 23.07.2020 (umístění inženýrských sítí – přípojka NN a vodovodní přípojka),
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
20.10.2020

Strana 18 (celkem 40)

Usnesení z 225. jednání RKK dne 19.10.2020

č. j. KK/1642/VZ/20

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/22129, pozemek p.p.č. 1341/1 v k.ú. Bor
u Karlových Var, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci
společností Václav Vaidiš - Elektromontáže s.r.o., zastoupené na základě plné moci XXXXXXX, bytem
XXXXXX, XXXXX, PSČ XXXXX dle geometrického plánu č. 544-5500/2020 ze dne 17.07.2020
(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/22223, pozemek p.č. 1389/2
v k.ú. Doupovské Hradiště ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné
moci společností Václav Vaidiš - Elektromontáže s.r.o., zastoupené na základě plné moci
XXXXXXX, bytem XXXXXXX, XXXXX, PSČ XXXXXX dle geometrického plánu
č. 95-5906/2020 ze dne 12.08.2020 (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/2119, pozemek p.p.č. 2644/9
v k.ú. Lázně Kynžvart, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., zastoupené na základě plné moci
společností GridServices, s.r.o., dle geometrického plánu č. 1012-192079/2019 ze dne 30.11.2019
(umístění inženýrských sítí – plynárenské zařízení), 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/2224, pozemek p.p.č. 1740/1 v k.ú. Bezděkov
u Prachomet ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci společností
SUPTel a.s., dle geometrického plánu č. 134-4299/2019 ze dne 02.11.2019 (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/20173, pozemek p.p.č. 1299
v k.ú. Chodovská Huť, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci
společností MONTPROJEKT, a.s., dle geometrického plánu č. 366-5624/2020 ze dne 24.05.2020
(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
- 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:

20.10.2020

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku
Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
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25. Zřízení služebnosti k části pozemku p.p.č. 2593/6 v k.ú. Cheb a záměr kraje bezúplatně převést
nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města Cheb - pozemky p.p.č. 2372/59,
2372/60 a část pozemku p.p.č. 2593/1 v k.ú. Cheb
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1119/10/20
- schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti k části služebného pozemku p.p.č. 2593/6 v k.ú. Cheb,
spočívající v právu umístění, provozování, údržby a oprav zařízení na odvod dešťových vod z tělesa
komunikace o celkové výměře 2,67 m2, jehož rozsah je vymezen geometrickým plánem
č. 6081-119/2019, včetně práva přístupu za účelem údržby, kontroly a oprav, ve prospěch Karlovarského
kraje, formou darovací smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, mezi Karlovarským krajem,
zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárce
nebo oprávněný na straně jedné), a městem Cheb, se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, Cheb,
PSČ 350 20, IČO 00253979, a to bezúplatně na dobu neurčitou
- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 2372/59 o výměře 118 m2,
2372/60 o výměře 70 m2 a část pozemku p.p.č. 2593/1, která byla oddělena geometrickým plánem
č. 6081-119/2019 z původního pozemku p.p.č. 2593/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek
p.p.č. 2593/6 o výměře 135 m2 v k.ú. a obci Cheb, konkrétnímu zájemci městu Cheb, a to formou darovací
smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárce nebo oprávněný na straně
jedné), a městem Cheb, se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, Cheb, PSČ 350 20, IČO 00253979
(jako obdarovaný nebo povinný 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 Cheb
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků
p.p.č. 2372/59 o výměře 118 m2, 2372/60 o výměře 70 m2 a části pozemku p.p.č. 2593/1, která byla
oddělena geometrickým plánem č. 6081-119/2019 z původního pozemku p.p.č. 2593/1 a označena novým
parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 2593/6 o výměře 135 m2 v k.ú. a obci Cheb, konkrétnímu zájemci
městu Cheb, a to formou darovací smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti mezi Karlovarským krajem,
zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárce
nebo oprávněný na straně jedné), a městem Cheb, se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, Cheb,
PSČ 350 20, IČO 00253979 (jako obdarovaný nebo povinný 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
Cheb
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy
a smlouvy o zřízení služebnosti
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné darovací smlouvy a smlouvy o zřízení
služebnosti
Termín kontroly: duben 2021
Zodpovídá:

20.10.2020

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku
Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
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26. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku p.č. 261
v k.ú. Libavské Údolí ve prospěch Karlovarského kraje, Krajské správy a údržby silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1120/10/20
- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti v rámci stavby
"Modernizace křižovatky Libavské Údolí (silnice III/212 4 a III/212 15), část: SO 301 - Odvodnění
komunikace na p.p. č. 268/1 ad. v k.ú. Libavské Údolí", jejímž předmětem je závazek k umístění
a provedení stavby odvodnění komunikace, jehož součástí je výustní objekt pro přípojky vpustí,
kterým je na části pozemku p.č. 261 v k.ú. Libavské Údolí dotčen břeh vodního toku Velké Libavy,
a závazek k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, formou smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene - služebnosti mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219,
PSČ 430 03, IČO 70889988 (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 minimálně 900 Kč + DPH,
t.j. celkem minimálně 1.089 Kč
- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky
k uzavření předmětné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti
- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti
Termín kontroly: leden 2021
Zodpovídá:

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

27. Souhlas Karlovarského kraje se zřízením věcného břemene - služebnosti ve prospěch
nemovitých věcí, které tvoří areál zdravotnického zařízení Nemocnice Sokolov, v souvislosti
s prodejem objektu bývalé prádelny v majetku společnosti NEMOS GROUP a.s.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1121/10/20
- schvaluje nesouhlasné stanovisko, s tím, aby Karlovarský kraj vstupoval, jako třetí strana, do smluvního
závazku, ve věci zřízení věcného břemene – služebnosti, spočívající v zákazu provozu činnosti budoucího
nového vlastníka objektu bývalé prádelny č.p. 2157, která je součástí pozemku parc. č. 3183/3, včetně
přilehlého pozemku parc. č. 2018/2, vše v k.ú. Sokolov (v současné době v majetku společnosti
NEMOS GROUP a.s.), která by byla konkurenční k činnostem provozovaným v ostatních objektech
areálu Nemocnice Sokolov, tzn. zejména poskytování konkurujících zdravotních služeb
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

20.10.2020

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku
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28. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje –
pozemky p.p.č. 1316/67 a 1316/68 v k.ú. Děpoltovice
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1122/10/20
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemků
p.p.č. 1316/67 o výměře 6 m2 a 1316/68 o výměře 12 m2 v k.ú. a obci Děpoltovice, a to formou kupní
smlouvy mezi panem XXXXXXX a paní XXXXXXX, bytem XXXXXXX (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
dohodou ve výši 4.176 Kč, a tím převést předmětné nemovité věci ze společného jmění manželů
XXXXXXX do vlastnictví Karlovarského kraje
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné 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

29. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit
s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky
v k.ú. Bystřice u Hroznětína, Hroznětín a Kfely u Ostrova
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1123/10/20
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků
p.p.č. 917/4 o výměře 393 m2 v k.ú. Bystřice u Hroznětína a obci Hroznětín, 263/26 o výměře 4741 m2,
263/27 o výměře 1169 m2, 263/28 o výměře 85 m2, 297/2 o výměře 127 m2, 302/3 o výměře 369 m2,
548/20 o výměře 1683 m2, 548/21 o výměře 3307 m2, 570/2 o výměře 881 m2, 570/3 o výměře 153 m2,
600/4 o výměře 10696 m2, 600/5 o výměře 109 m2, 754/12 o výměře 367 m2, 806/4 o výměře 578 m2,
806/8 o výměře 5 m2, 819/23 o výměře 6 m2, 2286/4 o výměře 138 m2, 2714/1 o výměře 5136 m2, 2714/4
o výměře 1059 m2, 2714/6 o výměře 79 m2, 2714/7 o výměře 148 m2, 2714/10 o výměře 1977 m2,
2714/13 o výměře 140 m2, 2714/15 o výměře 1901 m2, 2714/16 o výměře 1657 m2, 2714/19 o výměře
55 m2, 2714/22 o výměře 703 m2, 2714/23 o výměře 372 m2, 2714/24 o výměře 199 m2 v k.ú. a obci
Hroznětín a 302/2 o výměře 12 m2 v k.ú. Kfely u Ostrova a obci Ostrov, formou smlouvy o bezúplatném
převodu pozemků mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká
1024/11a, PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 01312774 (jako převádějící na straně jedné),
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace (jako nabyvatel na straně druhé), a tím převést předmětné nemovité věci
z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad
do vlastnictví Karlovarského kraje
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků
p.p.č. 317/5 o výměře 71 m2, 317/6 o výměře 611 m2, 319/2 o výměře 329 m2, 320/2 o výměře 55 m2,
320/3 o výměře 8 m2, 321/2 o výměře 421 m2 a 321/3 o výměře 110 m2 v k.ú. a obci Hroznětín, formou
smlouvy o bezúplatném převodu pozemků mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem,
20.10.2020
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se sídlem Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 01312774 (jako převádějící na straně
jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace (jako nabyvatel na straně druhé), a tím převést předmětné nemovité věci
z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad
do vlastnictví Karlovarského kraje
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných smluv
o bezúplatném převodu pozemků
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětných smluv o bezúplatném převodu
pozemků
Termín kontroly: únor 2021
Zodpovídá:

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

30. Písemný souhlas s technickými podmínkami převodu pozemku p.č. 84/1 v k.ú. Loučky u Lokte
z vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní
organizace, do vlastnictví Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1124/10/20
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení technické podmínky
převodu pozemku p.č. 84/1 v k.ú. Loučky u Lokte z vlastnictví České republiky, s právem hospodařit
s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizace, do vlastnictví Karlovarského kraje dle návrhu
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prohlášení, že s pozemkem
p.č. 84/1 v k.ú. Loučky u Lokte převezme Karlovarský kraj i případné ekologické závazky s tímto
majetkem spojené, bere na sebe povinnosti plynoucí z jejich odstraňování a nebude od převodce
požadovat náhradu spojenou s odstraňováním těchto závazků dle návrhu
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit hejtmana Karlovarského kraje
podpisem písemného souhlasu s technickými podmínkami převodu a prohlášení o převzetí případných
ekologických závazků
Termín kontroly: duben 2021
Zodpovídá:

20.10.2020

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku
Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
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31. Zřízení přírodní rezervace Chlum
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1125/10/20
- vydává nařízení Karlovarského kraje č. 3/2020 o zřízení Přírodní rezervace Chlum a stanovení jejích
bližších ochranných podmínek
- ukládá odboru legislativnímu a právnímu a krajskému živnostenskému úřadu zveřejnit nařízení
Karlovarského kraje č. 3/2020 ve Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

32. Poskytnutí individuální dotace Českému rybářskému svazu, z.s., Západočeskému územnímu
svazu na vysazení reofilních ryb do revírů v Karlovarském kraji na rok 2020
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1126/10/20
- schvaluje poskytnutí individuální dotace Českému rybářskému svazu, z.s., Západočeskému územnímu
svazu, na vysazení reofilních ryb do revírů v Karlovarském kraji na rok 2020
- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Českému rybářskému svazu,
z.s., Západočeskému územnímu svazu, na vysazení reofilních ryb do revírů v Karlovarském kraji
na rok 2020 dle návrhu
- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí,
zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje
- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit schválenou individuální dotaci
na internetových stránkách Karlovarského kraje
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

33. Poskytnutí věcného ocenění účastníkům soutěže „Recyklohraní aneb ukliďme si svět“ v rámci
společného projektu Karlovarského kraje a společnosti ASEKOL a.s.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1127/10/20
- schvaluje poskytnutí věcných ocenění účastníkům soutěže „Recyklohraní aneb ukliďme si svět“
v Karlovarském kraji ve výši:
- ZŠ Královské Poříčí, Dlouhá 63, 356 01 Královské Poříčí
15.000 Kč
- ZŠ Vítězství Mariánské Lázně, Vítězství 29, 353 01 Mariánské Lázně 10.000 Kč
- ZŠ a MŠ Útvina, p.o., Útvina 153, 364 01 Útvina
5.000 Kč

20.10.2020
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Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

34. Revokace části usnesení č. RK 477/05/20 - Instalace kogeneračních jednotek v příspěvkových
organizacích Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1128/10/20
- ruší část usnesení č. RK 477/05/20 ze dne 18. 5. 2020 ve znění:
„schvaluje realizaci instalace kogenerační jednotky v Domově pro seniory v Perninku, příspěvková
organizace, vlastními náklady
„ukládá řediteli příspěvkové organizace Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace,
a zřizujícímu odboru zajistit, ve spolupráci s odborem investic, veškeré administrativní procesy k přípravě
a realizaci zadávacího řízení na dodavatele kogenerační jednotky a nárokovat finanční prostředky
na realizaci instalace kogenerační jednotky v rozpočtu na rok 2021“
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

35. Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Základní škole a mateřské
škole při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1129/10/20
- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 100.000 Kč
Základní škole a mateřské škole při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace
(IČO 70838992), na pořízení IT techniky pro zajištění distančního vzdělávání
- schvaluje rozpočtovou změnu č. 341/2020 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 100.000 Kč
v rámci schváleného rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského
kraje na poskytnutí neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní
škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace, na pořízení
IT vybavení pro zajištění distančního vzdělávání
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy iniciovat změnu a zaslat žádost na Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy o uhrazení finančních prostředků
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

20.10.2020

Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
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36. Poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských
zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1130/10/20
- schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem za plnění mimořádných nebo zvlášť významných
pracovních úkolů 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. Odměňování ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení
zřizovaných Karlovarským krajem
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1131/10/20
- schvaluje dodatek č. 2 k předpisu rady kraje č. PR 02/2018 Pravidla pro hodnocení a odměňování
ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných
Karlovarským krajem dle návrhu
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: únor 2021
Zodpovídá:

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

38. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1132/10/20
- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 80.000 Kč
Geofyzikálnímu ústavu AV ČR, v. v. i. (IČO 67985530), na zakoupení 6 notebooků včetně SW vybavení
v rámci projektu "Geofyzikální centrum v Základní škole Skalná"
- schvaluje rozpočtovou změnu č. 360/2020 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 80.000 Kč
v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského
kraje do kapitoly Příspěvky cizím subjektům Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu
Karlovarského kraje k poskytnutí individuální neinvestiční dotace pro Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.,
na pořízení 6 kusů notebooků včetně SW vybavení pro práci v rámci projektu „Geofyzikální centrum
v Základní škole Skalná“
- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského
kraje ve výši 80.000 Kč s Geofyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i. (IČO 67985530), na zakoupení
6 notebooků včetně SW vybavení v rámci projektu "Geofyzikální centrum v Základní škole Skalná"
dle návrhu

20.10.2020
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- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství a mládeže,
podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: 30.11.2020
Zodpovídá:

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

39. Vyúčtování Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1133/10/20
- bere na vědomí informaci o vyúčtování Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020
Zodpovídá:

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

40. Programové a individuální dotace v oblasti sportu – změny účelu dotace a posunutí termínu
realizace a vyúčtování
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1134/10/20
- schvaluje nepovolení změny účelu dotace schválené v rámci Programu pro poskytování dotací
z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení z "Stavební úpravy
budovy technického zázemí sportovního areálu" na "Pořízení robotické sekačky, vč. vybavení" u subjektu
TJ Baník Krásno (IČO 69966338)
- schvaluje nepovolení změny účelu dotace schválené v rámci Programu pro poskytování dotací
z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vrcholového sportu z "MS v Shin karate" na "Evropský pohár
v Shin karate" u subjektu SAMURAI FIGHT CLUB, z.s. (IČO 22689389)
- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského
kraje, ev. č. KK00835/20209, mezi Karlovarským krajem a BUDO CLUBEM Mariánské Lázně, z.s.
(IČO 18234801), dle návrhu č. 1
- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje, ev. č. KK01546/2020, mezi Karlovarským krajem a Tělovýchovnou jednotou Sokol
Velká Hleďsebe, z.s. (IČO 47720344), dle návrhu č. 2
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:
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41. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1135/10/20
- schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1
- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského
kraje se subjekty uvedenými v příloze č. 1 dle vzoru v návrhu č. 2
- pověřuje Josefa Váňu, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast tělovýchovy a sportu, podpisem
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: 16.11.2020
Zodpovídá:

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

42. Program obnovy venkova – žádosti o změny v dotovaných akcích obcí Pernink, Tuřany,
Božíčany a Kaceřov
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1136/10/20
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení
- Změnu v realizaci dotované akce obce Pernink a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. KK01589/2020
- Změnu charakteru dotace poskytnuté obci Tuřany a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
ev. č. KK01530/2020
- Změnu Charakteru dotace poskytnuté obci Božičany a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
ev. č. KK01947/2020
- Nevyhovět žádosti obce Kaceřov o změnu účelu využití dotace schválené v rámci Programu obnovy
venkova na realizaci akce „Stavební úpravy objektu obecního úřadu – energetické úspory“
- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 362/2020 - přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru
regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly Příspěvky cizím subjektům v celkové
částce ± 311.987 Kč z neinvestičních na investiční prostředky. Jedná se o změnu charakteru poskytnutých
dotací z neinvestičních na investiční, a to ve výši 277.337 Kč obci Božíčany a ve výši 34.650 Kč Tuřany
v rámci dotačního Programu obnovy venkova.
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje

43. Žádost o odpuštění smluvní pokuty za pozdní předání díla Aktualizace Hlukové studie letiště
Karlovy Vary (2019)
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1137/10/20
- souhlasí s upuštěním vymáhání 90% smluvní pokuty po společnosti EUROAKUSTIK, s.r.o., z celkové
částky 97.419,52 Kč
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Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje

44. Informace o výsledku projektu „Smart Akcelerátor (1. kolo)“
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1138/10/20
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Informaci o výsledku projektu „Smart
Akcelerátor (1. kolo), registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000689, financovaného
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Termín kontroly: únor 2021
Zodpovídá:

Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková
organizace

45. Uzavření Smlouvy o technické podpoře a rozvoji mezi Karlovarským krajem a společností
Software602 a.s.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1139/10/20
- schvaluje uzavření smlouvy o technické podpoře a rozvoji mezi Karlovarským krajem a společností
Software602 a.s.
- pověřuje podpisem smlouvy mezi Karlovarským krajem a společností Software602 a.s.,
Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

Ing. Jiří Heliks, vedoucí odboru informatiky

46. Postup ve věci škodního případu souvisejícího s projektem "Aplikace moderních metod
zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v Karlovarském kraji",
reg. č. CZ.1.04/4.1.00/42.00003" a s projektem "Personální audit Krajského úřadu Karlovarského
kraje", reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00124
Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.

47. Plnění usnesení č. RK 152/02/18 s názvem "Informace k nepodání podnětu k případnému
zahájení správního řízení z moci úřední k prošetření veřejné zakázky Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže u projektu "Rozvoj služby eGovernmentu na území Karlovarského kraje –
část I. až VI.", reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07146", ukládající předložit podrobnou zprávu k tomuto
projektu
Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.
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48. Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací
vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1140/10/20
- schvaluje s účinností od 1. listopadu 2020 zřízení dalšího místa poskytování služeb pedagogickopsychologické poradny, jejíž činnost vykonává Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary,
příspěvková organizace, na adrese Sídliště 428, 364 01 Toužim
- schvaluje s účinností od 1. září 2021 navýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní
jídelně, jejíž činnost vykonává Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace,
z 200 na 300
- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu k podpisu žádostí
zřizovatele o zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: 30.11.2020
Zodpovídá:

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

49. Informace o výsledku fyzické kontroly části sbírkových předmětů v Muzeu Karlovy Vary,
příspěvkové organizaci Karlovarského kraje, a informace o přijatých opatřeních
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1141/10/20
- bere na vědomí informaci o výsledku fyzické kontroly části sbírkových předmětů v Muzeu Karlovy
Vary, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje, a informaci o přijatých opatřeních
- ukládá Mgr. Dominice Kožešníkové, ředitelce Muzea Karlovy Vary, ve spolupráci s odborem
legislativním a právním a krajským živnostenským úřadem, informovat Radu Karlovarského kraje
o průběhu šetření Policie ČR
Termín kontroly: 30.11.2020
Zodpovídá:

Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství
a cestovního ruchu
Mgr. Dominika Kožešníková, ředitelka Muzea Karlovy Vary, příspěvková organizace

50. Dodatek č. 1 ke smlouvě o provozu integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1142/10/20
- souhlasí a schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. KK01916/2019 o provozu integrovaného
dopravního systému Karlovarského kraje se společností České dráhy, a.s., a příspěvkovou organizací
Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje dle návrhu
- pověřuje náměstka hejtmana, Martina Hurajčíka a ředitele příspěvkové organizace Koordinátor

20.10.2020

Strana 30 (celkem 40)

Usnesení z 225. jednání RKK dne 19.10.2020

č. j. KK/1642/VZ/20

integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje PhDr. Ing. Zdeňka Kusého, uzavřením
a podpisem předmětného dodatku č. 1
- pověřuje ředitele příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému
Karlovarského kraje, PhDr. Ing. Zdeňka Kusého a vedoucího oddělení veřejné dopravy odboru dopravy
a silničního hospodářství Ing. Milana Nováka, podpisem příslušného akceptačního protokolu dle návrhu
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

51. Informace o personálním auditu
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1143/10/20
- bere na vědomí průběh provádění díla „Personální audit na Krajském úřadě Karlovarského kraje
a na vybraných příspěvkových organizacích" zhotovitelem PricewaterhouseCoopers Česká republika,
s.r.o., dle smlouvy o dílo ev. č. KK 01182/2019 ze dne 14. 5. 2019
- schvaluje odstoupení od smlouvy o dílo ev. č. KK 01182/2019 uzavřené dne 14. 5. 2019
mezi Karlovarským krajem (objednatelem) a PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
(zhotovitelem), jejímž předmětem bylo provedení díla „Personální audit na Krajském úřadě Karlovarského
kraje a na vybraných příspěvkových organizacích", a to dle ustanovení § 2169 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ve spojení
s ustanovením § 2615 a násl. občanského zákoníku, pro porušení čl. VII. odst. 7.1 smlouvy o dílo
(Zhotovitel se zavazuje, že dodané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků), tj. z důvodu neodstranění
vytčených vad a nedodělků díla, neboť dílo neodpovídá smlouvě, a dále dle ustanovení § 1978 odst. 1,
ve spojení s ustanovením § 2604 a násl. občanského zákoníku, pro porušení čl. III. odst. 3.2 smlouvy
o dílo (Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém jeho rozsahu nejpozději do 6 měsíců od jeho započetí),
tj. z důvodu prodlení zhotovitele s plněním díla, když dílo není dosud dokončeno, to vše dle návrhu
- pověřuje Mgr. Martinu Vránovou, ředitelku krajského úřadu, k podpisu odstoupení od smlouvy o dílo
dle návrhu
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu

52. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství
a cestovního ruchu - Klub českých turistů, oblast Karlovarský kraj, PhDr. Jakub Svěrák
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1144/10/20
- schvaluje poskytnutí individuální dotace subjektu Klub českých turistů, oblast Karlovarský kraj,
ve výši 150.000 Kč
- schvaluje neposkytnutí individuální dotace subjektu PhDr. Jakub Svěrák, ve výši 195.000 Kč
- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
pro rok 2020 v rámci individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru kultury, památkové
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péče, lázeňství a cestovního ruchu se subjekty dle přílohy č. 1
- pověřuje Mgr. Petra Kubise, hejtmana Karlovarského kraje, v případě schválení individuálních žádostí,
podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, v případě schválení
poskytnutí žádostí o individuální dotace dle přílohy č. 1
- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
- informovat žadatele o rozhodnutí Rady Karlovarského kraje
- předložit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
Mgr. Petru Kubisovi, hejtmanovi Karlovarského kraje, k podpisu a zajistit veškeré úkony ze smluv
vyplývající
Termín kontroly: 16.11.2020
Zodpovídá:

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

53. Rozpočtové změny II
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1145/10/20
- schvaluje
Rozpočtovou změnu č. 361/2020
- přesun investičních rozpočtových prostředků ve výši ± 500.000 Kč z rozpočtu Odboru informatiky
Krajského úřadu Karlovarského kraje a přesun neinvestičních prostředků ve výši ± 600.000 Kč z kapitoly
Příspěvky cizím subjektům Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Finanční prostředky budou převedeny do kapitálových výdajů kapitoly Odboru bezpečnosti a krizového
řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje a budou určeny na financování zakázky Zabezpečení
Krajského úřadu Karlovarského kraje – dodávka softwarové nadstavby (SMP) pro dohled nad ústřednami
PZTS, EPS a kamerami instalovanými v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje, serverové stanice
a hardwarového a softwarového vybavení.
Rozpočtovou změnu č. 363/2020
- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje
v celkové výši 51.806.372,55 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace z Ministerstva kultury České
republiky určené na realizaci akce s názvem KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary,
financované v rámci národního programu 134D220 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické
základny regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 5.000.000 Kč z rozpočtu kapitálových výdajů Odboru řízení
projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitálové rezervy Odboru finančního Krajského úřadu
Karlovarského kraje. Jedná se o finanční prostředky, které byly určeny k překlenutí období do obdržení
finančních prostředků části schválené dotace z Ministerstva kultury České republiky, dle podaných žádostí
o platbu, na financování akce KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary. Po obdržení dotace jsou
prostředky vráceny zpět do kapitálové rezervy Odboru finančního Karlovarského kraje.
Rozpočtovou změnu č. 364/2020
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu
Karlovarského kraje ve výši ± 249.909 Kč, a to z kapitoly Příspěvky cizím subjektům do rozpočtu
kapitálových výdajů tohoto odboru. Finanční prostředky jsou určeny na financování pořízení 2 ks
obytných kontejnerů, sloužících jako zázemí pro stacionární odběrová místa v Karlovarském kraji
v souvislosti s aktuálním výskytem onemocnění COVID-19.
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Termín kontroly: 30.11.2020
Zodpovídá:

Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu

54. Schválení dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Ochrana, zefektivnění správy,
zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře,
část 1 - stavební práce“ v rámci projektu „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání
knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“, registrační číslo projektu
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1146/10/20
- schvaluje dodatek č. 3 smlouvy o dílo na realizaci stavby „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění
a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře, část 1 - stavební práce“
- pověřuje Ing. Josefa Janů podpisem dodatku č. 3 smlouvy o dílo na realizaci stavby „Ochrana,
zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba
depozitáře, část 1 - stavební práce“
Termín kontroly: 30.11.2020
Zodpovídá:

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů

55. „Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa“ - informace o projektu a veřejná zakázka
malého rozsahu „Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa – činnost koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy stavby“
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1147/10/20
- bere na vědomí informaci o projektu „Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa“ uvedenou
v důvodové zprávě
- bere na vědomí vyhlášení Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
s názvem Veřejná zakázka malého rozsahu: „Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa – činnost
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy stavby“
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů

56. Žádost Karlovarského kraje o poskytnutí dotace ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém
řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1148/10/20
- schvaluje podání žádosti o dotaci ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů dle přílohy
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Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

57. Vypořádání námitek proti vyloučení účastníka ze zadávacího řízení a proti rozhodnutí o výběru
dodavatele veřejné zakázky "Muzeum Cheb - Výměna osvětlení v budově expozice"
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1149/10/20
- schvaluje rozhodnutí o námitkách stěžovatele "ETNA" spol. s r.o., Újezd 409/19, Malá Strana,
118 00 Praha 1, IČO 45309621, proti vyloučení účastníka ze zadávacího řízení a proti rozhodnutí o výběru
dodavatele veřejné zakázky "Muzeum Cheb - Výměna osvětlení v budově expozice"
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

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

58. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku Zpracování projektové dokumentace
na zhotovení stavby S.polečné O.perační S.tředisko složek integrovaného záchranného systému 112
včetně výkonu autorského dozoru
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1150/10/20
- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou nadlimitního otevřeného řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku Zpracování projektové
dokumentace na zhotovení stavby S.polečné O.perační S.tředisko složek integrovaného záchranného
systému 112 včetně výkonu autorského dozoru za podmínky schválení finančních prostředků na tuto akci
v rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2021 a v rozpočtovém výhledu
- schvaluje hodnotící kritéria - nejnižší nabídková cena bez DPH (váha kritéria 70%), kvalifikace
a zkušenost osoby hlavního inženýra projektu, který se má přímo podílet na plnění veřejné zakázky (váha
kritéria 20%) a kvalifikace a zkušenost osoby koordinátora BIM, který se má přímo podílet na plnění
veřejné zakázky (váha kritéria 10%) pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Zpracování projektové
dokumentace na zhotovení stavby S.polečné O.perační S.tředisko složek integrovaného záchranného
systému 112 včetně výkonu autorského dozoru
- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku Zpracování projektové dokumentace na zhotovení
stavby S.polečné O.perační S.tředisko složek integrovaného záchranného systému 112 včetně výkonu
autorského dozoru
- schvaluje
členy hodnotící komise:
Mgr. Dalibor Blažek
Ing. Josef Janů
Ing. Tomáš Brtek
Mgr. Roman Sviták
Monika Drobilová

20.10.2020
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náhradníky hodnotící komise:
Ing. Jan Bureš
Ing. arch. Vojtěch Franta
Martin Hurajčík
Ing. Karel Jakobec
Mgr. Jiří Klsák
Mgr. Petr Kubis
Ing. Petr Kulhánek
Josef Váňa
Ing. Irena Šteflová
Šárka Drahokoupilová
Ing. Libor Davídek
Bc. Denisa Medunová
Mgr. Kateřina Miosgová
Ing. Andrea Černá
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic

59. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka produktů společnosti
Microsoft formou licenčního ujednání Enterprise Agreement“
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1151/10/20
- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Dodávka produktů společnosti
Microsoft formou licenčního ujednání Enterprise Agreement“. Jako nejvýhodnější nabídka byla
vyhodnocena nabídka účastníka AUTOCONT, a. s., Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava, IČO 04308697, s nabídkovou cenou 5.348.452,89 Kč včetně DPH,
(tj. 4.420.209 Kč bez DPH).
- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku „Dodávka produktů společnosti Microsoft formou licenčního
ujednání Enterprise Agreement“ dle návrhu
- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Dodávka produktů společnosti Microsoft formou
licenčního ujednání Enterprise Agreement“ po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu
zadávacího řízení s vybraným dodavatelem AUTOCONT, a. s., Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava, IČO 04308697, s nabídkovou cenou 5.348.452,89 Kč včetně DPH,
(tj. 4.420.209 Kč bez DPH)
- ukládá vedoucímu odboru informatiky činit úkony spojené s uzavřením smlouvy s vybraným
dodavatelem AUTOCONT, a. s., Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 04308697
- pověřuje Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem
AUTOCONT, a. s., Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 04308697
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

20.10.2020

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic
Ing. Jiří Heliks, vedoucí odboru informatiky
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60. Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby "Revitalizace objektu
Císařských lázní, Karlovy Vary" v rámci akce "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1152/10/20
- schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem stavebních prací v rámci realizace
stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" se „Společnost Císařské lázně – GEOSAN
GROUP - Metrostav“ (vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III,
280 02 Kolín, IČO 281 69 522 a společník Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň,
180 00 Praha 8, IČO 000 14 915), dle návrhu
- pověřuje Mgr. Petra Kubise, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo
se zhotovitelem stavebních prací v rámci realizace stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy
Vary" se „Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP - Metrostav“ (vedoucí společník GEOSAN
GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín, IČO 281 69 522 a společník Metrostav
a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 000 14 915), a to v elektronické verzi
Termín kontroly: 16.11.2020
Zodpovídá:

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů

61. Investiční akce „Rekonstrukce hydroizolace objektu školy včetně dešťových a odpadních stok“
Základní školy Ostrov, příspěvková organizace - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1153/10/20
- bere na vědomí informaci o změnovém listu v rámci realizace stavby „Rekonstrukce hydroizolace
objektu školy včetně dešťových a odpadních stok“ Základní školy Ostrov, příspěvková organizace
- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce hydroizolace
objektu školy včetně dešťových a odpadních stok“ Základní školy Ostrov, příspěvková organizace,
dle návrhu
- pověřuje Mgr. Pavlínu Zapletalovou, ředitelku Základní školy Ostrov, příspěvková organizace,
podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností STURMBAU s.r.o., se sídlem Pražská 1699/32a,
350 02 Cheb, IČO 05689376, v rámci realizace stavby „Rekonstrukce hydroizolace objektu školy včetně
dešťových a odpadních stok“
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitelku příspěvkové organizace
o tomto usnesení
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

20.10.2020

Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
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62. Investiční akce „Rekonstrukce kotelny a stodoly na dílny“ - stavba Střední lesnické školy
Žlutice, příspěvková organizace - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1154/10/20
- bere na vědomí informaci o změnových listech v rámci realizace stavby „Rekonstrukce kotelny
a stodoly na dílny“ - stavba Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace
- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce kotelny a stodoly
na dílny“ - stavba Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace, dle návrhu
- pověřuje Ing. Bc. Radku Stolarikovou, Ph.D., ředitelku Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková
organizace, podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností STASKO plus, spol. s r.o., se sídlem
Rolavská 590/10, 360 17 Karlovy Vary, IČO 14707551, v rámci realizace stavby „Rekonstrukce kotelny
a stodoly na dílny“ – stavba
- 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

63. Investiční akce „Rekonstrukce sociálních zařízení a hygienických koutů ve třídách ve druhé
polovině budovy, oprava a rekonstrukce odpadů“ Základní školy Ostrov, příspěvková organizace Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1155/10/20
- bere na vědomí informaci o prodloužení termínu realizace stavby „Rekonstrukce sociálních zařízení
a hygienických koutů ve třídách ve druhé polovině budovy, oprava a rekonstrukce odpadů“ Základní školy
Ostrov, příspěvková organizace
- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce sociálních zařízení
a hygienických koutů ve třídách ve druhé polovině budovy, oprava a rekonstrukce odpadů“ Základní školy
Ostrov, příspěvková organizace, dle návrhu
- pověřuje Mgr. Pavlínu Zapletalovou, ředitelku Základní školy Ostrov, příspěvková organizace,
podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností ZISTAV s.r.o., se sídlem U Hřiště 301/14,
360 17, Karlovy Vary, IČO 26316803, v rámci realizace stavby „Rekonstrukce sociálních zařízení
a hygienických koutů ve třídách ve druhé polovině budovy, oprava a rekonstrukce odpadů“
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitelku příspěvkové organizace o tomto
usnesení
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

20.10.2020

Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
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64. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "ISŠTE Sokolov – Nákup vybavení
pro objekt SO706" s dofinancováním kupní ceny
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1156/10/20
- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky "ISŠTE Sokolov – Nákup vybavení
pro objekt SO706" – "část A – Nákup nábytku". Jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka
účastníka MAKRA DIDAKTA s.r.o., Drahelická 162/47, Drahelice, 288 02 Nymburk,
IČO 27916758 s nabídkovou cenou 1.941.599,96 Kč včetně DPH (1.604.628,07 Kč bez DPH).
- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku "ISŠTE Sokolov – Nákup vybavení pro objekt SO706" – "část
A - Nákup nábytku" dle návrhu
- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "ISŠTE Sokolov – Nákup vybavení pro objekt SO706"
– "část A - Nákup nábytku" po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení s
vybraným
dodavatelem
MAKRA
DIDAKTA
s.r.o.,
Drahelická
162/47,
Drahelice,
288 02 Nymburk, IČO 27916758 s nabídkovou cenou 1.941.599,96 Kč včetně DPH
(1.604.628,07 Kč bez DPH)
- ukládá řediteli Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace, činit
úkony spojené s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem HOFMANN BOHEMIA - partner
gastronomie, s.r.o., Chebská 2096, 356 71 Sokolov, IČO 49788868
- pověřuje Mgr. Pavla Januse, ředitele Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov,
příspěvková organizace, podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem MAKRA DIDAKTA s.r.o.,
Drahelická 162/47, Drahelice, 288 02 Nymburk, IČO 27916758
- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky "ISŠTE Sokolov – Nákup vybavení
pro objekt SO706" – "část B – Nákup ICT". Jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka
účastníka VUJO s.r.o., Křížová 116, 356 01 Sokolov, IČO 64830713 s nabídkovou cenou 2.569.235,35 Kč
včetně DPH (2.123.335 Kč bez DPH).
- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku "ISŠTE Sokolov – Nákup vybavení pro objekt SO706" –
"část B - Nákup ICT" dle návrhu
- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "ISŠTE Sokolov – Nákup vybavení pro objekt SO706"
– "část B - Nákup ICT" po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení
s vybraným dodavatelem VUJO s.r.o., Křížová 116, 356 01 Sokolov, IČO 64830713 s nabídkovou cenou
2.569.235,35 Kč včetně DPH (2.123.335 Kč bez DPH)
- ukládá řediteli Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace, činit
úkony spojené s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem VUJO s.r.o., Křížová 116,
356 01 Sokolov, IČO 64830713
- pověřuje Mgr. Pavla Januse, ředitele Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov,
příspěvková organizace, podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem VUJO s.r.o., Křížová 116,
356 01 Sokolov, IČO 64830713
- schvaluje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, p.o.,
použití fondu investic ve výši 78.831,50 Kč a použití rezervního fondu ve výši 230.752,89 Kč
na dofinancování akce „ISŠTE Sokolov – Nákup vybavení pro objekt SO706“
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Termín kontroly: 30.11.2020
Zodpovídá:

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

65. Projekt Karlovarského kraje "Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji"
- uzavření licenční smlouvy na výstupy projektu
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1157/10/20
- schvaluje licenční smlouvu na výstupy vytvořené v rámci projektu Karlovarského kraje „Implementace
Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji“ realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání dle návrhu
- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství a mládeže,
podpisem licenční smlouvy
- 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

66. Projekt „Nástroje pro podporu bioekonomiky pro veřejnou správu – BE4PM (Bioeconomy
for Policy Makers)“ – příprava a realizace projektu kofinancovaného z programu ÉTA
Technologické agentury ČR
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1158/10/20
- schvaluje zapojení Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o., do projektu „Nástroje pro podporu
bioekonomiky pro veřejnou správu – BE4PM (Bioeconomy for Policy Makers)“ v roli interního účastníka
Termín kontroly: leden 2021
Zodpovídá:

Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková
organizace

67. Zrušení komisí Rady Karlovarského kraje a odvolání předsedů a členů komisí Rady
Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1159/10/20
- zrušuje podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších změn a doplňků,
Komisi dopravní
Komisi prevence kriminality
Komisi pro lázeňství a cestovní ruch
Komisi pro kulturu a památkovou péči
20.10.2020
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Komisi pro otevřenou společnost a nové technologie
Komisi pro rozvoj venkova
Komisi pro řešení otázek bezpečnosti kraje
Komisi pro sociální oblast
Komisi pro tělovýchovu a sport
Komisi pro UNESCO
Komisi pro životní prostředí, zemědělství a energetiku,
a odvolává předsedy a členy těchto komisí Rady Karlovarského kraje dnem 20. 10. 2020 dle návrhu č. 1
- zrušuje Komisi pro rozdělování dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje
a odvolává předsedu a členy komise dnem 20. 10. 2020 dle návrhu č. 2
- ukládá vedoucímu odboru kancelář ředitelky úřadu zajistit plnění tohoto usnesení po technické stránce
Termín kontroly: 16.11.2020
Zodpovídá:

Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu

68. Mimořádné dotační řízení MPSV pro rok 2020 na podporu mimořádného finančního
ohodnocení sociálních pracovníků na krajských úřadech v souvislosti s epidemií COVID-19
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1160/10/20
- schvaluje podání žádosti Karlovarského kraje o poskytnutí mimořádné dotace ze státního rozpočtu
pro rok 2020 na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na krajských
úřadech v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši 25.577 Kč.
- pověřuje odbor sociálních věcí podáním Žádosti o mimořádnou dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2020
na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na krajských úřadech
v souvislosti s epidemií COVID-19 prostřednictvím internetové aplikace "OKnouze" v termínu
do 21.10.2020
- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem pověření k úkonům konaným v rámci mimořádného
dotačního řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2020 na podporu mimořádného
finančního ohodnocení sociálních pracovníků na krajských úřadech v souvislosti s epidemií COVID-19
Termín kontroly: 16.11.2020
Zodpovídá:

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí

Mgr. Petr Kubis v. r.
hejtman
Karlovarského Kraje

20.10.2020

Martin Hurajčík v. r.
náměstek hejtmana
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