
 
 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (označeno 

„xxxxxxxxx“). 

 

 K a r l o v a r s k ý    k r a j  
se sídlem v Karlových Varech 

Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 

 

 

USNESENÍ 
 

z 226. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 2. listopadu 2020 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:04 do 11:30 hodin  

 
 

Přítomni:               Mgr. Kubis, Mgr. Mračková Vildumetzová (od 9:50 hod.), p. Hurajčík,  

Mgr. Blažek, Ing. Bureš, Ing. Jakobec, Ing. Bradáč, p. Váňa, Ing. Janů 

(celkem 9 radních) 

Jednání řídil:         Mgr. Kubis, p. Hurajčík  

Přizvaní:              Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje  

Další zúčastnění: Ing. Hryszová, Mgr. Novotný, Mgr. Pavlíková  

Zapisovatelka:       Mgr. Jana Lukášová             

 

  

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 02.11.2020 RK 1161/11/20 

2. Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu aktivní činnosti seniorů pro rok 2020 

RK 1162/11/20 

3. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje RK 1163/11/20 

4. Dodatek č. 26 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením 

"PATA" v Hazlově, příspěvková organizace - změna názvu a sídla organizace 

RK 1164/11/20 

5. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka celodenní 

stravy pro klienty DOZP PATA v Hazlově na rok 2021“ 

RK 1165/11/20 

6. Úprava kapacity sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením  

v DOZP „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, po dokončení transformace 

zařízení 

RK 1166/11/20 

7. Rozpočtové změny RK 1167/11/20 

8. Informace o doručeném Rozhodnutí o odvolání Ministerstva financí u projektu 

„Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“  

reg. č. CZ.1.09/1.3.00/29.00636 

RK 1168/11/20 

9. Postup ve věci rozhodnutí Ministerstva financí ČR č. j. MF-31127/2018/1203-41 

ze dne 8. 10. 2020, o zamítnutí návrhu na zaplacení částky 732.271,43 Kč  

u projektu "Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN",  

reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01252 

 

RK 1169/11/20 
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10. Mimořádné vyplacení záloh úhrady kompenzace ze závazku veřejné služby 

autobusovým dopravcům za listopad a prosinec 2020 

RK 1170/11/20 

11. Smlouva č. 35/B1/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního 

fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 

RK 1171/11/20 

12. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové 

péče, lázeňství a cestovního ruchu  

RK 1172/11/20 

13. Změna příjemce dotace z rozpočtu Karlovarského kraje poskytnuté na obnovu 

areálu mlýna č.p. 1 ve Stráži nad Ohří 

RK 1173/11/20 

14. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech  

v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III",  

1. průběžná výzva projektu - schválení XVIII. části dílčích projektů do zásobníku 

RK 1174/11/20 

15. Projekt Kotlíkové dotace II - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové 

investiční dotace s evidenčním číslem KK01680/2019 

RK 1175/11/20 

16. "ISŠTE Sokolov - Revitalizace objektu SO706 Sokolov" - schválení Dodatku  

č. 1 ke Smlouvě o dílo na provedení stavby 

RK 1176/11/20 

17. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku 

města Nové Sedlo - pozemky p.č. 1210/2, 1310/3 a 1355 v k.ú. Nové Sedlo  

u Lokte 

RK 1177/11/20 

18. Záměr kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 4633/1 v k.ú. Stará Voda  

u Mariánských Lázní z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Stará Voda  

a bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 189/1 a pozemku p.p.č. 189/4 v k.ú. Stará 

Voda u Mariánských Lázní z majetku obce Stará Voda do majetku Karlovarského 

kraje  

RK 1178/11/20 

19. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje  

do majetku města Aš - část stavby silnice č. III/02117 a most ev.č. 02117-1  

v k.ú. Dolní Paseky včetně všech součástí a příslušenství 

RK 1179/11/20 

20. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje  

do majetku města Cheb - pozemky p.p.č. 2688/31, 2688/32, 2688/33, 2688/34, 

3138/2, 242/55 a část pozemku p.p.č. 2358/1 v k.ú. Cheb 

RK 1180/11/20 

21. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje  

do majetku obce Merklín - pozemky p.p.č. 546/1 a 550/1 včetně mostu  

ev. č. 221-36 v k.ú. Pstruží u Merklína  

RK 1181/11/20 

22. Upuštění od vymáhání bezdůvodného obohacení + záměr kraje prodat nemovité 

věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob – části pozemku 

p.p.č. 2069/1 v k.ú. Dolní Žandov 

RK 1182/11/20 

23. Záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje do majetku 

fyzické osoby – pozemek p.p.č. 676/5 v k.ú. Podlesí u Sadova 

RK 1183/11/20 

24. Záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje do majetku 

společnosti Accolade CZ XXXI, s.r.o., člen koncernu – pozemek p.p.č. 2688/35  

v k.ú. Cheb 

RK 1184/11/20 

25. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským 

krajem (kromě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové 

organizace) 

RK 1185/11/20 

26. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi Karlovarským krajem a ČR - 

Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje ve věci výpůjčky 2 ks 

obytných kontejnerů  

RK 1186/11/20 

27. Smlouvy o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního 

vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické 

lékařství 

RK 1187/11/20 

28. Souhlas společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o., s provedením technického 

zhodnocení na nemovitém majetku Karlovarského kraje nad rámec schváleného 

investičního plánu pro rok 2020 – pořízení operačního světla 

RK 1188/11/20 

29. Změna platu ředitelky organizace Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, 

příspěvková organizace 

RK 1189/11/20 

30. Změna Volebního řádu pro volby do školských rad RK 1190/11/20 



Usnesení z 226. jednání RKK dne 02.11.2020  č. j. KK/1682/VZ/20 

 

02.11.2020  Strana 3 (celkem 29) 

 

31. Přijetí daru Střední průmyslovou školou Ostrov, příspěvková organizace RK 1191/11/20 

32. Odvolání z vedoucího pracovního místa ředitelky Základní školy a mateřské školy 

při Léčebných lázních Lázně Kynžvart, příspěvková organizace 

RK 1192/11/20 

33. „Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod“ - schválení dodatku č. 2  

ke smlouvě o dílo na realizaci stavby 

RK 1193/11/20 

34. Dodatek č. 25 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby  

v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace - změna hlavního předmětu 

činnosti organizace a stanovení počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského 

úřadu od 01.01.2021 

RK 1194/11/20 

35. Nominace Senior roku 2020 RK 1195/11/20 

36. Projekt "Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací 

středisko Karlovarského kraje" – informace o projektu, zadání veřejné zakázky 

malého rozsahu „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně 

vzdělávací středisko Karlovarského kraje – výkon autorského dozoru projektanta“ 

a vypracování rešerše stávajícího stavu projektové dokumentace pro provádění 

stavby. Registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_331/0023476 

RK 1196/11/20 

37. Schválení použití fondu investic příspěvkové organizaci Císařské lázně, p.o.,  

na pořízení ojetého automobilu a schválení výjimky z Pravidel pro zadávání 

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi  

č. PR 06/2018 

RK 1197/11/20 

38. Zajištění finančního krytí akcí na silnicích II. a III. třídy v rámci programu BESIP 

2020 

RK 1198/11/20 

39. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s ODP - software, spol. s r.o. RK 1199/11/20 

40. Stanovisko k výzvě Státního pozemkového úřadu – Krajského pozemkového úřadu 

pro Karlovarský kraj ve věci učinění nabídky bezúplatně převedených pozemků  

a staveb v k.ú. a obci Dalovice  

RK 1200/11/20 

41. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví města Teplá do vlastnictví 

Karlovarského kraje – částí pozemků st.p.č. 84 a p.p.č. 79 v k.ú. Teplá 

RK 1201/11/20 

42. Záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí pozemku st. p. č. 405, jehož 

součástí je stavba č. p. 330, pozemků st. p. č. 462, 734, 804 jejichž součástí je  

stavba bez č.p./č.e. a pozemku p. č. 112/2 v k.ú. a obci Toužim z majetku 

Karlovarského kraje do majetku města Toužim a bezúplatný převod souboru 

movitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Toužim 

RK 1202/11/20 

43. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby - 

bytová jednotka č. 171/2 s podílem na společných částech domu č.p. 171  

a pozemku st. p. č. 167, vše v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary 

RK 1203/11/20 

44. Dotační program „Smart Akcelerátor 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského 

kraje“ – schválení poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

RK 1204/11/20 

45. Návrh programu jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 

dne 12.11.2020 

RK 1205/11/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení z 226. jednání RKK dne 02.11.2020  č. j. KK/1682/VZ/20 

 

02.11.2020  Strana 4 (celkem 29) 

 

A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Ing. Josefa Janů 

- Ing. Jaroslava Bradáče 

 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 
33. „Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod“ - schválení dodatku č. 2 ke smlouvě  

o dílo na realizaci stavby 

34. Dodatek č. 25 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby v Kynšperku  

nad Ohří, příspěvková organizace - změna hlavního předmětu činnosti organizace  

a stanovení počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu od 01.01.2021 

35. Nominace Senior roku 2020 

36. Projekt "Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko 

Karlovarského kraje" – informace o projektu, zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

„Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko 

Karlovarského kraje – výkon autorského dozoru projektanta“ a vypracování rešerše 

stávajícího stavu projektové dokumentace pro provádění stavby. Registrační číslo projektu 

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_331/0023476 

37. Schválení použití fondu investic příspěvkové organizaci Císařské lázně, p.o., na pořízení 

ojetého automobilu a schválení výjimky z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek 

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi č. PR 06/2018 

38. Zajištění finančního krytí akcí na silnicích II. a III. třídy v rámci programu BESIP 2020 

39. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s ODP - software, spol. s r.o. 

40. Stanovisko k výzvě Státního pozemkového úřadu – Krajského pozemkového úřadu  

pro Karlovarský kraj ve věci učinění nabídky bezúplatně převedených pozemků a staveb  

v k.ú. a obci Dalovice  

41. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví města Teplá do vlastnictví Karlovarského 

kraje – částí pozemků st.p.č. 84 a p.p.č. 79 v k.ú. Teplá 

42. Záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí pozemku st. p. č. 405, jehož součástí je 

stavba č. p. 330, pozemků st. p. č. 462, 734, 804 jejichž součástí je  stavba bez č.p./č.e.  

a pozemku p. č. 112/2 v k.ú. a obci Toužim z majetku Karlovarského kraje do majetku města 

Toužim a bezúplatný převod souboru movitých věcí z majetku Karlovarského kraje  

do majetku města Toužim 

43. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby - bytová 

jednotka č. 171/2 s podílem na společných částech domu č.p. 171 a pozemku st. p. č. 167, 

vše v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary 

44. Dotační program „Smart Akcelerátor 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského kraje“ – 

schválení poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

45. Návrh programu jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  

dne 12.11.2020 

 

 
1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 02.11.2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1161/11/20 
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- bere na vědomí informaci o splnění nebo průběžném plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 

02.11.2020 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 02.11.2020 

dle návrhu č. 3 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
2. Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivní 

činnosti seniorů pro rok 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1162/11/20 
 

- schvaluje  

- poskytnutí finančních prostředků z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu aktivní činnosti seniorů žadatelům uvedeným v příloze 2 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle vzoru 

uvedeného v příloze 3 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje pana Mgr. Petra Kubise podpisem smluv o poskytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje žadatelům uvedeným v příloze 2 

 

Termín kontroly: 30.11.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
3. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1163/11/20 
 

- bere na vědomí usnesení Komisí Rady Karlovarského kraje ze dne 30.09. a 06.10.2020 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
4. Dodatek č. 26 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA"  

v Hazlově, příspěvková organizace - změna názvu a sídla organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1164/11/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dodatek č. 26 ke zřizovací 

listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace,  

dle návrhu 

 

- ukládá odboru sociálních věcí předložit návrh dodatku č. 26 ke zřizovací listině Domova pro osoby  

se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, k projednání na nejbližším 

zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 
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Termín kontroly: únor 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
5. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka celodenní stravy pro klienty 

DOZP PATA v Hazlově na rok 2021“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1165/11/20 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Dodávka celodenní stravy  

pro klienty DOZP PATA v Hazlově na rok 2021“ pro obě části. Jako jediná nabídka byla vyhodnocena 

nabídka účastníka Marie Hlaváčová, Nemocniční 2271/52, 352 01 Aš, IČO 69925925, s nabídkovou 

cenou za celodenní stravovací jednotku ve výši 281,80 Kč včetně DPH pro část č. 1 - Domácnosti 

Jiráskova ul. 2988-2990, Aš, a s nabídkovou cenou za celodenní stravovací jednotku ve výši 345,10 Kč 

včetně DPH pro část č. 2 – Domácnosti Hazlov 518-519, Hazlov. 

 

- schvaluje smlouvy pro obě části veřejné zakázky "Dodávka celodenní stravy pro klienty DOZP PATA  

v Hazlově" dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smluv na obě části veřejné zakázky „Dodávka celodenní stravy pro klienty  

DOZP PATA v Hazlově na rok 2021“ po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího 

řízení s vybraným dodavatelem Marie Hlaváčová, Nemocniční 2271/52, 352 01 Aš, IČO 69925925,  

s nabídkovou cenou za celodenní stravovací jednotku 281,80 Kč včetně DPH pro část č. 1 - Domácnosti 

Jiráskova ul. 2988-2990, Aš, a s nabídkovou cenou za celodenní stravovací jednotku 345,10 Kč včetně 

DPH pro část č. 2 – Domácnosti Hazlov 518-519, Hazlov 

 

- ukládá řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková 

organizace, činit úkony spojené s uzavřením smluv s vybraným dodavatelem Marie Hlaváčová, 

Nemocniční 2271/52, 352 01 Aš, IČO 69925925 

 

- pověřuje ředitele Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková 

organizace, podpisem smluv s vybraným dodavatelem Marie Hlaváčová, Nemocniční 2271/52, 352 01 Aš, 

IČO 69925925 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Daniel Lindenberg, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA"  

v Hazlově, příspěvková organizace 

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
6. Úprava kapacity sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v DOZP „PATA“  

v Hazlově, příspěvková organizace, po dokončení transformace zařízení 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1166/11/20 
 

- schvaluje úpravu kapacity sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v Domově  

pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, a to snížení kapacity  

z 63 lůžek na kapacitu 30 lůžek, s účinností od 01.01.2021 
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Termín kontroly: únor 2021 
 

Zodpovídá: Daniel Lindenberg, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA"  

v Hazlově, příspěvková organizace 

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
7. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1167/11/20 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 366/2020 

- snížení příjmů a výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje  

o částku 530.767,75 Kč z titulu vrácení finančních prostředků poskytnutých v rámci rozvojového 

programu „Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020“  

s účelovým znakem 33166 za rok 2020 došlých na účet Karlovarského kraje od příspěvkové organizace 

zřizované obcí v oblasti školství Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, Čankovská 9. Finanční prostředky 

budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

 

Rozpočtovou změnu č. 367/2020 

- 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 9/2020 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. 368/2020 

- navýšení příjmů a výdajů Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 

500 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Úřadu práce České republiky na úhradu mzdových 

nákladů za období 9/2020 za pracovní místo vytvořené na základě Dohody o vytvoření pracovního místa  

a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu  

č. KVA-STZ-3/2020 

 

Rozpočtovou změnu č. 369/2020 

- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 

7.706.668,45 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva zdravotnictví České republiky. 

Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje Zařízení následné 

rehabilitační a hospicové péče ve výši 4.327.636,45 Kč a Krajský dětský domov pro děti do 3 let ve výši 

3.379.032 Kč na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče 

v souvislosti s epidemií Covid-19 v rámci mimořádného dotačního řízení.  

 

Rozpočtová změna č. 370/2020 

- navýšení příjmů a výdajů Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku  

25.913 Kč z titulu zapojení příjmu z přijatého plnění za pojistnou událost od České podnikatelské 

pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, za škodní událost poškození samonosné brány, vodícího 

sloupku a ozubení hřebene brány u výjezdové základny v Sokolově. Finanční prostředky budou 

poskytnuty formou neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Zdravotnická 

záchranná služba Karlovarského kraje, která má dotčený majetek ve správě a opravu hradila. 

 

Rozpočtovou změnu č. 371/2020 

-  navýšení příjmů a výdajů Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského 

kraje o částku 130.800 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České 

republiky určené jako náhrada škod způsobených vlkem obecným na majetku (13 ks ovcí), který 
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obhospodařuje společnost Horský statek Abertamy s.r.o.  

 

Rozpočtovou změnu č. 372/2020 

- navýšení příjmů Karlovarského kraje a zároveň snížení financování Karlovarského kraje o částku 

8.863,66 Kč (325,75 EUR) z titulu přijetí podílu státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj České 

republiky 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 

 

Rozpočtovou změnu č. 373/2020 

- přesun neinvestičních prostředků ve výši ± 1.355.200 Kč z rozpočtu Odboru kanceláře hejtmana  

a vnějších vztahů Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu běžných výdajů Odboru řízení 

projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje v souvislosti s přesunem agendy spojené s přípravou Fondu 

pro spravedlivou transformaci 

 

Rozpočtovou změnu č. 374/2020 

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje  

ve výši ± 46.830 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 nové zaměstnankyni, pracovnici v sociálních službách v přímé obslužné péči, která 

splnila podmínky pro přiznání náborového příspěvku dle pravidel schválených Zastupitelstvem 

Karlovarského kraje usnesením č. ZK 284/09/19 ze dne 23. 9. 2019.  

 

Rozpočtovou změnu č. 375/2020   

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

Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 460.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace  

z Ministerstva financí České republiky určené na úhradu zvýšených výdajů vzniklých v souvislosti  

s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva kraje v roce 2020 

 

Rozpočtovou změnu č. 376/2020 

-  navýšení příjmů a výdajů Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského 

kraje ve výši 20.700 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky 

určené jako náhrada škod způsobených vydrou říční na rybách na rybníku Komorák 1, pozemku  

p. č. 632/1 v katastrálním území Luby ve vlastnictví společnosti Český rybářský svaz, z.s., místní 

organizace Cheb 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
8. Informace o doručeném Rozhodnutí o odvolání Ministerstva financí u projektu „Modernizace 

vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ reg. č. CZ.1.09/1.3.00/29.00636 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1168/11/20 
 

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

o doručeném Rozhodnutí o odvolání vyhotoveném Ministerstvem financí dne 16. 9. 2020,  

č. j. MF-43167/2016/1203-4, u projektu "Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské 

nemocnice, a.s." reg. č. CZ.1.09/1.3.00/29.00636, kterým Ministerstvo financí vyhovělo podanému 

Odvolání proti platebnímu výměru č. 10/2016 ze dne 28. 7. 2016 a výše uvedený platební výměr na odvod 

za porušení rozpočtové kázně ve výši 3.914.717 Kč zrušilo a řízení zastavilo 

 

Zodpovídá: Ing. Jitka Samáková, předsedkyně představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 
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9. Postup ve věci rozhodnutí Ministerstva financí ČR č. j. MF-31127/2018/1203-41 ze dne  

8. 10. 2020, o zamítnutí návrhu na zaplacení částky 732.271,43 Kč u projektu "Modernizace  

a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN", reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01252 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1169/11/20 
 

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

o doručeném Rozhodnutí Ministerstva financí ČR o zamítnutí návrhu na zaplacení částky 732.271,43 Kč 

včetně úroků z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 732.271,43 Kč od 15. 3. 2016 do zaplacení,  

č. j. MF-31127/2018/1203-41 ze dne 8. 10. 2020 u projektu s názvem "Modernizace a vybavení 

přístrojového vybavení nemocnic KKN" reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01252 

 

- schvaluje podání správní žaloby proti Rozhodnutí Ministerstva financí ČR o zamítnutí návrhu  

na zaplacení částky 732.271,43 Kč včetně úroků z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 732.271,43 Kč 

od 15. 3. 2016 do zaplacení, č. j. MF-31127/2018/1203-41 ze dne 8. 10. 2020 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem správní žaloby proti Rozhodnutí Ministerstva financí 

ČR č. j. MF-31127/2018/1203-41 ze dne 8. 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 

 

 
10. Mimořádné vyplacení záloh úhrady kompenzace ze závazku veřejné služby autobusovým 

dopravcům za listopad a prosinec 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1170/11/20 
 

- souhlasí s vyplacením mimořádné zálohy autobusovým dopravcům Cvinger bus s.r.o., VV autobusy 

s.r.o., Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Autobusy Karlovy Vary, a.s., BUS LIGNETA a.s.,  

a PECHOČIAKOVÁ - ZEPRA, s.r.o., kteří zajišťují dopravní obslužnost území Karlovarského kraje  

na základě smlouvy o závazku veřejné služby, a to tak, že v listopadové záloze za rok 2020 bude 

dopravcům (s jejich souhlasem) vyplacena i záloha na měsíc prosinec roku 2020 

 

- ukládá vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství, Mgr. Vladimíru Malému, zajistit 

vyplacení záloh autobusovým dopravcům Cvinger bus s.r.o., VV autobusy s.r.o., Dopravní podnik 

Karlovy Vary, a.s., Autobusy Karlovy Vary, a.s., BUS LIGNETA a.s., a PECHOČIAKOVÁ - ZEPRA, 

s.r.o., dle návrhu 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

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

 

 
11. Smlouva č. 35/B1/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury na rok 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1171/11/20 
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- souhlasí s návrhem smlouvy č. 35/B1/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního 

fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 dle předloženého návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy č. 35/B1/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury na rok 2020 dle předloženého návrhu včetně nabytí finančních prostředků podle 

této smlouvy 

 

- souhlasí s přijetím finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury určených  

na financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy  

v Karlovarském kraji v roce 2020 pro Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace 

 

- pověřuje náměstka hejtmana pana Martina Hurajčíka podpisem smlouvy č. 35/B1/2020 o poskytnutí 

finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 dle předloženého 

návrhu 

 

- pověřuje náměstka hejtmana pana Martina Hurajčíka podpisem doložky ve smyslu § 23 zákona  

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že smlouva č. 35/B1/2020 byla 

v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) téhož zákona projednána Radou Karlovarského kraje, která rozhodla  

o jejím uzavření za podmínek v ní uvedených, a o nabytí a převodu na základě ní poskytovaných 

finančních prostředků na kraj 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, učinit 

veškeré kroky směřující k uzavření smlouvy č. 35/B1/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 

 

Termín kontroly: únor 2021 
 

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

příspěvková organizace 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
12. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové péče, lázeňství 

a cestovního ruchu  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1172/11/20 
 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje poskytnout subjektu Taneční skupina Mirákl, z.s., individuální dotaci z rozpočtu 

Karlovarského kraje dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 

2020 v rámci individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu se subjektem Taneční skupina Mirákl, z.s. 

 

- pověřuje Martina Hurajčíka, náměstka hejtmana pro oblast dopravy, silničního hospodářství, kultury  

a památkové péče, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje, dle přílohy č. 1 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

- v případě schválení neposkytnutí individuální dotace - informovat žadatele o rozhodnutí Rady 
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Karlovarského kraje 

- v případě schválení poskytnutí individuální dotace - předložit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Karlovarského kraje Martinu Hurajčíkovi, náměstkovi hejtmana pro oblast dopravy, silničního 

hospodářství, kultury a památkové péče, k podpisu a zajistit veškeré úkony ze smluv vyplývající 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
13. Změna příjemce dotace z rozpočtu Karlovarského kraje poskytnuté na obnovu areálu mlýna  

č.p. 1 ve Stráži nad Ohří 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1173/11/20 
 

- bere na vědomí změnu vlastníka kulturní památky objektu mlýna č.p. 1 ve Stráži nad Ohří, na jehož 

opravu byla poskytnuta dotace z rozpočtu Karlovarského kraje a jeho žádost změnu o žadatele 

 

- mění text části usnesení č. RK 495/05/20 ze dne 18. 5. 2020 uvedený v příloze č. 3 na řádku č. 17  

ve sloupci č. 3 tak, že se nahrazuje žadatel Jaroslav Gabriel žadatelem společnost Auxilien, a.s.,  

a ve sloupci č. 4 se doplňuje IČO společnosti 28217080 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu žadatele o dotaci  

na projekt Stráž nad Ohří, mlýn č.p. 1, tak, že se původní žadatel Jaroslav Gabriel nahrazuje společností 

Auxilien, a.s., se sídlem nám. 14. října 1307, Praha 5 - Smíchov, IČO 28217080 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu textu části usnesení  

č. ZK 89/06/20 ze dne 15 6. 2020 uvedeného v příloze č. 1 na řádku č. 17 na řádku č. 3 tak, že  

se nahrazuje žadatel Jaroslav Gabriel žadatelem společnost Auxilien, a.s., a ve sloupci č. 4 se doplňuje 

IČO společnosti 28217080 

 

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

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 30.11.2020 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
14. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském 

kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III", 1. průběžná výzva projektu - schválení 

XVIII. části dílčích projektů do zásobníku 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1174/11/20 
 

- schvaluje  

- k financování a zařazení do zásobníku dílčích projektů dílčí projekty podané v 1. průběžné výzvě 

projektu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji  

v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III", dle přílohy 1 

- zamítnutí žádostí o dílčí projekty podaných v 1. průběžné výzvě projektu "Podpora výměny zdrojů tepla 
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na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace 

III", dle přílohy 2 

 

- pověřuje radního Karlovarského kraje pro oblast investic podpisem Smluv o poskytnutí účelové 

investiční dotace schválených dílčích projektů, a to za předpokladu, že se v rámci výzvy uvolní finanční 

prostředky k financování dílčích projektů 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
15. Projekt Kotlíkové dotace II - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace  

s evidenčním číslem KK01680/2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1175/11/20 
 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1, kterým se upravuje Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace  

s evidenčním číslem KK01680/2019 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana Karlovarského kraje, podpisem dodatku č. 1, 

kterým se upravuje Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK01680/2019 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
16. "ISŠTE Sokolov - Revitalizace objektu SO706 Sokolov" - schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě  

o dílo na provedení stavby 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1176/11/20 
 

- bere na vědomí informaci o Změnových listech č. 1. až 6. v rámci realizace stavby „ISŠTE Sokolov – 

Revitalizace objektu SO706 Sokolov“ 

 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, vedenou pod ev. č. objednatele KK 01355/2020,  

se společností SUAS – stavební, s.r.o., se sídlem Jednoty 1628, 356 01 Sokolov, IČO 61779539,  

na realizaci stavby „ISŠTE Sokolov – Revitalizace objektu SO706 Sokolov“, dle návrhu 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, vedenou  

pod ev. č. objednatele KK 01355/2020, se společností SUAS – stavební, s.r.o., se sídlem Jednoty 1628,  

356 01 Sokolov, IČO 61779539, na realizaci stavby „ISŠTE Sokolov – Revitalizace objektu SO706 

Sokolov“ 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 
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17. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Nové 

Sedlo - pozemky p.č. 1210/2, 1310/3 a 1355 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1177/11/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků 

p.č. 1210/2 o výměře 44 m2, 1310/3 o výměře 365 m2 a 1355 o výměře 1573 m2 v k.ú. Nové Sedlo  

u Lokte a obci Nové Sedlo konkrétnímu zájemci městu Nové Sedlo, 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 Nové Sedlo, se sídlem Masarykova 502, Nové Sedlo, 

PSČ 357 34, IČO 00259527 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovité věci  

z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Nové Sedlo 

 

- 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 

 

 
18. Záměr kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 4633/1 v k.ú. Stará Voda u Mariánských 

Lázní z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Stará Voda a bezúplatné nabytí části 

pozemku p.p.č. 189/1 a pozemku p.p.č. 189/4 v k.ú. Stará Voda u Mariánských Lázní z majetku obce 

Stará Voda do majetku Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1178/11/20 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 4633/1, která byla 

oddělena geometrickým plánem č. 679-399/2019 z původního pozemku p.p.č. 4633/1 a označena novým 

parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 4633/2 o výměře 78 m2 v k.ú. Stará Voda u Mariánských Lázní  

a obci Stará Voda konkrétnímu zájemci obci Stará Voda, 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 Stará Voda, se sídlem Stará Voda č.p. 88, PSČ 353 01 Stará 

Voda, IČO 00572748 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění 

záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním 

zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést 

předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Stará Voda 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části 

pozemku p.p.č. 4633/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 679-399/2019 z původního pozemku 

p.p.č. 4633/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 4633/2 o výměře 78 m2  

v k.ú. Stará Voda u Mariánských Lázní a obci Stará Voda konkrétnímu zájemci obci Stará Voda, 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 Stará Voda, se sídlem 

Stará Voda č.p. 88, PSČ 353 01 Stará Voda, IČO 00572748 (jako obdarovaný na straně druhé),  

za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitou 

věc na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný 
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zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje  

do majetku obce Stará Voda 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části 

pozemku p.p.č. 189/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 685-3/2020 z původního pozemku 

p.p.č. 189/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 189/7 o výměře 140 m2 a pozemku 

p.p.č. 189/4 o výměře 46 m2 v k.ú. Stará Voda u Mariánských Lázní a obci Stará Voda, formou darovací 

smlouvy mezi obcí Stará Voda, se sídlem Stará Voda č.p. 88, PSČ 353 01 Stará Voda, IČO 00572748 

(jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné 

nemovité věci z vlastnictví obce Stará Voda 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 

 

 
19. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města 

Aš - část stavby silnice č. III/02117 a most ev.č. 02117-1 v k.ú. Dolní Paseky včetně všech součástí  

a příslušenství 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1179/11/20 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část stavby silnice č. III/02117 a most  

ev.č. 02117-1 v k.ú. Dolní Paseky a obci Aš včetně všech součástí a příslušenství konkrétnímu zájemci 

městu Aš, 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 Aš, 

se sídlem Aš, Kamenná 52, PSČ 352 01, IČO 00253901 (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 Aš 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části 

stavby silnice č. III/02117 a mostu ev.č. 02117-1 v k.ú. Dolní Paseky a obci Aš včetně všech součástí  

a příslušenství konkrétnímu zájemci městu Aš, 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 Aš, se sídlem Aš, Kamenná 52, PSČ 352 01, IČO 00253901 (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 Aš 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
20. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města 

Cheb - pozemky p.p.č. 2688/31, 2688/32, 2688/33, 2688/34, 3138/2, 242/55 a část pozemku  

p.p.č. 2358/1 v k.ú. Cheb 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1180/11/20 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 2688/31 o výměře 5 m2, 

2688/32 o výměře 39 m2, 2688/33 o výměře 14 m2, 2688/34 o výměře 158 m2, 3138/2 o výměře 97 m2, 

242/55 o výměře 11 m2 a část pozemku p.p.č. 2358/1, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 6259-45/2020 z původního pozemku p.p.č. 2358/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

p.p.č. 2358/35 o výměře 86 m2 v k.ú. a obci Cheb konkrétnímu zájemci městu Cheb, 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 Cheb, se sídlem náměstí Krále Jiřího 

z Poděbrad 1/14, Cheb, PSČ 350 20, IČO 002533979 (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 

Cheb 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků 

p.p.č. 2688/31 o výměře 5 m2, 2688/32 o výměře 39 m2, 2688/33 o výměře 14 m2, 2688/34 o výměře  

158 m2, 3138/2 o výměře 97 m2, 242/55 o výměře 11 m2 a část pozemku p.p.č. 2358/1, která byla 

oddělena geometrickým plánem č. 6259-45/2020 z původního pozemku p.p.č. 2358/1 a označena novým 

parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 2358/35 o výměře 86 m2 v k.ú. a obci Cheb konkrétnímu zájemci 

městu Cheb, 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 

Cheb, se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, PSČ 350 20, IČO 002533979  

(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 Cheb 

 

- 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 
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21. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku obce 

Merklín - pozemky p.p.č. 546/1 a 550/1 včetně mostu ev.č. 221-36 v k.ú. Pstruží u Merklína  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1181/11/20 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 546/1 o výměře 777 m2  

a p.p.č. 550/1 o výměře 1676 m2 včetně mostu ev.č. 221-36 v k.ú. Pstruží u Merklína a obci Merklín 

konkrétnímu zájemci obci Merklín, 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 Merklín, se sídlem Merklín č.p. 6, PSČ 362 34 Merklín, IČO 00254789  

(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 Merklín 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků 

p.p.č. 546/1 o výměře 777 m2 a p.p.č. 550/1 o výměře 1676 m2 včetně mostu ev.č. 221-36 v k.ú. Pstruží  

u Merklína a obci Merklín konkrétnímu zájemci obci Merklín, 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 Merklín, se sídlem Merklín č.p. 6, PSČ 362 34 Merklín, 

IČO 00254789 (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 Merklín 

 

- 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. Upuštění od vymáhání bezdůvodného obohacení + záměr kraje prodat nemovité věci z majetku 

Karlovarského kraje do majetku fyzických osob – části pozemku p.p.č. 2069/1 v k.ú. Dolní Žandov 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1182/11/20 
 

- souhlasí s upuštěním od vymáhání bezdůvodného obohacení vzniklého užíváním části pozemku  

p.p.č. 2069/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 771-11/2020 ze dne 20.04.2020 z původního 

pozemku p.p.č. 2069/1 a označena jako pozemek p.p.č. 2069/16 v k.ú. a obci Dolní Žandov, které by 

činilo celkem 1.188 Kč 

 

- souhlasí s upuštěním od vymáhání bezdůvodného obohacení vzniklého užíváním části pozemku  

p.p.č. 2069/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 771-11/2020 ze dne 20.04.2020 z původního 

pozemku p.p.č. 2069/1 a označena jako pozemek p.p.č. 2069/17 v k.ú. a obci Dolní Žandov, které by 

činilo celkem 88 Kč 
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- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.p.č. 2069/1, která byla oddělena 

geometrickým plánem č. 771-11/2020 z původního pozemku p.p.č. 2069/1 a označena jako pozemek 

p.p.č. 2069/16 o výměře 27 m2 v k.ú. a obci Dolní Žandov konkrétnímu zájemci xxxx 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 xxxx a xxxx, oba bytem 

xxxxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena dohodou ve výši  

2.700 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 společného jmění manželů xxxxx xxxxxx 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku  

p.p.č. 2069/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 771-11/2020 z původního pozemku  

p.p.č. 2069/1 a označena jako pozemek p.p.č. 2069/16 o výměře 27 m2 v k.ú. a obci Dolní Žandov 

konkrétnímu zájemci xxxx a xxxx, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako prodávající na 

straně jedné), a xxxx a xxxx, oba bytem xxxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, 

která byla stanovena dohodou ve výši 2.700 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 společného jmění manželů xxxx xxxxx 

 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.p.č. 2069/1, která byla oddělena 

geometrickým plánem č. 771-11/2020 z původního pozemku p.p.č. 2069/1 a označena jako pozemek 

p.p.č. 2069/17 o výměře 2 m2 v k.ú. a obci Dolní Žandov konkrétnímu zájemci xxxxx a 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 xxxx a xxxx, oba bytem 

xxxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena dohodou ve výši 

200 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 společného jmění manželů xxxxx xxxxx 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku  

p.p.č. 2069/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 771-11/2020 z původního pozemku  

p.p.č. 2069/1 a označena jako pozemek p.p.č. 2069/17 o výměře 2 m2 v k.ú. a obci Dolní Žandov 

konkrétnímu zájemci xxxxxxxxx a xxxxxxxx, 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 a xxxxxxx, oba bytem xxxxxxx (jako kupující na straně druhé), za 

dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena dohodou ve výši 200 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 společného jmění manželů xxxxx 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných kupních smluv 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětných kupních 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 
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23. Záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – 

pozemek p.p.č. 676/5 v k.ú. Podlesí u Sadova 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1183/11/20 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemek p.p.č. 676/5 o výměře 38 m2 v k.ú. Podlesí  

u Sadova a obci Sadov konkrétnímu zájemci xxxx xxxx, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským 

krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

(jako prodávající na straně jedné), a xxxx xxxxx, bytem xxxxx (jako kupující na straně druhé),  

za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 674/15/2020 ze dne 27.09.2020 

ve výši 24.600 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 xxxx xxxxx 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemku p.p.č. 676/5 

o výměře 38 m2 v k.ú. Podlesí u Sadova a obci Sadov 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 xxxx xxxx, bytem xxxx 

(jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem  

č. 674/15/2020 ze dne 27.09.2020 ve výši 24.600 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru 

Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním 

zastupitelstva, které má tento prodej projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést 

předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví xxxxxxx 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. Záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti 

Accolade CZ XXXI, s.r.o., člen koncernu – pozemek p.p.č. 2688/35 v k.ú. Cheb 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1184/11/20 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemek p.p.č. 2688/35 o výměře 83 m2 v k.ú. a obci Cheb 

konkrétnímu zájemci společnosti Accolade CZ XXXI, s.r.o., člen koncernu, a to formou kupní smlouvy 

mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace (jako prodávající na straně jedné) a společností Accolade CZ XXXI, s.r.o., člen 

koncernu, se sídlem Sokolovská 394/17, PSČ 186 00 Praha 8, IČO 05593204 (jako kupující na straně 

druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 2761-028/2020 ze dne 

08.07.2020 ve výši 53.200 Kč + DPH, tj. celkem 64.372 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 společnosti Accolade CZ 
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XXXI, s.r.o., člen koncernu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemku  

p.p.č. 2688/35 o výměře 83 m2 v k.ú. a obci Cheb konkrétnímu zájemci společnosti Accolade CZ XXXI, 

s.r.o., člen koncernu, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou 

správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako prodávající na straně jedné)  

a společností Accolade CZ XXXI, s.r.o., člen koncernu, se sídlem Sokolovská 394/17, PSČ 186 00 Praha 

8, IČO 05593204 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena 

znaleckým posudkem č. 2761-028/2020 ze dne 08.07.2020 ve výši 53.200 Kč + DPH, tj. celkem  

64.372 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 společnosti Accolade CZ XXXI, s.r.o., člen koncernu 

 

- 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 

 

 
25. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem (kromě 

Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace) 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1185/11/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  s účinností od 01.01.2021 změnu 

zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem (kromě Krajské správy  

a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace), která spočívá v nahrazení Pravidel  

pro správu majetku kraje novými Pravidly pro správu majetku kraje v příloze č. 2 zřizovacích listin,  

vč. vydání dodatku zřizovací listiny, dle návrhu 

 

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje připravit materiál pro jednání 

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 

26. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi Karlovarským krajem a ČR - Hasičským 

záchranným sborem Karlovarského kraje ve věci výpůjčky 2 ks obytných kontejnerů  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1186/11/20 
 

- souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi Karlovarským krajem a ČR - Hasičským záchranným 

sborem Karlovarského kraje, po realizaci nákupu 2 ks obytných kontejnerů, dle návrhu 
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- pověřuje Bc. Olgu Vokáčovou, vedoucí Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje, 

podpisem smlouvy o výpůjčce mezi Karlovarským krajem a ČR - Hasičským záchranným sborem 

Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

Termín kontroly: leden 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
27. Smlouvy o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního vzdělávání k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1187/11/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy  

o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického 

povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství mezi Karlovarským krajem, paní MUDr. Ivanou 

Němcovou a akreditovaným zařízením GP Danuše Mikeschová MUDr. - praktický lékař, internista s.r.o., 

se sídlem Karlovy Vary - Stará Role, Dobrovského 402/4 PSČ 360 17, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy  

o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického 

povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství mezi Karlovarským krajem, panem MUDr. Vítem 

Hynkem a akreditovaným zařízením MEDHYNEK s.r.o., se sídlem Ostrov, Jáchymovská 1374,  

PSČ 363 01, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit člena Rady Karlovarského kraje 

pro oblast zdravotnictví podpisem výše uvedených smluv o poskytnutí motivačního příspěvku  

za Karlovarský kraj 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
28. Souhlas společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o., s provedením technického zhodnocení  

na nemovitém majetku Karlovarského kraje nad rámec schváleného investičního plánu pro rok 

2020 – pořízení operačního světla 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1188/11/20 
 

- bere na vědomí žádost o souhlas společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o., s provedením technického 

zhodnocení na nemovitém majetku Karlovarského kraje nad rámec schváleného investičního plánu pro rok 

2020 – pořízení operačního světla 

 

- schvaluje technické zhodnocení na nemovitém majetku Karlovarského kraje nad rámec schváleného 

investičního plánu pro rok 2020 – pořízení operačního světla na 6. operační sál v hodnotě 424.000 Kč  

bez DPH 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 
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29. Změna platu ředitelky organizace Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková 

organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1189/11/20 
 

- schvaluje úpravu platu Olze Pištejové, DiS., ředitelce organizace Zařízení následné rehabilitační  

a hospicové péče, příspěvková organizace, dle návrhu, s účinností od 03.11.2020 

 

- ukládá odboru kancelář ředitelky úřadu zajistit všechny úkoly spojené s úpravou platu výše uvedené 

ředitelky 

 

Termín kontroly: 30.11.2020 
 

Zodpovídá: Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu 

 

 
30. Změna Volebního řádu pro volby do školských rad 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1190/11/20 
 

- zrušuje Volební řád pro volby do školských rad schválený usnesením Rady Karlovarského kraje  

č. RK 924/09/13 ze dne 18. září 2013 

 

- vydává Volební řád pro volby do školských rad ve znění dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy předložit Volební řád pro volby do školských rad  

k podpisu hejtmanovi a seznámit s ním ředitele příspěvkových organizací vykonávajících činnost 

základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných Karlovarským krajem 

 

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost základních, středních a vyšších 

odborných škol zřizovaných Karlovarským krajem zabezpečovat volby do školských rad v souladu s tímto 

volebním řádem 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

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

 

 
31. Přijetí daru Střední průmyslovou školou Ostrov, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1191/11/20 
 

- souhlasí s přijetím finančního daru Střední průmyslovou školou Ostrov, příspěvková organizace,  

od společnosti ČEZ Distribuce, a.s., v hodnotě 110.000 Kč na spravování motivačního programu 

„Motivační program Prokopa Diviše“ s tím, že tento majetek nabývá příspěvková organizace v souladu  

s ustanovením § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, do svého vlastnictví 

 

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

usnesení 
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Termín kontroly: 14.12.2020 
 

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

 

 
32. Odvolání z vedoucího pracovního místa ředitelky Základní školy a mateřské školy  

při Léčebných lázních Lázně Kynžvart, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1192/11/20 
 

- odvolává dnem 31. prosince 2020 v souladu s ustanovením § 166 odst. 4 písm. d) zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, Mgr. Danu Vondráškovou, ředitelku Základní školy a mateřské školy při Léčebných 

lázních Lázně Kynžvart, příspěvková organizace, z důvodu zániku vedoucího pracovního místa 

 

- 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 

 

 
33. „Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod“ - schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo  

na realizaci stavby 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1193/11/20 
 

- bere na vědomí informaci o změnových listech č. 9 - 11 v rámci realizace stavby „Kompletní 

rekonstrukce čističky odpadních vod“ 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ 

SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, 356 58 Sokolov, IČO 25233866, na realizaci stavby „Kompletní 

rekonstrukce čističky odpadních vod“, dle návrhu 

 

- pověřuje ředitele Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace, 

podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., 

Chebská 53, 356 58 Sokolov, IČO 25233866 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Pavel Novák, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, 

příspěvková organizace 

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 

34. Dodatek č. 25 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, 

příspěvková organizace - změna hlavního předmětu činnosti organizace a stanovení počtu 

zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu od 01.01.2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1194/11/20 
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- souhlasí s dodatkem č. 25 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby v Kynšperku nad 

Ohří, příspěvková organizace, dle návrhu 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dodatek č. 25 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace, dle návrhu 

 

- ukládá odboru sociálních věcí předložit návrh dodatku č. 25 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 

Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace, k projednání na nejbližším zasedání 

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

- stanovuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 01.01.2021 počet zaměstnanců Karlovarského kraje 

zařazených do krajského úřadu na 381, z důvodu zrušení pracovního místa úředníka odboru sociálních 

věcí (psychologa) 

 

Termín kontroly: únor 2021 
 

Zodpovídá: Mgr. Lenka Antolová, MPA., ředitelka Sociálních služeb v Kynšperku nad Ohří, 

příspěvková organizace 

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

Mgr. Martina Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 
35. Nominace Senior roku 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1195/11/20 
 

- schvaluje ocenění v anketě Senior roku 2020 dle přiloženého návrhu 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
36. Projekt "Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko 

Karlovarského kraje" – informace o projektu, zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

„Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského 

kraje – výkon autorského dozoru projektanta“ a vypracování rešerše stávajícího stavu projektové 

dokumentace pro provádění stavby. Registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_331/0023476 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1196/11/20 
 

- bere na vědomí informaci o projektu "Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně 

vzdělávací středisko Karlovarského kraje" 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 „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně 

vzdělávací středisko Karlovarského kraje – výkon autorského dozoru projektanta“ 

 

- pověřuje odbor řízení projektů vypracováním rešerše stávajícího stavu projektové dokumentace pro 

provádění stavby k investiční akci "Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací 

středisko Karlovarského kraje" autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby v maximální výši 50 tis. Kč 
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včetně DPH uvedenou v důvodové zprávě 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
37. Schválení použití fondu investic příspěvkové organizaci Císařské lázně, p.o., na pořízení ojetého 

automobilu a schválení výjimky z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a 

jeho příspěvkovými organizacemi č. PR 06/2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1197/11/20 
 

- schvaluje nákup osobního automobilu pro příspěvkovou organizaci Císařské lázně, p.o., formou 

výběrového řízení 

 

- schvaluje použití fondu investic do maximální výše 500.000 Kč příspěvkové organizaci Císařské lázně, 

p.o., na pořízení automobilu 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
38. Zajištění finančního krytí akcí na silnicích II. a III. třídy v rámci programu BESIP 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1198/11/20 
 

- souhlasí s plánem akcí na silnicích II. a III. třídy v rámci finančních prostředků BESIP 2020 

 

- souhlasí s navýšením provozního příspěvku Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvkové organizace, pro rok 2020 o 3.500.000 Kč v rámci finančních prostředků BESIP 2020 

 

- ukládá finančnímu odboru zajistit navýšení provozního příspěvku Krajské správy a údržby silnic 

Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, pro rok 2020 o 3.500.000 Kč z finančních prostředků  

na BESIP 2020 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 378/2020 - přesun finančních prostředků ve výši ± 3.500.000 Kč  

z rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly 

rozpočtu příspěvky příspěvkovým organizacím tohoto odboru k poskytnutí neinvestičního příspěvku 

příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje  

na zvýšení bezpečnosti silničního provozu 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

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

příspěvková organizace 
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39. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s ODP - software, spol. s r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1199/11/20 
 

- souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. KK00618/2019 s ODP-software, spol. s r.o., 

dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. KK00618/2019 s ODP-software, spol. s r.o.,  

dle návrhu 

 

- pověřuje náměstka hejtmana Martina Hurajčíka podpisem předmětného dodatku č. 1 dle návrhu 

 

Termín kontroly: únor 2021 
 

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

 

 
40. Stanovisko k výzvě Státního pozemkového úřadu – Krajského pozemkového úřadu  

pro Karlovarský kraj ve věci učinění nabídky bezúplatně převedených pozemků a staveb  

v k.ú. a obci Dalovice  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1200/11/20 
 

- bere na vědomí informace o skutečnostech, které se týkají legislativních změn popsaných ve stanovisku 

Státního pozemkového úřadu k bezúplatně převedenému nemovitému majetku v k.ú. a obci Dalovice  

na základě smlouvy mezi Karlovarským krajem a Pozemkovým fondem České republiky č. 2 001Hk09/29 

ze dne 15.01.2010 

 

- bere na vědomí stanovisko odboru legislativního a právního a krajský živnostenský úřad  

ze dne 14.10.2020 dle návrhu 

 

- bere na vědomí informace k právnímu zastoupení advokátem Mgr. Martinem Bělinou, společníkem 

Bělina & Partners advokátní kanceláři s.r.o., jako zmocněncem Státního pozemkového úřadu jako 

zmocnitele, zastoupený na základě plné moci doručené dne 21.10.2020 ve věci uplatňování nároku vůči 

Karlovarskému kraji na zpětný bezúplatný převod nemovitých věcí ze smlouvy č. 2001 Hk09/29 ze dne 

15.01.2010 ve smyslu ust. § 8 odst. 4 zákona o Státním pozemkovém úřadu, převedených na základě 

smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy PF ČR do vlastnictví kraje, a to včetně 

zastupování v soudním řízení s převodem souvisejícím 

 

- bere na vědomí výzvu k učinění nabídky bezúplatného převodu nemovitých věcí v k.ú. Dalovice  

ve smyslu ust. § 8 odst. 4 zákona o Státním pozemkovém úřadu v právním zastoupení AK Bělina & 

Partners s. r.o., jež byly na Karlovarský kraj převedeny smlouvou o bezúplatném převodu nemovitostí  

č. 2001Hk09/29 ze dne 15.01.2010 

 

- schvaluje odpověď zpracovanou Odborem legislativním a právním a krajským živnostenským úřadem 

Krajského úřadu Karlovarského kraje na výzvu k učinění nabídky bezúplatného převodu nemovitých věcí 

v k.ú. Dalovice v předloženém znění 

 

- ukládá odboru legislativnímu a právnímu a KŽÚ odeslat odpověď právnímu zástupci Mgr. Martinu 

Bělinovi, advokátovi, Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o., dále dle návrhu 

 

- pověřuje PhDr. Mgr. Smoleju, vedoucího odboru legislativního a právního a KŽÚ, podpisem odpovědi 
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Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

 
41. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví města Teplá do vlastnictví Karlovarského kraje 

– částí pozemků st.p.č. 84 a p.p.č. 79 v k.ú. Teplá 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1201/11/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí částí 

pozemků st.p.č. 84 a p.p.č. 79, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1170-097/2020 z původních 

pozemků st.p.č. 84 a p.p.č. 79 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 3274 o výměře  

37 m2 a p.p.č. 79/2 o výměře 58 m2, v k.ú. Teplá, formou darovací smlouvy mezi městem Teplá, se sídlem 

Masarykovo náměstí 1, 364 61 Teplá, IČO 00255050 (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským 

krajem, zastoupeným Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

(jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví města Teplá  

do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Zdravotnické záchranné službě 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Zdravotnickou záchrannou službu 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 

příspěvková organizace 

 

 
42. Záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí pozemku st. p. č. 405, jehož součástí je stavba  

č. p. 330, pozemků st. p. č. 462, 734, 804 jejichž součástí je  stavba bez č.p./č.e. a pozemku p. č. 112/2 

v k.ú. a obci Toužim z majetku Karlovarského kraje do majetku města Toužim a bezúplatný převod 

souboru movitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Toužim 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1202/11/20 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést nemovité věci: 

- pozemek st. p. č. 405 o výměře 4.708 m2, jehož součástí je stavba č. p. 330  

(objekt občanského vybavení), 

 

- pozemek st. p. č. 462 o výměře 284 m2 

(na pozemku stojí stavba bez č.p./č.e. jako jiná stavba, bez LV) 

- pozemek st. p. č. 734 o výměře 15 m2 

(na pozemku stojí stavba bez č.p./č.e. jako jiná stavba, bez LV) 

- pozemek st. p. č. 804 o výměře 115 m2  

(na pozemku stojí stavba bez č.p./č.e. jako jiná stavba, bez LV) 

- pozemek p. č. 112/2 o výměře 1.012 m2, 
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vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště 

Karlovy Vary, na LV č. 1869 pro katastrální území a obec Toužim, okres Karlovy Vary, konkrétnímu 

zájemci městu Toužim, IČO 00255076, se sídlem Sídliště 428, 364 01 Toužim 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod 

nemovitých věcí: 

- pozemek st. p. č. 405 o výměře 4.708 m2, jehož součástí je stavba č. p. 330  

(objekt občanského vybavení), 

- pozemek st. p. č. 462 o výměře 284 m2 

(na pozemku stojí stavba bez č.p./č.e. jako jiná stavba, bez LV) 

- pozemek st. p. č. 734 o výměře 15 m2 

(na pozemku stojí stavba bez č.p./č.e. jako jiná stavba, bez LV) 

- pozemek st. p. č. 804 o výměře 115 m2  

(na pozemku stojí stavba bez č.p./č.e. jako jiná stavba, bez LV) 

- pozemek p. č. 112/2 o výměře 1.012 m2, 

vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště 

Karlovy Vary, na LV č. 1869 pro katastrální území a obec Toužim, okres Karlovy Vary, formou darovací 

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

Vary, zastoupený Střední lesnickou školou Žlutice, příspěvková organizace, IČO 49754050, se sídlem 

Žižkov 345, 364 52 Žlutice (jako dárce na straně jedné), a městem Toužim, IČO 00255076, se sídlem 

Sídliště 428, 364 01 Toužim (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení 

uveřejnění záměru Karlovarského kraje, darovat výše uvedený soubor věcí nemovitých na své úřední 

desce, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné věci z vlastnictví Karlovarského 

kraje do majetku města Toužim, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod souboru 

movitých věcí mezi Karlovarským krajem a městem Toužim v celkové pořizovací ceně 351.052,50 Kč 

formou darovací smlouvy, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Střední lesnické škole Žlutice, 

příspěvková organizace, realizovat veškeré úkony směřující k podpisu darovací smlouvy 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Střední lesnickou školu Žlutice, 

příspěvková organizace, podpisem darovací smlouvy dle návrhu 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Radka Stolariková, Ph.D., ředitelka Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková 

organizace 

 

 
43. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby - bytová 

jednotka č. 171/2 s podílem na společných částech domu č.p. 171 a pozemku st. p. č. 167, vše v k.ú. 

Stará Role, obec Karlovy Vary 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1203/11/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej bytové jednotky  

č. 171/2 s podílem ve výši 2741/48167 na společných částech domu č.p. 171 a pozemku st. p.č. 167, vše  

v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary, evidováno na LV č. 4680 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský 

kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, formou kupní smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Dětským domovem Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace, IČO 63553660,  

se sídlem Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov (jako prodávající na straně jedné) a xxx xxxx, trvale 



Usnesení z 226. jednání RKK dne 02.11.2020  č. j. KK/1682/VZ/20 

 

02.11.2020  Strana 28 (celkem 29) 

 

bytem xxxxx (jako kupující na straně druhé), a to za podmínky úhrady nabídnuté kupní ceny ve výši 

530.999,00 Kč, a dále s tím, že kupující uhradí současně s kupní cenou ostatní náklady spojené s prodejem 

bytové jednotky, tj. správního poplatku za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  

ve výši 2.000 Kč a náklady za zpracování znaleckého posudku ve výši 3.500 Kč + DPH v platné zákonné 

výši 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Dětskému domovu Karlovy Vary  

a Ostrov, příspěvková organizace, realizovat veškeré kroky směřující k podpisu kupní smlouvy 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Dětského domova Karlovy Vary 

a Ostrov, příspěvková organizace, k podpisu kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: únor 2021 
 

Zodpovídá: PhDr. Milan Molec, ředitel příspěvkové organizace Dětského domova Karlovy Vary  

a Ostrov 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
44. Dotační program „Smart Akcelerátor 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského kraje“ – 

schválení poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1204/11/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje v rámci dotačního programu „Smart Akcelerátor 2.0 – Asistenční vouchery 

Karlovarského kraje“ dle přílohy č. 1 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření Veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 5 

 

- ukládá odboru regionální rozvoje a Karlovarské agentuře rozvoje podnikání, příspěvkové organizaci 

(partnerovi projektu Smart Akcelerátor 2.0), zpracovat materiál ke schválení na poskytnutí dotace  

do Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: únor 2021 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

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

organizace 
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45. Návrh programu jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  

dne 12.11.2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1205/11/20 
 

- schvaluje návrh programu jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  

dne 12.11.2020 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Petr Kubis v. r. 

         hejtman  

Karlovarského kraje 

 Ing. Josef Janů v. r. 

ověřovatel 

 

 

 


