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 227. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 9. listopadu 2020 (mimo řádný termín)
v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje
v době od 9:19 do 12:12 hodin

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

Mgr. Kubis, Mgr. Mračková Vildumetzová (od 9:23 hod.), p. Hurajčík,
Mgr. Blažek, Ing. Jakobec, Ing. Bureš, Ing. Bradáč, p. Váňa, Ing. Janů
(celkem 9 radních)
Mgr. Kubis
Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Ing. Hryszová, Mgr. Novotný, Mgr. Pavlíková, Ing. Štěrba
Lenka Burešová

Usnesení č.

A. Volba ověřovatelů zápisu
B. Schválení programu jednání
1. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku Projektová
dokumentace pro provádění stavby - rekonstrukce objektu Domov se zvláštním
režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace
2. Informace o přípravě Fondu pro spravedlivou transformaci a o žádosti
k předkládání projektových záměrů
3. Vyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje
na vybavení pobytových sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací
standard DVB-T2
4. Schválení smluv o poskytnutí náborového příspěvku
5. Služba obecného hospodářského zájmu: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
– rok 2019 – výsledná kalkulace
6. Služba obecného hospodářského zájmu: NEMOS PLUS s.r.o. – rok 2019
– výsledná kalkulace
7. Služba obecného hospodářského zájmu: NEMOS SOKOLOV s.r.o. – rok 2019
– výsledná kalkulace
8. Služba obecného hospodářského zájmu: Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o.
– rok 2019 – výsledná kalkulace
9. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Profesní rozvoj
pedagogických pracovníků MŠ v rámci polytechnického vzdělávání"

RK 1206/11/20

RK 1207/11/20
RK 1208/11/20

RK 1209/11/20
RK 1210/11/20
RK 1211/11/20
RK 1212/11/20
RK 1213/11/20
RK 1214/11/20
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10. 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. 2 ke smlouvě o dílo
11. Oprava usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 1156/10/20 ze dne 19. 10. 2020
12. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu
13. Schválení výsledku programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského
kraje pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje
– podprogram Inovační vouchery pro rok 2020
14. Mimořádné dotační řízení Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
na mimořádné odměny pro pracovníky krajských úřadů, vykonávající činnosti
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020
15. Schválení výsledku programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského
kraje pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje
– podprogram Kreativní vouchery pro rok 2020
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A. Volba ověřovatelů zápisu
Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:
- Ing. Jana Bureše
- Ing. Josefa Janů

B. Schválení programu jednání
Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.
1. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku Projektová dokumentace
pro provádění stavby - rekonstrukce objektu Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku,
příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1206/11/20
- schvaluje vyloučení účastníka č. 3 Energy Benefit Centre a.s., sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha 6,
IČO 29029210, ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku Projektová dokumentace pro provádění stavby
- rekonstrukce objektu Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace,
na základě § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů
- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky Projektová dokumentace
pro provádění stavby - rekonstrukce objektu Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ“ v Nejdku,
příspěvková organizace, kdy jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka účastníka č. 1
Ing. arch. Břetislava Kubíčka, Raisova 2030/2, 360 01 Karlovy Vary, IČO 16700295, s nabídkovou cenou
3.905.880,00 Kč včetně DPH (tj. součet celkové ceny za zpracování projektové dokumentace ve výši
3.446.080,00 Kč včetně DPH a součinu maximálního počtu 760 hodin za autorský dozor a hodinové sazby
ve výši 605,00 Kč včetně DPH za autorský dozor) a s dobou zpracování projektové dokumentace v délce
292 kalendářních dnů
- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku Projektová dokumentace pro provádění stavby - rekonstrukce
objektu Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace, dle návrhu
- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku Projektová dokumentace pro provádění stavby
- rekonstrukce objektu Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace,
po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení s vybraným dodavatelem
Ing. arch. Břetislavem Kubíčkem, Raisova 2030/2, 360 01 Karlovy Vary, IČO 16700295, na celkovou
nabídkovou cenu za zpracování projektové dokumentace ve výši 3.446.080,00 Kč včetně DPH
a na hodinovou sazbu za autorský dozor ve výši 605,00 Kč včetně DPH a s dobou zpracování projektové
dokumentace v délce 292 kalendářních dnů
- ukládá JUDr. Bc. Zuzaně Blažkové, ředitelce Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku,
příspěvková organizace, činit úkony spojené s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem
Ing. arch. Břetislavem Kubíčkem, Raisova 2030/2, 360 01 Karlovy Vary, IČO 16700295
- pověřuje JUDr. Bc. Zuzanu Blažkovou, ředitelku Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku,
příspěvková organizace, podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem Ing. arch. Břetislavem Kubíčkem,
Raisova 2030/2, 360 01 Karlovy Vary, IČO 16700295
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Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

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

2. Informace o přípravě Fondu pro spravedlivou transformaci a o žádosti k předkládání
projektových záměrů
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1207/11/20
- bere na vědomí předložené informace o přípravě Fondu pro spravedlivou transformaci
- ukládá odboru řízení projektů oslovit všechna města a obce a případně další subjekty v Karlovarském
kraji s žádostí o předkládání projektových záměrů prostřednictvím navrhované veřejné žádosti
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů

3. Vyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na vybavení
pobytových sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1208/11/20
- schvaluje vyhlášení a pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace
z rozpočtu Karlovarského kraje
- Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na vybavení pobytových sociálních
služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB - T2
- vyhlašuje Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na vybavení pobytových
sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB - T2
- ukládá odboru sociálních věcí
- zveřejnit vyhlašovaný dotační program a pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční
vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje vyhlašovaného dotačního programu na elektronické
úřední desce ve lhůtě nejpozději 30 dnů před zahájením příjmu elektronických žádostí o dotace
- zveřejnit informace o vyhlašovaném dotačním programu na webu Karlovarského kraje v sekci Dotace
a na informačním webu programy.kr-karlovarsky.cz
- zajistit přípravu technologie pro sběr elektronických žádostí o dotace ve lhůtě nejpozději do okamžiku
zahájení příjmu elektronických žádostí o dotace
Termín kontroly: duben 2021
Zodpovídá:
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4. Schválení smluv o poskytnutí náborového příspěvku
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1209/11/20
- bere na vědomí žádost Karlovarské krajské nemocnice a.s., o poskytnutí náborového příspěvku
pro lékařku interního oddělení xxxxx dle návrhu
- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku na vybrané oddělení
mezi Karlovarským krajem a lékařkou interního oddělení xxxxx a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s.,
IČO 26365804, se sídlem a místem poskytování zdravotních služeb: Karlovy Vary, Bezručova 1190/19,
PSČ 360 01 (nemocnice) dle návrhu
- bere na vědomí žádost Karlovarské krajské nemocnice a.s., o poskytnutí náborového příspěvku
pro lékaře interního oddělení xxxxx dle návrhu
- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku na vybrané oddělení
mezi Karlovarským krajem a lékařem interního oddělení xxxxx a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s.,
IČO 26365804, se sídlem a místem poskytování zdravotních služeb: Karlovy Vary,
Bezručova 1190/19, PSČ 360 01 (nemocnice) dle návrhu
- bere na vědomí žádost společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o., o poskytnutí náborového příspěvku
pro dva lékaře na oddělení pediatrie xxxxx a xxxxx dle návrhu
- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a lékařkou
pediatrického oddělení xxx a NEMOS SOKOLOV s.r.o., IČO 24747246, se sídlem Na Florenci 2116/15,
PSČ 110 00 Praha 1, místo poskytování zdravotních služeb: Sokolov, Slovenská 545, PSČ 356 01,
(nemocnice) dle návrhu
- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a lékařem
pediatrického oddělení xxxxx a NEMOS SOKOLOV s.r.o., IČO 24747246, se sídlem Na Florenci
2116/15, PSČ 110 00 Praha 1, místo poskytování zdravotních služeb: Sokolov, Slovenská 545, PSČ 356
01, (nemocnice) dle návrhu
- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem smluv o poskytnutí náborových
příspěvků za Karlovarský kraj
Termín kontroly: červen 2021
Zodpovídá:

Ing. Jan Bureš, člen rady

5. Služba obecného hospodářského zájmu: Karlovarská krajská nemocnice a.s. – rok 2019
– výsledná kalkulace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1210/11/20
- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí výslednou
kalkulaci vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v roce 2019
předloženou společností Karlovarská krajská nemocnice a.s., ve výši 75.350.428 Kč, dle návrhu
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí vyrovnávací platby
za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v plné výši 75.350.428 Kč dle předložené výsledné
kalkulace v roce 2019 společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.
09.11.2020
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- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení konečnou výší vyrovnávací platby
za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v roce 2019 pro Karlovarskou krajskou nemocnici
a.s., ve výši 71.290.695 Kč, kdy výsledné finanční krytí pro Karlovarský kraj se nebude lišit od hodnoty
schválené a vyplacené předběžné kalkulace pro Karlovarskou krajskou nemocnici v roce 2019
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje rozhodnout v souladu s výslednou kalkulací
a uzavřenou smlouvou, článkem V, odstavcem 8 o vrácení poskytnuté nadměrné vyrovnávací platby
za nemocnici Cheb ve výši 26.843.909 Kč Karlovarskému kraji
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje rozhodnout v souladu s výslednou kalkulací
a uzavřenou smlouvou, článkem V, odstavcem 9 o doplacení vyrovnávací platby ve výši 26.843.909 Kč
nemocnici Karlovy Vary na ztrátová oddělení, která byla pověřena službou obecného hospodářského
zájmu v roce 2019
souhlasí
a
doporučuje
Zastupitelstvu
Karlovarského
kraje
ke
schválení
Rozpočtovou změnu č. 379/2020 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 26.843.909 Kč z kapitálové
rezervy Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu běžných výdajů Odboru
zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na dofinancování
vyrovnávací platby nemocnici Karlovy Vary na ztrátová oddělení, která byla pověřena službou obecného
hospodářského zájmu v roce 2019.
Termín kontroly: duben 2021
Zodpovídá:

Ing. Jan Bureš, člen rady

6. Služba obecného hospodářského zájmu: NEMOS PLUS s.r.o. – rok 2019 – výsledná kalkulace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1211/11/20
- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí výslednou
kalkulaci vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v roce 2019
předloženou společností NEMOS PLUS s.r.o., ve výši 15.393.344 Kč dle návrhu
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí vyrovnávací platby
za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v plné výši dle předložené výsledné kalkulace
v roce 2019 společností NEMOS PLUS s.r.o.
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení konečnou výši vyrovnávací platby
za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v roce 2019 pro NEMOS PLUS s.r.o., v celkové
výši 13.641.653 Kč, tedy ve stejné výši, která již byla nemocnici vyplacena
Zodpovídá:

Ing. Jan Bureš, člen rady

7. Služba obecného hospodářského zájmu: NEMOS SOKOLOV s.r.o. – rok 2019 – výsledná
kalkulace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1212/11/20
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- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí výslednou
kalkulaci vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v roce 2019
předloženou společností NEMOS SOKOLOV s.r.o., ve výši 25.595.687 Kč, dle návrhu
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí vyrovnávací platby
za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v plné výši dle předložené výsledné kalkulace
v roce 2019 společností NEMOS SOKOLOV s.r.o.
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení konečnou výši vyrovnávací platby
za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v roce 2019 pro NEMOS SOKOLOV s.r.o.,
v celkové výši 25.067.652 Kč, tedy ve stejné výši, která již byla nemocnici vyplacena
Zodpovídá:

Ing. Jan Bureš, člen rady

8. Služba obecného hospodářského zájmu: Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. – rok 2019 – výsledná
kalkulace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1213/11/20
- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí předloženou
výslednou kalkulaci vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
v roce 2019 předloženou společností Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o., ve výši 3.838.054,57 Kč
dle návrhu
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí vyrovnávací platby
za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v plné výši dle předložené výsledné kalkulace
v roce 2019 společnosti Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o.
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení konečnou výši vyrovnávací
platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v roce 2019 pro Nemocnici
Mariánské Lázně s.r.o., v celkové výši 3.200.000 Kč, tedy ve stejné výši, která již byla nemocnici
vyplacena
Zodpovídá:

Ing. Jan Bureš, člen rady

9. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Profesní rozvoj pedagogických
pracovníků MŠ v rámci polytechnického vzdělávání"
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1214/11/20
- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky "Profesní rozvoj pedagogických
pracovníků MŠ v rámci polytechnického vzdělávání", kdy jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena
nabídka účastníka č. 1 - Malá technika z. ú., Ruská 1118/1, 251 01 Říčany, IČO 03647854, s nabídkovou
cenou 3.525.000 Kč včetně DPH (dodavatel není plátce DPH)
- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku "Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ v rámci
polytechnického vzdělávání" dle návrhu
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- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ
v rámci polytechnického vzdělávání" po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího
řízení s vybraným dodavatelem Malá technika z. ú., Ruská 1118/1, 251 01 Říčany, IČO 03647854,
s nabídkovou cenou 3.525.000 Kč včetně DPH (dodavatel není plátce DPH)
- ukládá vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy činit úkony spojené s uzavřením smlouvy
s vybraným dodavatelem Malá technika z. ú., Ruská 1118/1, 251 01 Říčany, IČO 03647854
- pověřuje člena rady pro oblast školství podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem Malá technika z. ú.,
Ruská 1118/1, 251 01 Říčany, IČO 03647854
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic
Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

10. 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. 2 ke smlouvě o dílo
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1215/11/20
- bere na vědomí informaci o změnových listech v rámci 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. 2 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. 2 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:

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

11. Oprava usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 1156/10/20 ze dne 19. 10. 2020
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1216/11/20
- mění - část svého usnesení č. RK 1156/10/20 ze dne 19. 10. 2020 tak, že původní znění:
ukládá řediteli Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace, činit
úkony spojené s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem HOFMANN BOHEMIA - partner
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gastronomie, s.r.o., Chebská 2096, 356 71 Sokolov, IČO 49788868
se nahrazuje novým zněním:
ukládá řediteli Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace, činit
úkony spojené s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem MAKRA DIDAKTA, s.r.o.,
Drahelická 162/47, Drahelice, 288 02 Nymburk, IČO 27916758
- ve zbylé části se usnesení nemění
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

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

12. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1217/11/20
- schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1
s připomínkou uvedenou v zápise
- 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
- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 380/2020 - změnu charakteru rozpočtových prostředků ve výši
± 62.000 Kč v rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje,
kapitoly Příspěvky cizím subjektům, z investičních na neinvestiční, z programu Podpora údržby a obnovy
sportovních zařízení ze stornovaných akcí do individuálních dotací v oblasti sportu pro TJ Sokol Lázně
Kynžvart z.s., ve výši 38.500 Kč a TTC KARLOVARSKO 2020, z.s., ve výši 18.500 Kč a TJ ROZVOJ
TRSTĚNICE, z.s., ve výši 5.000 Kč.
- 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: leden 2021
Zodpovídá:

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

13. Schválení výsledku programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje
pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – podprogram Inovační vouchery
pro rok 2020
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1218/11/20
- schvaluje neposkytnutí dotací firmám z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2020
na Inovační vouchery dle přílohy č. 1 materiálu
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- schvaluje poskytnutí dotací firmám z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2020 na Inovační
vouchery dle doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje v celkové výši
660.000 Kč (včetně DPH) dle přílohy č. 1
- schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
s vybranými firmami dle přílohy č. 4
- ukládá Karlovarské agentuře rozvoje podnikání, příspěvková organizace (administrátorovi dotačního
programu), realizovat potřebné kroky související s uzavřením Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
z rozpočtu Karlovarského kraje s vybranými firmami
Termín kontroly: březen 2021
Zodpovídá:

Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková
organizace

14. Mimořádné dotační řízení Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky na mimořádné
odměny pro pracovníky krajských úřadů, vykonávající činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany
dětí pro rok 2020
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1219/11/20
- schvaluje podání žádosti Karlovarského kraje o mimořádnou dotaci krajům a hl. m. Praze na mimořádné
odměny pracovníkům vykonávajícím agendu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí za období
13. 3. 2020 – 31. 5. 2020 ve výši 133.490,92 Kč
- pověřuje vedoucí odboru sociálních věcí podáním žádosti o mimořádnou dotaci na mimořádné odměny
pracovníkům vykonávajícím agendu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí za období
13. 3. 2020 – 31. 5. 2020 v termínu do 30.11.2020
- schvaluje udělení plné moci Bc. Petře Maněnové, vedoucí odboru sociálních věcí, k podání žádosti
o mimořádnou dotaci na mimořádné odměny pracovníkům vykonávajícím agendu v oblasti
sociálně-právní ochrany dětí za období 13. 3. 2020 – 31. 5. 2020 dle návrhu
- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem plné moci k úkonům konaným v rámci mimořádného
dotačního řízení MPSV pro rok 2020 na mimořádné odměny pro pracovníky krajských úřadů,
vykonávající činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí za období 13. 3. 2020 – 31. 5. 2020
Termín kontroly: 14.12.2020
Zodpovídá:

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí

15. Schválení výsledku programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje
pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – podprogram Kreativní
vouchery pro rok 2020
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1220/11/20
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- schvaluje neposkytnutí dotací firmám z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2020
na Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – podprogram Kreativní vouchery
pro rok 2020 dle přílohy č. 1 materiálu
- schvaluje poskytnutí dotací fyzickým osobám podnikajícím a firmám z prostředků rozpočtu
Karlovarského kraje v roce 2020 na Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje
– podprogram Kreativní vouchery pro rok 2020 v celkové výši 1.200.000 Kč (včetně DPH)
dle přílohy č. 1
- schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
s vybranými firmami a fyzickými osobami podnikajícími dle přílohy č. 3
- ukládá Karlovarské agentuře rozvoje podnikání, příspěvková organizace (administrátorovi dotačního
programu), realizovat potřebné kroky související s uzavřením Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
z rozpočtu Karlovarského kraje s vybranými firmami a fyzickými osobami podnikajícími
Termín kontroly: březen 2021
Zodpovídá:

Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková
organizace

Mgr. Petr Kubis v. r.
hejtman
Karlovarského kraje

09.11.2020

Ing. Jan Bureš v. r.
ověřovatel
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