
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 230. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 30. listopadu 2020 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 8:11 do 14:09 hodin  

 
 

Přítomni: Mgr. Kubis, Mgr. Mračková Vildumetzová (videokonferenčně), p. Hurajčík, 

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

(celkem 9 radních)  

Jednání řídil:  Mgr. Kubis       

Přizvaní:  PhDr. Mgr. Smoleja, zástupce ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Další zúčastnění: Ing. Jánská, Mgr. Miosgová, Mgr. Novotný, Mgr. Pavlíková 

Zapisovatelka:   Lenka Burešová  

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 30.11.2020 RK 1239/11/20 

2. Zpráva o peticích, stížnostech a dalších podáních za rok 2019 RK 1240/11/20 

3. Změna termínu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje RK 1241/11/20 

4. Prodloužení smluv o partnerství v rámci projektu Prezentace Karlovarského kraje  

- Živého kraje 

RK 1242/11/20 

5. Výzva na podporu ubytování v ubytovacích zařízeních na území Karlovarského 

kraje - schválení I. části žádostí o poskytnutí daru z rozpočtu Karlovarského kraje 

RK 1243/11/20 

6. Financování sociálních služeb v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální 

prevence II v období od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022, dodatek č. 2 k pověření  

k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci projektu Podpora 

vybraných služeb sociální prevence II 

RK 1244/11/20 

7. Poskytnutí zápůjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském 

kraji v roce 2021 

RK 1245/11/20 

8. Zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji  

pro období 2021 - 2023 

RK 1246/11/20 

9. Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením  

na období  2021-2026 

 

 

 

 

 

RK 1247/11/20 
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10. „Schválení ukončení smluvního vztahu mezi Domovem pro seniory v Perninku, 

příspěvková organizace a dodavatelem stavby ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, 

s. r. o., včetně přijetí dalších opatření“ 

RK 1248/11/20 

11. Schválení přijetí nadačního příspěvku z programu „Spolu až do konce“  

pro nabyvatele Karlovarský kraj, zastoupený příspěvkovou organizací  

Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace, od Nadačního 

fondu Avast 

RK 1249/11/20 

12. Rozpočtové změny RK 1250/11/20 

13. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.09.2020  

a snížení neinvestičních příspěvků - příspěvků na provoz příspěvkovým 

organizacím Karlovarského kraje v oblasti sociální 

RK 1251/11/20 

14. Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů 

spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, 

příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí a.s. 

RK 1252/11/20 

15. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a schválení 

použití fondu investic příspěvkové organizaci Gymnázium Ostrov, p. o. 

RK 1253/11/20 

16. Změna odpisových plánů příspěvkových organizací Karlovarského kraje  

na rok 2020 

RK 1254/11/20 

17. Změna účelu použití části příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci 

Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o., na akci "Nákup 27 ks 

polohovatelných plastových postelí" 

RK 1255/11/20 

18. Úprava limitů prostředků na platy příspěvkových organizací Karlovarského kraje  RK 1256/11/20 

19. Poskytnutí účelového provozního příspěvku na zvýšené náklady z důvodu 

provozování „Covid-19-centra“ za období od 16.10.2020 do 31.12.2020 

příspěvkové organizaci Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. 

RK 1257/11/20 

20. Informace o doručené Výzvě k vrácení peněžních prostředků dotace podle §14f 

odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a informace o potvrzené nesrovnalosti 

u projektu "Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START 

v Karlovarském kraji" reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000196 

RK 1258/11/20 

21. Změna výše kompenzace stanovené pro období roku 2020 u smluv o veřejné 

službě v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou 

RK 1259/11/20 

22. Dodatek č. 4 ke smlouvě o veřejných službách uzavřené pod ev. č. KK02088/2019 

s dopravcem České dráhy, a. s. 

RK 1260/11/20 

23. Dodatek č. 27 ke smlouvě ev. č. 366/2009 s GW Train Regio a.s., o závazku 

veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění 

základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje 

RK 1261/11/20 

24. Smlouva č. 35/B2/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního 

fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 

RK 1262/11/20 

25. 7. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti 

územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2020“ 

RK 1263/11/20 

26. „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního 

obvodu Karlovarského kraje pro rok 2021“ 

RK 1264/11/20 

27. Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace z Programu na obnovu a využití 

kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2020 

na projekt: Karlovy Vary, Luční Vrch 358/4 - Dům Zlatý jelen 

RK 1265/11/20 

28. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové 

péče, lázeňství a cestovního ruchu - Marienbad Film z.s. 

 

 

 

 

 

 

RK 1266/11/20 
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29. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby zařízení distribuční soustavy na pozemcích parc. č. 527/130, parc. č. 664/5, 

parc. č. 664/6, parc. č. 527/108, parc. č. 664/4, parc. č. 527/106, parc. č. 527/16, 

jehož součástí je budova č.p. 356, vše v k.ú. Dvory, mezi Karlovarským krajem  

a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou společností EnergoPro Projekční 

kancelář, s.r.o. 

RK 1267/11/20 

30. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění a provozování 

zařízení distribuční soustavy - kabelové vedení NN a pilíř SS na pozemku  

p.č. 597/1 v k.ú. Drahovice, mezi Karlovarským krajem a společností  

ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou společností Stav - elektro s.r.o. 

RK 1268/11/20 

31. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním 

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje  

RK 1269/11/20 

32. Záměr kraje bezúplatně převést pozemek p.p.č. 892/7 a část pozemku p.p.č. 892/1 

v k.ú. Vahaneč a části pozemku p.p.č. 316/1 v k.ú. Verušičky z majetku 

Karlovarského kraje do majetku obce Verušičky a bezúplatné nabytí částí 

pozemků p.p.č. 169/1 a 943 v k.ú. Vahaneč a části pozemků p.p.č. 32, 316/2  

a 316/4 v k.ú. Verušičky z majetku obce Verušičky do majetku  

Karlovarského kraje   

RK 1270/11/20 

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

do majetku obce Citice - pozemky p.č. 339, 420/2 a 437/1 v k.ú. Citice 

RK 1271/11/20 

34. Záměr budoucího využití tenisových kurtů v areálu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje 

RK 1272/11/20 

35. Schválení prodeje 15 ks elektrických polohovacích lůžek vč. 15 ks antidekubitních 

matrací a 15 ks nočních stolků ve vlastnictví Karlovarského kraje, svěřeného 

k hospodaření Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková 

organizace 

RK 1273/11/20 

36. Souhlas s ponecháním finančních prostředků z prodeje nepotřebného movitého 

majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje, svěřeného do správy Střední lesnické 

škole Žlutice, příspěvková organizace   

RK 1274/11/20 

37. Schválení přijetí daru a schválení smlouvy o bezúplatném převodu zdravotnických 

prostředků a speciálního vybavení pro boj s onemocněním COVID - 19  

mezi Českou republikou - Ministerstvem zdravotnictví a Karlovarským krajem 

RK 1275/11/20 

38. Stanovení výše nájemného a služeb v rámci vyhlášení nouzového stavu Vládou 

České republiky u nájemních smluv a smluv o výpůjčce, uzavřených 

příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje, z důvodu šíření koronaviru 

SARS-CoV 2 na území České republiky 

RK 1276/11/20 

39. Projekt "Kotlíkové dotace III" Žádost o změnu zdroje vytápění u projektu  

číslo 3_01_867 

RK 1277/11/20 

40. Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Karlovarské 

krajské nemocnici a.s. 

RK 1278/11/20 

41. Žádost města Bečov nad Teplou o finanční dar na financování nákupu nemovitého 

majetku – ordinace praktického lékaře pro dospělé a ordinace lékaře v odbornosti 

gynekologie a porodnictví 

RK 1279/11/20 

42. Smlouva o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního 

vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické 

lékařství 

RK 1280/11/20 

43. Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Dětského 

domova Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace 

RK 1281/11/20 

44. Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 

Domova mládeže a školní jídelny Karlovy Vary, příspěvková organizace 

RK 1282/11/20 

45. Projekt "Externí učebna pro zjišťování dat v terénu" Střední lesnické školy Žlutice, 

příspěvková organizace  

 

 

 

RK 1283/11/20 
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46. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí stipendia ze stipendijního programu 

Karlovarského kraje pro studenty vysokých škol 

RK 1284/11/20 

47. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Asociace amatérských  

sportů ČR, z.s. 

RK 1285/11/20 

48. Program rozvoje Karlovarského kraje - monitorovací zpráva 2019 RK 1286/11/20 

49. Schválení podání žádosti na projekt Krajské knihovny Karlovy Vary – zkvalitnění 

poskytovaných služeb čtenářům, u Ministerstva kultury ČR dle Předpisu rady  

pro řízení projektů financovaných z Národních dotačních titulů, č. PR 03/2017 

RK 1287/11/20 

50. Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2021 RK 1288/11/20 

51. Střednědobý výhled rozpočtu Karlovarského kraje na období 2022-2024 RK 1289/11/20 

52. Projekt "Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací 

středisko Karlovarského kraje" - informace o projektu a určení dalšího postupu 

 

RK 1290/11/20 

53. Různé  
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Ing. Josefa Janů 

- Ing. Jana Bureše 
 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

 

 
1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 30.11.2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1239/11/20 
 

- bere na vědomí informaci o splnění nebo průběžném plnění usnesení Rady Karlovarského kraje  

k datu 30.11.2020 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
2. Zpráva o peticích, stížnostech a dalších podáních za rok 2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1240/11/20 
 

- bere na vědomí zprávu o peticích, stížnostech a dalších podáních za rok 2019 

 

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

 
3. Změna termínu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1241/11/20 
 

- souhlasí se změnou prosincového zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje tak, že se jednání  

z původního schváleného termínu dne 7. prosince přesouvá na 21. prosince 2020 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
4. Prodloužení smluv o partnerství v rámci projektu Prezentace Karlovarského kraje - Živého kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1242/11/20 
 

- bere na vědomí předložené informace k projektu Prezentace Karlovarského kraje - Živého kraje 
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- schvaluje uzavření Dodatků č. 1 ke smlouvám o partnerství s partnery projektu INFOCENTREM 

MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s., Městským domem kultury Sokolov, příspěvková organizace, městem Cheb, 

městem Mariánské Lázně dle příloh č. 1 až 4, kterými se prodlužuje lhůta udržitelnosti projektu na 5 let  

od finančního ukončení projektu 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit Dodatek č. 1  

ke smlouvám o partnerství k podpisu a zajistit úkony vyplývající z usnesení 

 

Termín kontroly: březen 2021 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
5. Výzva na podporu ubytování v ubytovacích zařízeních na území Karlovarského kraje - schválení 

I. části žádostí o poskytnutí daru z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1243/11/20 
 

- schvaluje dle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129 /2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, poskytnutí peněžitých darů subjektům na základě jejich žádosti v rámci vyhlášené 

výzvy na podporu ubytování v ubytovacích zařízeních na území Karlovarského kraje ve výši  

dle přílohy č. 1 

 

Termín kontroly: leden 2021 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
6. Financování sociálních služeb v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II  

v období od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022, dodatek č. 2 k pověření k poskytování služeb obecného 

hospodářského zájmu v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1244/11/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení financování sociálních 

služeb v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II v období od 1. 9. 2021  

do 30. 6. 2022 dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vzor dodatku č. 2 k pověření 

k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální 

prevence II 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vydání dodatků č. 2  

k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci projektu Podpora vybraných 

služeb sociální prevence II subjektům dle návrhu 

 

Termín kontroly: březen 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 
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7. Poskytnutí zápůjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji  

v roce 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1245/11/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí zápůjček z Fondu 

na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2021 v celkové výši 32.997.400 Kč,  

dle návrhu 

 

Termín kontroly: březen 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
8. Zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období 2021 - 2023 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1246/11/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zařazení sociálních služeb 

do kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období 2021 - 2023 dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vydání pověření  

k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle návrhu 

 

Termín kontroly: březen 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
9. Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období  2021-2026 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1247/11/20 
 

- souhlasí s Krajským plánem vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením  

na období  2021-2026 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Krajský plán vyrovnávání příležitostí 

pro osoby se zdravotním postižením na období 2021-2026 

 

- ukládá vedoucím odboru kancelář ředitelky úřadu, odboru investic, odboru dopravy a silničního 

hospodářství, odboru stavební úřad, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, odboru kultury, památkové 

péče, lázeňství a cestovního ruchu, odboru informatiky, odboru regionálního rozvoje, odboru bezpečnosti 

a krizového řízení, odboru správy majetku, odboru kanceláře hejtmana a vnějších vztahů, předložit zprávy 

o plnění Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období  

2021-2026 za předchozí kalendářní rok na odbor sociálních věcí v termínu do konce března následujícího 

roku 

 

- ukládá odboru sociálních věcí zpracovat Roční zprávu o plnění Krajského plánu vyrovnávání příležitostí 

pro osoby se zdravotním postižením na období 2021-2026, a tuto předložit Radě Karlovarského kraje  

v termínu do konce června následujícího roku 
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- ukládá odboru sociálních věcí zveřejnit na webových stránkách Karlovarského kraje Roční zprávu  

o plnění Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením  

na období 2021-2026 v termínu do konce července následujícího roku 

 

Termín kontroly: leden 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
10. „Schválení ukončení smluvního vztahu mezi Domovem pro seniory v Perninku, příspěvková 

organizace a dodavatelem stavby ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o., včetně přijetí dalších 

opatření“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1248/11/20 
 

- souhlasí s ukončením smluvního vztahu a s vypořádáním vzájemných nároků z uzavřené smlouvy o dílo 

s dodavatelem stavby firmou ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o., Pohraniční stráže 255,  

357 03 Svatava, IČO 18248675, v rámci Investiční akce „Vestavba v podstřešním prostoru pavilónu B, 

stavební úpravy vybraných pokojů a zázemí kuchyně Domova pro seniory v Perninku, p.o.“ 

 

- schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo, mezi Domovem pro seniory v Perninku, 

příspěvková organizace a dodavatelem stavby firmou ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o., 

Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava, IČO 18248675, v rámci Investiční akce „Vestavba v podstřešním 

prostoru pavilónu B, stavební úpravy vybraných pokojů a zázemí kuchyně Domova pro seniory  

v Perninku, p.o.“ dle návrhu (příloha č.3) 

 

- ukládá řediteli Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace, činit úkony spojené  

s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o dílo s dodavatelem stavby firmou ISSO - Inženýrské stavby 

Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava, IČO 18248675 

 

- pověřuje ředitele Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace, podpisem Dohody  

o ukončení smlouvy s dodavatelem stavby firmou ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o., Pohraniční 

stráže 255, 357 03 Svatava, IČO 18248675 

 

- schvaluje Realizaci „Stavebně technického průzkumu včetně posouzení stavu nosných konstrukcí.“ 

objektu pavilónu A Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace, v maximální  

výši 200.000 Kč (včetně DPH) 

 

- ukládá řediteli Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace, zajistit realizaci „Stavebně 

technického průzkumu včetně posouzení stavu nosných konstrukcí.“ objektu pavilónu A Domova  

pro seniory v Perninku, příspěvková organizace 

 

Termín kontroly: únor 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Alfréd Hlušek, ředitel Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace 

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 
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11. Schválení přijetí nadačního příspěvku z programu „Spolu až do konce“ pro nabyvatele 

Karlovarský kraj, zastoupený příspěvkovou organizací Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, 

příspěvková organizace, od Nadačního fondu Avast 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1249/11/20 
 

- schvaluje přijetí nadačního příspěvku z programu „Spolu až do konce“ ve výši 975.000 Kč  

pro nabyvatele Karlovarský kraj, zastoupený příspěvkovou organizací Domov pro seniory „SKALKA“  

v Chebu, příspěvková organizace, od Nadačního fondu Avast, se sídlem Pikrtova 1737/1A, Nusle,  

140 00 Praha 4, IČO 24775401 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku z programu „Spolu až do konce“  

mezi Nadačním fondem Avast, se sídlem Pikrtova 1737/1A, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 24775401  

a nabyvatelem Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Domov pro seniory 

„SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace, dle návrhu (příloha č. 3) 

 

- ukládá ředitelce Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace, činit úkony 

spojené s uzavřením smlouvy o poskytnutí Nadačního příspěvku z programu „Spolu až do konce“  

s Nadačním fondem Avast, se sídlem Pikrtova 1737/1A, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 24775401 

 

- pověřuje ředitelku Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace, podpisem 

smlouvy o poskytnutí Nadačního příspěvku z programu „Spolu až do konce“ s Nadačním fondem Avast, 

se sídlem Pikrtova 1737/1A, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 24775401 

 

Termín kontroly: únor 2021 
 

Zodpovídá: Mgr. Alena Samuelová, ředitelka Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková 

organizace 

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
12. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1250/11/20 

  

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 399/2020 

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

ve výši 990 Kč z titulu vrácení finančních prostředků z předchozích let s účelovým znakem 33353 (přímé 

výdaje na vzdělávání) došlých na účet Karlovarského kraje od příspěvkové organizace zřizované obcí  

v oblasti školství 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16. Finanční prostředky budou poukázány 

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

 

Rozpočtovou změnu č. 400/2020 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 34.686.980 Kč z titulu přijetí neinvestiční 

účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou 

určeny do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje  

k zajištění prostředků na financování přímých výdajů na 4. čtvrtletí roku 2020 ve školách a školských 

zařízeních zřizovaných soukromými subjekty v Karlovarském kraji (rozpis na jednotlivé školy a školská 

zařízení je v příloze). 
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Rozpočtovou změnu č. 401/2020 

- snížení příjmů a výdajů Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2020  

ve výši 2.640.240 Kč z titulu vrácení finančních prostředků Ministerstvu práce a sociálních věcí  

České republiky. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky z neinvestiční účelové dotace určené na 

výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42g  

a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.  

 

Rozpočtovou změnu č. 402/2020 

- navýšení příjmů a běžných výdajů Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského 

kraje ve výši 25.577 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí 

České republiky určené na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků  

na krajských úřadech v souvislosti s epidemií COVID - 19 

 

Rozpočtovou změnu č. 403/2020 

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

ve výši ± 93.660 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 dvěma novým zaměstnankyním, pracovnicím v sociálních službách v přímé 

obslužné péči, které splnily 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. 404/2020 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 67.460 Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže  

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční 

příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední zdravotnická škola a vyšší odborná 

škola zdravotnická Karlovy Vary na úhradu lékařských prohlídek žáků.   

 

Rozpočtovou změnu č. 405/2020 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 345.924 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové 

dotace z Ministerstva zemědělství České republiky na „Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních 

lesích za rok 2019“. Finanční prostředky jsou určeny do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

Krajského úřadu Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci zřizovanou Karlovarským krajem 

Střední lesnická škola Žlutice. 

 

Rozpočtovou změnu č. 406/2020 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 790.000 Kč z rozpočtu projektů EU Odboru regionálního 

rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu projektů EU Odboru řízení projektů Krajského 

úřadu Karlovarského kraje. Investiční prostředky jsou určeny k zajištění předprojektové přípravy projektu 

Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje, 

financovaného v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Služby 

infrastruktury – Výzva VII., registrační č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_331/0023476. Dne 25. 5. 2020 

pověřila Rada Karlovarského kraje řízením a administrací uvedeného projektu Odbor řízení projektů 

Krajského úřadu Karlovarského kraje (unesení č. RK 504/05/20). 

 

 Rozpočtovou změnu č. 407/2020 

- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu projektů EU Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského 

úřadu Karlovarského kraje o celkovou částku 3.455.429,25 Kč z titulu vrácení nevyčerpaných finančních 

prostředků poskytovateli zálohové dotace Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky. Jedná se  

o vratky projektu Obědy do škol v Karlovarském kraji 2019/2020 (registrační číslo projektu 

CZ.30.X.0/0.0/0.0/19_009/0000032), realizovaného v rámci Operačního programu potravinové  

a materiální pomoci, Specifický cíl I, které byly v roce 2020 poukázány Karlovarskému kraji na zvláštní 

účet projektu od příspěvkových organizací zřizovaných obcemi a Karlovarským krajem v oblasti školství. 
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Rozpočtovou změnu č. 408/2020 

- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu projektů EU a akcí spolufinancovaných ze státního rozpočtu Odboru 

investic Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši 13.278.008 Kč z titulu přijetí investiční 

účelové dotace z Ministerstva životního prostředí České republiky na financování akce Podpora výměny 

zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji – dofinancování zásobníku 

kotlíkových dotací III, realizované z národních zdrojů (100 % SR) v rámci 1. výzvy podprogramu Nová 

zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření 

 

Rozpočtovou změnu č. 409/2020 

- přesun finančních prostředků ve výši ± 891.135,70 Kč z rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru 

kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje zpět do rozpočtu projektů EU Odboru 

regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o nedočerpané finanční prostředky  

na mzdové výdaje projektu Predikce na trhu práce (KOMPAS). 

- snížení příjmů a výdajů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 

1.030.000 Kč z titulu vrácení části neinvestiční dotace Ministerstvu práce a sociálních věcí České 

republiky. Jedná se o nedočerpané finanční prostředky projektu Predikce na trhu práce (KOMPAS), 

registrační číslo CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006097, financovaného v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost. 

 

Rozpočtovou změnu č. 410/2020 

- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu kapitálových výdajů Odboru řízení projektů Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ve výši 17.637.218,73 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace z Ministerstva 

kultury České republiky určené na realizaci akce s názvem KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy 

Vary, financované v rámci národního programu 134D220 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně 

technické základny regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností 

 

Rozpočtovou změnu č. 411/2020 

- navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského 

kraje v celkové výši 4.210.996 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce  

a sociálních věcí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace 

Karlovarského kraje v oblasti sociální na kompenzaci vícenákladů a výpadku zdrojů v souvislosti  

s epidemií COVID – 19 (rozpis na jednotlivé příspěvkové organizace je příloze). 

 

Rozpočtovou změnu č. 412/2020 

navýšení příjmů a výdajů Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly 

Příspěvky cizím subjektům ve výši 84.119 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva 

průmyslu a obchodu České republiky v rámci Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb 

prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 

 

Rozpočtovou změnu č. 413/2020 

- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu kapitálových výdajů Odboru řízení projektů Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ve výši 20.000.000 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace z rozpočtu 

Statutárního města Karlovy Vary určené na realizaci akce s názvem KK – Revitalizace Císařských lázní 

Karlovy Vary, financované v rámci národního programu 134D220 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně 

technické  základny regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností 

 

Termín kontroly: leden 2021 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 
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13. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.09.2020 a snížení 

neinvestičních příspěvků - příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje  

v oblasti sociální 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1251/11/20 
 

- bere na vědomí mezitímní účetní závěrky příspěvkových organizací sestavené k datu 30.09.2020 

 

- bere na vědomí hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.09.2020: 

 

 3 příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví hospodařily se ziskem 

 2 příspěvkové organizace v oblasti regionálního rozvoje hospodařily se ziskem 

 8 příspěvkových organizací v oblasti sociální hospodařilo se kladným nebo nulovým výsledkem 

hospodaření, 4 organizace vykázaly ztrátu 

 5 příspěvkových organizací v oblasti kultury hospodařilo se ziskem, 2 organizace vykázaly ztrátu 

 1 příspěvková organizace v oblasti řízení projektů hospodařila se ziskem 

 2 příspěvkové organizace v oblasti dopravy hospodařily se ziskem 

 30 příspěvkových organizací v oblasti školství hospodařilo se ziskem, 2 organizace vykázaly ztrátu 

 

- ukládá ředitelům/ředitelkám příspěvkových organizací, jejichž výsledek hospodaření neodpovídá 

plánovaným ukazatelům, učinit taková opatření, aby výsledek hospodaření k 31.12.2020 nebyl záporný: 

 Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, p. o. 

 Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, p. o. 

 

- schvaluje snížení neinvestičních příspěvků - příspěvků na provoz v celkové výši 10.420.000 Kč 

příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje v oblasti sociální dle návrhu 

 

- ukládá příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje v oblasti sociální odvést finanční prostředky  

v celkové výši 10.420.000 Kč do rozpočtu zřizovatele 

 

Termín kontroly: leden 2021 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

ředitelé příspěvkových organizací,  

 

 
14. Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných z EU  

od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského 

kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1252/11/20 
 

- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 1. 11. 2020 u projektů spolufinancovaných  

z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského 

kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., který je přílohou tohoto usnesení 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 
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15. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a schválení použití fondu 

investic příspěvkové organizaci Gymnázium Ostrov, p. o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1253/11/20 
 

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizaci 

Gymnázium Ostrov, p. o., ve výši 250.000 Kč 

 

- schvaluje použití fondu investic příspěvkové organizaci Gymnázium Ostrov, p. o., ve výši 250.000 Kč 

na: 

- malování a opravu omítek schodiště v pavilonu P1 (135 tis. Kč) 

- zabezpečení a zajištění průchodnosti počítačové sítě školy (115 tis. Kč) 

 

Termín kontroly: leden 2021 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
16. Změna odpisových plánů příspěvkových organizací Karlovarského kraje na rok 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1254/11/20 
 

- schvaluje změnu odpisových plánů na rok 2020 příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje,  

včetně úprav vedoucích k jejich zvýšení nebo snížení, které budou realizovány do konce roku 2020 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 381/2020 - zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru sociálních věcí 

Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 1.280.400 Kč. Jedná se o zvýšení provozního příspěvku 

příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje v oblasti sociální a zároveň zvýšení odvodu z fondu 

investic do rozpočtu Karlovarského kraje těchto organizací z důvodu nesouladu mezi schválenými 

odpisovými plány a skutečnou výší odpisů majetku dle přílohy č. 1. 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 382/2020 - snížení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru sociálních věcí 

Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 139.400 Kč. Jedná se o snížení provozního příspěvku 

příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje v oblasti sociální a zároveň snížení odvodu z fondu 

investic do rozpočtu Karlovarského kraje těchto organizací z důvodu nesouladu mezi schválenými 

odpisovými plány a skutečnou výší odpisů majetku dle přílohy č. 1. 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 383/2020 - zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru kultury, 

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 695.000 Kč. 

Jedná se o zvýšení provozního příspěvku příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti kultury 

Krajská knihovna Karlovy Vary ve výši 240.000 Kč, Muzeum Karlovy Vary ve výši 10.000 Kč, Muzeum 

Sokolov ve výši 445.000 Kč a zároveň zvýšení odvodu z fondu investic do rozpočtu Karlovarského kraje 

těchto organizací z důvodu nesouladu mezi schválenými odpisovými plány a skutečnou výší odpisů 

majetku dle přílohy č. 2. 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 384/2020 - snížení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru kultury, 

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 305.400 Kč. 

Jedná se o snížení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje v oblasti kultury 

Muzeum Cheb a zároveň snížení odvodu z fondu investic do rozpočtu Karlovarského kraje této organizace 

z důvodu nesouladu mezi schválenými odpisovými plány a skutečnou výší odpisů majetku  

dle přílohy č. 2. 
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- schvaluje rozpočtovou změnu č. 385/2020 - zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru zdravotnictví 

Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 571.000 Kč. Jedná se o zvýšení provozního příspěvku 

příspěvkové organizaci Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví Zdravotnická záchranná služba 

Karlovarského kraje, p. o. a zároveň zvýšení odvodu z fondu investic této organizace do rozpočtu 

Karlovarského kraje z důvodu nesouladu mezi schválenými odpisovými plány a skutečnou výší odpisů 

majetku dle přílohy č. 3. 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 386/2020 - snížení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru zdravotnictví 

Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 5.900 Kč. Jedná se o snížení provozního příspěvku 

příspěvkové organizaci Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví Krajský dětský domov pro děti  

do 3 let, p. o. a zároveň snížení odvodu z fondu investic této organizace do rozpočtu Karlovarského kraje  

z důvodu nesouladu mezi schválenými odpisovými plány a skutečnou výší odpisů majetku  

dle přílohy č. 3. 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 387/2020 - zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru regionálního 

rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 8.400 Kč. Jedná se o zvýšení provozního příspěvku 

příspěvkové organizaci Karlovarského kraje v oblasti regionálního rozvoje Karlovarská agentura rozvoje 

podnikání a zároveň zvýšení odvodu z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje této 

organizace z důvodu nesouladu mezi schválenými odpisovými plány a skutečnou výší odpisů majetku  

dle přílohy č. 4. 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 388/2020 - zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru školství, mládeže 

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 1.346.600 Kč. Jedná se o zvýšení 

provozního příspěvku příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje v oblasti školství a zároveň zvýšení 

odvodu z fondu investic těchto organizací do rozpočtu Karlovarského kraje z důvodu nesouladu  

mezi schválenými odpisovými plány a skutečnou výší odpisů majetku dle přílohy č. 5. 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 389/2020 - snížení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru školství, mládeže 

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 638.100 Kč. Jedná se o snížení provozního 

příspěvku příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje v oblasti školství a zároveň snížení odvodu  

z fondu investic těchto organizací do rozpočtu Karlovarského kraje z důvodu nesouladu mezi schválenými 

odpisovými plány a skutečnou výší odpisů majetku dle přílohy č. 5. 

 

Termín kontroly: leden 2021 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
17. Změna účelu použití části příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Zařízení následné 

rehabilitační a hospicové péče, p. o., na akci "Nákup 27 ks polohovatelných plastových postelí" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1255/11/20 
 

- schvaluje změnu účelu použití části příspěvku do fondu investic ve výši 1.558.529,91 Kč organizaci 

Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace, ze schválené akce 

"Rekonstrukce původní budovy - 1. etapa" na akci "Nákup 27 ks polohovatelných plastových postelí" 

 

Termín kontroly: leden 2021 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

Pištejová Olga, DiS., ředitelka příspěvkové organizace Zařízení následné rehabilitační  

a hospicové péče 
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18. Úprava limitů prostředků na platy příspěvkových organizací Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1256/11/20 
 

- schvaluje úpravu limitů prostředků na platy příspěvkových organizací Karlovarského kraje (dle tabulky 

č. 1 uvedené v důvodové zprávě) 

 

Termín kontroly: leden 2021 
 

Zodpovídá: ředitelé příspěvkových organizací,  

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
19. Poskytnutí účelového provozního příspěvku na zvýšené náklady z důvodu provozování  

„Covid-19-centra“ za období od 16.10.2020 do 31.12.2020 příspěvkové organizaci Zařízení následné 

rehabilitační a hospicové péče, p. o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1257/11/20 
 

- schvaluje poskytnutí účelového provozního příspěvku na zvýšené náklady z důvodu provozování 

„COVID-19-centra“ za období od 16.10. - 31.12.2020 příspěvkové organizaci Zařízení následné 

rehabilitační a hospicové péče, p. o., ve výši 4.500.000 Kč 

 

Termín kontroly: leden 2021 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

Pištejová Olga , DiS., ředitelka příspěvkové organizace Zařízení následné rehabilitační  

a hospicové péče 

 

 
20. Informace o doručené Výzvě k vrácení peněžních prostředků dotace podle §14f odst. 3 zákona  

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů  

(rozpočtová pravidla) a informace o potvrzené nesrovnalosti u projektu "Podpora činnosti 

Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji"  

reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000196 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1258/11/20 
 

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

o doručené Výzvě k vrácení peněžních prostředků dotace podle §14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném 

znění a informaci o potvrzené nesrovnalosti č. j. 57643/2020 – 25 ze dne 21. 10. 2020 z Ministerstva  

pro místní rozvoj ČR v celkové výši 122,20 Kč (z toho prostředky státního rozpočtu 18,33 Kč  

a prostředky Fondu soudržnosti EU 103,87 Kč) u projektu s názvem "Podpora činnosti Regionální stálé 

konference a programu RE:START v Karlovarském kraji" reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000196 
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- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí uhrazení Výzvy  

k vrácení peněžních prostředků dotace podle §14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění a informaci  

o potvrzené nesrovnalosti ze dne 21. 10. 2020 v celkové výši 122,20 Kč (z toho prostředky státního 

rozpočtu činí 18,33 Kč a prostředky Fondu soudržnosti EU činí 103,87 Kč) na bankovní účet Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR ve stanovené lhůtě, tj. do 25. 11. 2020 

 

Termín kontroly: leden 2021 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
21. Změna výše kompenzace stanovené pro období roku 2020 u smluv o veřejné službě v přepravě 

cestujících veřejnou linkovou dopravou 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1259/11/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení rozpočtovou změnu  

č. 414/2020 - přesun rozpočtových prostředků z Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje, 

a to z neinvestiční rezervy odboru finančního, do rozpočtu neinvestičních výdajů Odboru dopravy  

a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje, paragraf 2292, položka 5193, v celkové 

částce ± 9.285.711 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu navýšení kompenzace závazku veřejné 

služby ve veřejné linkové dopravě za období roku 2020. 

 

- souhlasí s uzavřením dodatků ke smlouvám o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné 

linkové osobní dopravě s dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s., BUS LIGNETA, a.s., Cvinger bus s.r.o., 

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a VV autobusy, s.r.o., dle návrhu za podmínky, že Zastupitelstvo 

Karlovarského kraje schválí rozpočtovou změnu č. 414/2020 k zajištění finančního krytí 

 

- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové 

osobní dopravě s dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s., BUS LIGNETA, a.s., Cvinger bus s.r.o., 

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a VV autobusy, s.r.o., dle návrhu za podmínky, že Zastupitelstvo 

Karlovarského kraje schválí rozpočtovou změnu č. 414/2020 k zajištění finančního krytí 

 

Termín kontroly: únor 2021 
 

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

 

 
22. Dodatek č. 4 ke smlouvě o veřejných službách uzavřené pod ev. č. KK02088/2019 s dopravcem 

České dráhy, a. s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1260/11/20 
 

- schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě ev. č. KK02088/2019 s dopravcem České dráhy, a.s.,  

dle návrhu 

 

Termín kontroly: březen 2021 
 

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
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23. Dodatek č. 27 ke smlouvě ev. č. 366/2009 s GW Train Regio a.s., o závazku veřejné služby  

ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti 

územního obvodu Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1261/11/20 
 

- souhlasí s uzavřením dodatku č. 27 ke smlouvě ev. č. 366/2009 s dopravcem GW Train Regio a.s.,  

dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 27 ke smlouvě ev. č. 366/2009 s dopravcem GW Train Regio a.s.,  

dle návrhu 

 

Termín kontroly: únor 2021 
 

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

 

 
24. Smlouva č. 35/B2/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury na rok 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1262/11/20 
 

- souhlasí s návrhem smlouvy č. 35/B2/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního 

fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 dle předloženého návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy č. 35/B2/2020 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 hejtmana Karlovarského kraje podpisem smlouvy č. 35/B2/2020 o poskytnutí finančních 

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

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem doložky ve smyslu § 23 zákona č. 129/2000 Sb.,  

o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že smlouva č. 35/B2/2020 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/B2/2020 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 
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25. 7. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního 

obvodu Karlovarského kraje pro rok 2020“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1263/11/20 
 

- schvaluje 7. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního 

obvodu Karlovarského kraje pro rok 2020“ s účinností od 13.12.2020 dle návrhu 

 

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

7. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu 

Karlovarského kraje pro rok 2020“ do příslušných smluv k zajištění dopravní obslužnosti územního 

obvodu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: březen 2021 
 

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

 

 
26. „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu 

Karlovarského kraje pro rok 2021“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1264/11/20 
 

- schvaluje „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu 

Karlovarského kraje pro rok 2021“ dle návrhu 

 

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

dopravní obslužnost dle „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti 

územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2021“ 

 

Termín kontroly: březen 2021 
 

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

 

 
27. Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace z Programu na obnovu a využití kulturních památek, 

památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2020 na projekt: Karlovy Vary,  

Luční Vrch 358/4 - Dům Zlatý jelen 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1265/11/20 
 

- schvaluje změnu v poskytnuté dotaci z Programu na obnovu a využití kulturních památek, památkově 

chráněných objektů a movitých věcí v roce 2020 tak, že se původní účel projektu: „Karlovy Vary,  

Luční Vrch 358/4 - Dům Zlatý jelen - hydroizolace spodní stavby“ mění s názvem: „Karlovy Vary,  

Luční Vrch 358/4 - Dům Zlatý jelen - dokončení finální podoby fasády domu včetně ošetření a sanace 

spojů prvků hrázdění, rekonstrukce původních okenních šambrán a repase a nátěr původních rámů oken“ 
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- schvaluje uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje ev. č. KK01410/2020, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit veškeré úkony vedoucí  

k plnění usnesení 

 

Termín kontroly: leden 2021 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
28. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství 

a cestovního ruchu - Marienbad Film z.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1266/11/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnout subjektu 

Marienbad Film z.s., individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 250.000 Kč 

 

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

do Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: leden 2021 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
29. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby zařízení 

distribuční soustavy na pozemcích parc. č. 527/130, parc. č. 664/5, parc. č. 664/6, parc. č. 527/108, 

parc. č. 664/4, parc. č. 527/106, parc. č. 527/16, jehož součástí je budova č.p. 356, vše v k.ú. Dvory, 

mezi Karlovarským krajem a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou společností EnergoPro 

Projekční kancelář, s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1267/11/20 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 

zařízení distribuční soustavy č. IE-12-0008051/SoBS VB/2, K. Vary, Závodní, KÚKV, propoj - TS, kNN, 

kVN na pozemcích parc. č. 527/130, parc. č. 664/5, parc. č. 664/6, parc. č. 527/108, parc. č. 664/4,  

parc. č. 527/106, parc. č. 527/16, jehož součástí je budova č.p. 356, vše v k.ú. Dvory, mezi Karlovarským 

krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako stranou budoucí povinnou), 

a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou na základě plné moci společností  EnergoPro Projekční 

kancelář, s.r.o., se sídlem Školní 5336, 430 01 Chomutov, IČO 27344339 (jako stranou budoucí 

oprávněnou) 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem předmětné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-12-0008051/SoBS VB02 

 

Termín kontroly: únor 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 
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30. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění a provozování zařízení distribuční 

soustavy - kabelové vedení NN a pilíř SS na pozemku p.č. 597/1 v k.ú. Drahovice,  

mezi Karlovarským krajem a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou společností Stav  

- elektro s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1268/11/20 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění a provozování zařízení 

distribuční soustavy č. IV-12-0015669/1, na pozemku p.č. 597/1 v k.ú. Drahovice, mezi Karlovarským 

krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako stranou povinnou),  

a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou na základě plné moci společností Stav - elektro s.r.o.,  

se sídlem Vintířovská 1149, 357 35  Chodov, IČO 26355639 (jako stranou oprávněnou) 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene  

- služebnosti na pozemku p.č. 597/1 v k.ú. Drahovice 

 

Termín kontroly: březen 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
31. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí  

do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1269/11/20 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21217, pozemek p.č. 372/4 v k.ú. Chlum 

Svaté Maří, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností  

E PLUS spol. s r.o., dle geometrického plánu č. 401-4677/2019 ze dne 19.02.2020 (umístění inženýrských 

sítí – podzemní kabelové vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH  

+ administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení 

Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21235, pozemek p.č. 317/1 v k.ú. Dasnice,  

ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností  

E PLUS spol. s r.o., dle geometrického plánu č. 387-5330/2020 ze dne 15.05.2020 (umístění inženýrských 

sítí – podzemní kabelové vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH  

+ administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení 

Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2098, pozemek p.č. 449/1 v k.ú. Loučky  

u Lokte, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci společností  

E PLUS spol. s r.o., dle geometrického plánu č. 733-4708/2019 ze dne 13.02.2020 (umístění inženýrských 

sítí – podzemní kabelové vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH  

+ administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení 

Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč 
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- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/606, pozemky p.č. 829/20, 829/17, 829/19, 

829/25 a 829/26  v k.ú. Tisová u Sokolova, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené  

na základě plné moci společností E PLUS spol. s r.o., dle geometrického plánu č. 278-4676/2019 ze dne 

18.02.2020 (umístění inženýrských sítí – podzemní kabelové vedení NN), a to za celkovou jednorázovou 

úhradu 2.500 Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 

2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014,  

tj. celkem 5.445 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2264, pozemek p.p.č. 558 v k.ú. Žďárek  

u Chyší, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci společností Stav 

- elektro s.r.o., dle geometrického plánu č. 59-5888/2020 ze dne 02.09.2020 (umístění inženýrských sítí  

– kabelové vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady 

na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21047, pozemek p.p.č. 651/1 v k.ú. Lesík,  

ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci společnosti Stav - elektro 

s.r.o., dle geometrického plánu č. 272-5889/2020 ze dne 02.09.2020 (umístění inženýrských sítí  

– kabelové vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady 

na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/194, pozemek p.p.č. 1432/2 v k.ú. Chyše,  

ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci společnosti Stav - elektro 

s.r.o., dle geometrického plánu č. 553-5891/2020 ze dne 12.09.2020 (umístění inženýrských sítí  

– kabelové vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady 

na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky 

k uzavření předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
32. Záměr kraje bezúplatně převést pozemek p.p.č. 892/7 a část pozemku p.p.č. 892/1 v k.ú. Vahaneč 

a části pozemku p.p.č. 316/1 v k.ú. Verušičky z majetku Karlovarského kraje do majetku obce 

Verušičky a bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 169/1 a 943 v k.ú. Vahaneč a části pozemků 

p.p.č. 32, 316/2 a 316/4 v k.ú. Verušičky z majetku obce Verušičky do majetku Karlovarského kraje   

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1270/11/20 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemek p.p.č. 892/7 o výměře 404 m2 a část 

pozemku p.p.č. 892/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 96-3/2020 z původního pozemku 

p.p.č. 892/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 892/8 o výměře 277 m2  

v k.ú. Vahaneč a obci Verušičky a části pozemku p.p.č. 316/1, které byly odděleny geometrickým plánem 

č. 109-3/2020 z původního pozemku p.p.č. 316/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky  
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p.p.č. 316/6 o výměře 120 m2, 316/7 o výměře 70 m2 a 316/8 o výměře 189 m2 v k.ú. a obci Verušičky 

konkrétnímu zájemci obci Verušičky, 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 Verušičky, se sídlem Verušičky č.p. 5, PSČ 364 56 Verušičky, IČO 00255131 

(jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského 

kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento 

převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci  

z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Verušičky 

 

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

p.p.č. 892/7 o výměře 404 m2 a části pozemku p.p.č. 892/1, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 96-3/2020 z původního pozemku p.p.č. 892/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek  

p.p.č. 892/8 o výměře 277 m2 v k.ú. Vahaneč a obci Verušičky a částí pozemku p.p.č. 316/1, které byly 

odděleny geometrickým plánem č. 109-3/2020 z původního pozemku p.p.č. 316/1 a označeny novými 

parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 316/6 o výměře 120 m2, 316/7 o výměře 70 m2 a 316/8 o výměře 

189 m2 v k.ú. a obci Verušičky konkrétnímu zájemci obci Verušičky, 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 Verušičky, se sídlem Verušičky č.p. 5,  

PSČ 364 56 Verušičky, IČO 00255131 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení 

uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce  

před jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku,  

a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Verušičky 

 

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

pozemků p.p.č. 169/1 a 943, které byly odděleny geometrickým plánem č. 96-3/2020 z původních 

pozemků p.p.č. 169/1 a 943 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 169/4 o výměře  

608 m2 a 943/2 o výměře 17 m2 v k.ú. Vahaneč a obci Verušičky a částí pozemků p.p.č. 32, 316/2 a 316/4, 

které byly odděleny geometrickým plánem č. 109-3/2020 z původních pozemků p.p.č. 32, 316/2 a 316/4 

a označeny jako pozemky p.p.č. 32/2 o výměře 548 m2, 316/2 díl "b" o výměře 23 m2 a 316/4 díl "a" 

o výměře 1 m2 v k.ú. a obci Verušičky formou darovací smlouvy mezi obcí Verušičky, se sídlem 

Verušičky č.p. 5, PSČ 364 56 Verušičky, IČO 00255131 (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 Verušičky  

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

Citice - pozemky p.č. 339, 420/2 a 437/1 v k.ú. Citice 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1271/11/20 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.č. 339 o výměře 1937 m2, 420/2  

o výměře 320 m2 a 437/1 o výměře 100 m2, v k.ú. a obci Citice konkrétnímu zájemci obci Citice,  

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 Citice, se sídlem 

Citice 13, Sokolov, PSČ 356 01, IČO 00259284 (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 Citice 

 

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

p.č. 339 o výměře 1937 m2, 420/2 o výměře 320 m2 a 437/1 o výměře 100 m2, v k.ú. a obci Citice 

konkrétnímu zájemci obci Citice, 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 Citice, se sídlem Citice 13, Sokolov, PSČ 356 01, IČO 00259284 (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 Citice 

 

- 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 

 

 
34. Záměr budoucího využití tenisových kurtů v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1272/11/20 
 

- souhlasí s prodloužením smlouvy o výpůjčce ev. č. KK00762/2018, uzavřené dne 03.04.2018 

mezi Karlovarským krajem a Tenis Sport, z.s., o dva roky, tedy do 31.12.2022, a to za předpokladu,  

že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje pronajmout tenisové kurty konkrétnímu zájemci 

Tenis Sport, z.s., na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku 

 

- ukládá odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje předložit ke schválení Radě 

Karlovarského kraje záměr budoucího využití tenisových kurtů v areálu Krajského úřadu Karlovarského 

kraje 
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Termín kontroly: březen 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
35. Schválení prodeje 15 ks elektrických polohovacích lůžek vč. 15 ks antidekubitních matrací  

a 15 ks nočních stolků ve vlastnictví Karlovarského kraje, svěřeného k hospodaření Zařízení 

následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1273/11/20 
 

- schvaluje dle přílohy č. 2 zřizovací listiny „Pravidla pro správu majetku kraje“ prodej 15 ks elektrických 

polohovacích lůžek vybavených hrazdou vč. 15 ks antidekubitních matrací ve výši 29.994 Kč vč. DPH  

a 15 ks nočních stolků ve výši 5.596,86 Kč vč. DPH, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným příspěvkovou organizací Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková 

organizace (jako prodávajícím na jedné straně), a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. (jako kupujícím 

na straně druhé), za cenu určenou znalcem v celkové výši 35.591 Kč vč. DPH, dle návrhu 

 

- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 35.591 Kč vč. DPH, získané prodejem 

nepotřebného movitého majetku specifikovaného v návrhu, zůstanou příspěvkové organizaci 

 

- ukládá ředitelce Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace,  

Olze Pištějové, DiS., uzavřít předmětnou kupní smlouvu a pověřuje ji podpisem této smlouvy, dle návrhu 

 

Termín kontroly: březen 2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Pištejová Olga, DiS., ředitelka příspěvkové organizace Zařízení následné rehabilitační  

a hospicové péče 

 

 
36. Souhlas s ponecháním finančních prostředků z prodeje nepotřebného movitého majetku  

ve vlastnictví Karlovarského kraje, svěřeného do správy Střední lesnické škole Žlutice, příspěvková 

organizace   

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1274/11/20 
 

- souhlasí s ponecháním finančních prostředků v celkové výši 56.055 Kč příspěvkové organizaci Střední 

lesnické škole Žlutice, příspěvková organizace, které získala z prodeje nepotřebného movitého majetku, 

dle návrhu 

 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 
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37. Schválení přijetí daru a schválení smlouvy o bezúplatném převodu zdravotnických prostředků  

a speciálního vybavení pro boj s onemocněním COVID - 19 mezi Českou republikou Ministerstvem 

zdravotnictví a Karlovarským krajem 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1275/11/20 
 

- schvaluje přijetí daru zdravotnických prostředků a speciálního vybavení pro boj s onemocněním  

COVID - 19 v celkové pořizovací hodnotě 3.853.728 Kč bez DPH, 4.663.010,88 Kč vč. DPH Kč,  

dle návrhu 

 

- schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu mezi Českou republikou - Ministerstvem zdravotnictví,  

se sídlem Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, IČO 00024341 (strana převodce) a Karlovarským krajem 

(strana nabyvatele), dle návrhu 

 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

 

 
38. Stanovení výše nájemného a služeb v rámci vyhlášení nouzového stavu Vládou České republiky 

u nájemních smluv a smluv o výpůjčce, uzavřených příspěvkovými organizacemi Karlovarského 

kraje, z důvodu šíření koronaviru SARS-CoV 2 na území České republiky 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1276/11/20 
 

- pověřuje ředitele příspěvkových organizací po dobu trvání nouzového stavu, vyhlášeného Vládou České 

republiky, z důvodu špatné epidemické situace v souvislosti se šířením koronaviru SARS-Cov 2 na území 

České republiky, prominout nebo snížit nájemné u podnájemních vztahů o užívání prostor sloužící  

k podnikání, a to u subjektů, jejíchž hlavní podnikatelská činnost byla v důsledku nařízení Vlády České 

republiky omezena či zcela přerušena 

 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
39. Projekt "Kotlíkové dotace III" Žádost o změnu zdroje vytápění u projektu číslo 3_01_867 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1277/11/20 
 

- schvaluje žádost o změnu zdroje vytápění u projektu číslo 3_1_867 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
40. Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Karlovarské krajské 

nemocnici a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1278/11/20 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příplatku  

do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Karlovarské krajské nemocnici a.s., IČO 26365804, se sídlem 

Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, PSČ 360 01, ve výši 46.313.700 Kč 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  uložit členu Rady Karlovarského kraje 

pro oblast zdravotnictví, zajištění všech potřebných kroků k naplnění usnesení zastupitelstva kraje  

po schválení poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

Rozpočtovou změnu č. 415/2020 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 46.313.700 Kč z kapitálové 

rezervy Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu kapitálových výdajů 

Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny  

na poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Karlovarské krajské nemocnici a.s 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Karlovarské krajské nemocnici a.s., pravidelně 

předkládat vyúčtování nákladů na zajištění Covid centra v Mariánských Lázních 

 

- ukládá odboru zdravotnictví, aby zajistil vyúčtování poskytnutého příplatku 

 

Termín kontroly: únor 2021 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
41. Žádost města Bečov nad Teplou o finanční dar na financování nákupu nemovitého majetku  

– ordinace praktického lékaře pro dospělé a ordinace lékaře v odbornosti gynekologie a porodnictví 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1279/11/20 
 

- bere na vědomí žádost města Bečov nad Teplou o poskytnutí finančního daru na nákup ordinace 

praktického lékaře pro dospělé a ordinace lékaře v odbornosti gynekologie a porodnictví v hodnotě  

600 tis. Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí finančního 

daru ve výši 600 tis. Kč městu Bečov nad Teplou na pořízení nemovitého majetku – ordinace praktického 

lékaře pro dospělé a ordinace lékaře v odbornosti gynekologie a porodnictví 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
42. Smlouva o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního vzdělávání k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1280/11/20 
 

- 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, xxxx xxxxx 

xxxxxxxxx xxxxxx a akreditovaným zařízením MED. PRAKTIK s.r.o., se sídlem Teplá, Sokolovská 191,  

PSČ 364 61, dle návrhu 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  pověřit člena Rady Karlovarského kraje 

pro oblast zdravotnictví podpisem výše uvedené smlouvy o poskytnutí motivačního příspěvku  

za Karlovarský kraj 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
43. Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Dětského domova Karlovy 

Vary a Ostrov, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1281/11/20 
 

- bere na vědomí informaci o průběhu konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa 

ředitele Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace, vyhlášeného usnesením Rady 

Karlovarského kraje č. RK 1038/09/20 ze dne 21. 9. 2020 

 

- jmenuje PhDr. Milana Molce na vedoucí pracovní místo ředitele Dětského domova Karlovy Vary  

a Ostrov, příspěvková organizace, s účinností od 1. 1. 2021, a to do doby obsazení tohoto vedoucího 

pracovního místa na základě výsledku vyhlášeného konkursního řízení 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: únor 2021 
 

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

 

 
44. Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Domova mládeže 

a školní jídelny Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1282/11/20 
 

- odvolává v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Hanu 

Volánkovou z vedoucího pracovního místa ředitelky Domova mládeže a školní jídelny Karlovy Vary, 

příspěvková organizace, dnem 15. 3. 2021 

 

- vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Domova mládeže a školní 

jídelny Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

- schvaluje text oznámení o konání konkursního řízení dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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45. Projekt "Externí učebna pro zjišťování dat v terénu" Střední lesnické školy Žlutice, 

příspěvková organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1283/11/20 
 

- bere na vědomí projekt "Externí učebna pro zjišťování dat v terénu" Střední lesnické školy Žlutice, 

příspěvková organizace, v rámci finančního grantu Nadace VELUX 

 

- jmenuje Ing. Bc. Radku Stolarikovou, Ph.D., ředitelku Střední lesnické školy Žlutice, příspěvkové 

organizace, vedoucí projektu "Externí učebna pro zjišťování dat v terénu" z finančního grantu Nadace 

VELUX 

 

- schvaluje podání žádosti Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace, o dotaci na projekt 

"Externí učebna pro zjišťování dat v terénu" z finančního grantu Nadace VELUX 

 

- schvaluje jako žadatele o dotaci Střední lesnickou školu Žlutice, příspěvková organizace 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu "Externí učebna pro zjišťování dat v terénu" ve výši  

250.000 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z finančního grantu Nadace VELUX 

 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování) na základě 

připomínek poskytovatele dotace prostřednictvím Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace 

 

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

usnesení 

 

Termín kontroly: březen 2021 
 

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

 

 
46. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí stipendia ze stipendijního programu Karlovarského kraje 

pro studenty vysokých škol 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1284/11/20 
 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí stipendia ze Stipendijního (dotačního) 

programu Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva mezi Karlovarským krajem 

a příjemcem stipendia xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí stipendia ze Stipendijního (dotačního) 

programu Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury mezi Karlovarským krajem a příjemcem 

stipendia xxxx xxxxxxx xxxxxx, dle návrhu 

 

- 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 
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47. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Asociace amatérských sportů ČR, z.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1285/11/20 
 

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

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje se subjektem uvedeným v příloze č. 1 dle vzoru v návrhu č. 2 

 

- 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 

 

 
48. Program rozvoje Karlovarského kraje - monitorovací zpráva 2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1286/11/20 
 

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

monitorovací zprávu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2021 za rok 2019 

 

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

 

 
49. Schválení podání žádosti na projekt Krajské knihovny Karlovy Vary – zkvalitnění poskytovaných 

služeb čtenářům, u Ministerstva kultury ČR dle Předpisu rady pro řízení projektů financovaných z 

Národních dotačních titulů, č. PR 03/2017 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1287/11/20 
 

- schvaluje zařazení projektu "Zkvalitnění poskytovaných služeb čtenářům" do Akčního plánu Programu 

rozvoje Karlovarského kraje 

 

- schvaluje podání žádosti na projekt "Zkvalitnění poskytovaných služeb čtenářům" do vyhlášené výzvy 

Ministerstva kultury ČR, do programu VISK 3 

 

- jmenuje PaedDr. Vratislava Emlera, ředitele Krajské knihovny Karlovy Vary, vedoucím projektu 

"Zkvalitnění poskytovaných služeb čtenářům" 

 

- schvaluje celkové náklady projektu "Zkvalitnění poskytovaných služeb čtenářům" ve výši max. 227.000 Kč 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu realizovat veškeré úkoly vyplývající  

z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: leden 2021 
 

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

a cestovního ruchu 
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50. Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1288/11/20 
 

- bere na vědomí Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2021 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení usnesení v následujícím znění: 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

• schvaluje v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších 

předpisů Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2021 v rozsahu: 

 

 Příjmy rozpočtu        7 120 998 tis. Kč  

 Výdaje rozpočtu                                                            8 028 049 tis. Kč 

 Saldo                                -  907 051 tis. Kč  

 Financování                                   907 051 tis. Kč  

  

 Příjmový rámec rozpočtu: 

údaje v tis. Kč 

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem 

2 649 356 102 153 0 4 369 489 7 120 998 

 

 

 Výdajový rámec rozpočtu dle jednotlivých kapitol: 

údaje v tis. Kč 

Kapitola /Odbor Běžné 

výdaje 

Kapitálové 

výdaje 

Příspěvkové 

organizace 

Příspěvkové 

organizace 

Výdaje 

celkem 

    Provozní 

příspěvek  

Investiční 

příspěvek 

 

Kancelář hejtmana a vnějších vztahů 12 380 0 0 0 12 380 

Kancelář ředitelky úřadu  289 134 0 0 0 289 134 

Vnitřních záležitostí 32 730 950 0 0 33 680 

Regionálního rozvoje 2 040 2 550 3 047 0 7 637 

Dopravy a silničního hospodářství 790 477 9 000 97 005 68 000 964 482 

Životní prostředí a zemědělství 14 325 1 000 0 0 15 325 

Kultury, památkové péče, lázeňství a 

cestovního ruchu 

7 300 2 100 121 180 11 010 141 590 

Sociálních věcí 4 887 2 000 107 493 23 000 137 380 

Zdravotnictví 88 374 30 000 225 054 47 198 390 626 

Školství, mládeže a tělovýchovy 4 315 310 0 210 410 53 550 4 579 270 

Investic  642 178 000 0 0 178 642 

Správa majetku 4 666 2 800 0 0 7 466 

Bezpečnosti a krizového řízení 4 202 3 250 0 0 7 452 

Informatiky 28 350 5 000 0 0 33 350 

Finanční 173 450 30 000 0 0 203 450 

Legislativní a právní a KŽÚ 2 175 0 0 0 2 175 

Řízení projektů 14 840 2 500 3 212 0 20 552 

 5 785 282 269 150 767 401 202 758 7 024 591 
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Příspěvky cizím subjektům dle 

jednotlivých kapitol/odborů 

     

Kancelář hejtmana a vnějších vztahů 1 800 0 0 0 1 800 

Regionálního rozvoje 21 084 14 300 0 0 35 384 

Dopravy a silničního hospodářství 9 584 300 0 0 9 884 

Životního prostředí a zemědělství 13 030 12 000 0 0 25 030 

Kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu 54 401 0 0 0 54 401 

Sociálních věcí 52 280 1 300 0 0 53 580 

Zdravotnictví 7 070 0 0 0 7 070 

Školství, mládeže a tělovýchovy 41 750 0 0 0 41 750 

Bezpečnosti a krizového řízení 7 380 11 800 0 0 19 180 

 208 379 39 700 0 0 248 079 

Projekty spolufinancované z EU a 

dotačních titulů státního rozpočtu dle 

jednotlivých kapitol/odborů 

     

Regionálního rozvoje 3 800 0 0 0 3 800 

Životního prostředí a zemědělství 5 411 0 0 0 5 411 

Kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu 0 16 500 0 0 16 500 

Informatiky 0 170 303 0 0 170 303 

Školství, mládeže a tělovýchovy 27 765 8 000 0 0 35 765 

Řízení projektů 8 004 184 160 0 0 192 164 

Finanční  0 5 001 0 0 5 001 

 44 980 383 964 0 0 428 944 

Projekty kraje spolufinancované ze 

státního rozpočtu 

     

Školství, mládeže a tělovýchovy 0 1 851 0 0 1 851 

Sociálních věcí 0  28 000 0 0 28 000 

Kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu 0  2 493 0 0 2 493 

Řízení projektů 91 294 000 0 0 294 091 

 91 326 344 0 0 326 435 

      

CELKEM 6 038 732  1 019 158 767 401 202 758  8 028 049 

 

 Rámec financování:           
údaje v tis. Kč 

splátka jistiny úvěru (500 mil. Kč) -25 500 

splátka jistiny úvěrů na financování projektů (1 mld. Kč) -92 000 

financování výdajů projektů spolufinancovaných z EU nebo ze státního 

rozpočtu (dotační tituly) z Fondu budoucnosti nebo z úvěru 

755 379 

financování finančních postihů projektů (rezerva odboru finančního) z úvěru 100 000 

financování investičních akcí z úvěru 161 672 

financování dotačního programu na podporu prevence proti suchu, zadržení 

vody v krajině a péči o zeleň a dotačního programu na likvidaci invazivních 

druhů rostlin v Karlovarském kraji ze zvláštního účtu ochrany životního 

prostředí 

7 500 

 907 051 
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 Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje dle tabulek č. 6 až 11 

 

• zmocňuje Radu Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. a) zákona  

č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, prováděním rozpočtových opatření takto:  

 

 I. Schvalovat rozpočtová opatření nepřevyšující v jednotlivých případech částku 5 000 tis. Kč. 

 II. Schvalovat rozpočtová opatření převyšující v jednotlivých případech částku 5 000 tis. Kč,  

a to pouze v níže uvedených případech: 

 o rozpočtová opatření z důvodu přijetí účelových finančních prostředků z jiných veřejných 

rozpočtů nebo z důvodu vratek těchto účelových finančních prostředků,  

 o zapojení finančních prostředků schválených Radou Karlovarského kraje pro zřízené 

příspěvkové organizace Karlovarského kraje dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,  

ve znění pozdějších předpisů, 

 o zapojení finančních prostředků k právním jednáním, o nichž již Zastupitelstvo Karlovarského 

kraje věcně rozhodlo, 

 o jednorázového zapojení daně z příjmu právnických osob, u které je poplatníkem Karlovarský 

kraj, 

 o zapojení finančních prostředků Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském 

kraji na financování schválených zápůjček poskytovatelům sociálních služeb,  

 o převodu finančních prostředků týkajících se financování projektů spolufinancovaných z EU, 

akcí spolufinancovaných ze státního rozpočtu (dotační tituly) a případných sankcí projektů, v případě,  

že nedojde ke zvýšení souhrnného rámce výdajů projektů spolufinancovaných z EU a akcí spolufinancovaných 

ze státního rozpočtu nad rámec schváleného rozpočtu kraje.  

 III. Změny rozpisu rozpočtu, u kterých se nejedná o rozpočtová opatření (přesuny výdajů v rámci 

jedné kapitoly a v rámci běžných či kapitálových výdajů), jsou v kompetenci příkazců těchto kapitol. V případě 

projektů spolufinancovaných z EU a akcí ze státního rozpočtu jsou v kompetenci příkazců kapitol rovněž 

přesuny mezi běžnými a kapitálovými výdaji v rámci rozpočtu příslušné kapitoly. Změny budou prováděny  

dle pravidel přílohy č. 1.  

 

• vyhrazuje si schvalovat tato rozpočtová opatření: 

 rozpočtová opatření týkající se zapojování zůstatků zvláštních účtů projektů do rozpočtu 

Karlovarského kraje, s výjimkou zůstatků účelových finančních prostředků z jiných veřejných 

rozpočtů,  

 rozpočtová opatření týkající se zapojování financování z Fondu budoucnosti a úvěru nad rámec 

schváleného souhrnného rámce výdajů projektů spolufinancovaných z EU a akcí spolufinancovaných 

ze státního rozpočtu, 

 rozpočtová opatření převyšující v jednotlivých případech částku 5 000 tis. Kč s následujícími 

výjimkami: 

  o s výjimkou rozpočtových opatření z důvodu přijetí účelových finančních prostředků  

z jiných veřejných rozpočtů nebo z důvodu vratek těchto účelových finančních prostředků,  

  o s výjimkou zapojení finančních prostředků schválených Radou Karlovarského kraje 

pro zřízené příspěvkové organizace Karlovarského kraje dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb.,  

o krajích, ve znění pozdějších předpisů,   

  o s výjimkou zapojení finančních prostředků k právním jednáním, o nichž  

již Zastupitelstvo Karlovarského kraje věcně rozhodlo,  

  o s výjimkou jednorázového zapojení daně z příjmu právnických osob, u které je 

poplatníkem Karlovarský kraj, 

  o s výjimkou zapojení finančních prostředků Fondu na udržení provozu sociálních služeb 

v Karlovarském kraji na financování schválených zápůjček poskytovatelům sociálních služeb, 

  o s výjimkou převodu finančních prostředků týkajících se financování projektů 

spolufinancovaných z EU a akcí spolufinancovaných ze státního rozpočtu (dotační tituly) a případných sankcí 

projektů, v případě, že nedojde ke zvýšení souhrnného rámce výdajů projektů spolufinancovaných z EU a akcí 

spolufinancovaných ze státního rozpočtu nad rámec schváleného rozpočtu kraje.   
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 • zmocňuje Finanční odbor Krajského úřadu Karlovarského kraje prováděním rozpočtově 

nezajištěných výdajů v případech vymezených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění (§16 odst. 4). 

 

 • ukládá Finančnímu odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje neprodleně provést 

rozpis příjmů a výdajů v rámci kapitol podle podrobné rozpočtové skladby a písemně sdělit zřizovaným 

příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje závazné ukazatele rozpočtu.  

 

 • ukládá Radě Karlovarského kraje průběžně předkládat informaci o realizovaných 

rozpočtových opatřeních Zastupitelstvu Karlovarského kraje na jeho nejbližším zasedání. 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje upravit rozpočet na rok 2021 tak, aby rozpočet  

v provozní části byl vyrovnaný 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
51. Střednědobý výhled rozpočtu Karlovarského kraje na období 2022-2024 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1289/11/20 
 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit střednědobý výhled rozpočtu Karlovarského 

kraje na období 2022-2024 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje stanovit priority financování projektových  

a investičních akcí Karlovarského kraje na období let 2022 až 2024 s ohledem na možnosti financování 

těchto akcí z rozpočtů kraje v příštích letech 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

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

Karlovarského kraje" - informace o projektu a určení dalšího postupu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1290/11/20 
 

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

o projektu „Vědeckotechnický park a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje“ registrační 

číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_331/0023476  uvedené v důvodové zprávě 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení odstoupení od realizace 

projektu z důvodu získání dotace v objemu  27,5 % nákladů na realizaci projektu a odvolání žádosti  

o dotaci dle důvodů uvedených v důvodové zprávě 

 

- ukládá odboru řízení projektů učinit kroky k odstoupení od realizace projektu a odvolání žádosti  

o dotaci 
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- ukládá odboru řízení projektů zahájit přípravné práce směřující k realizaci nového záměru projektu  

a podání do Fondu pro spravedlivou transformaci, kde je možné získat dotaci 85 - 100 % uznatelných 

nákladů 

 

Termín kontroly: únor 2021 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Petr Kubis v. r. 

         hejtman 

Karlovarského kraje 

 Ing. Josef Janů v. r. 

 ověřovatel 

 


