
 
 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 232. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 10. prosince 2020 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:04 do 10:31 hodin  

 
 

Přítomni:               Mgr. Kubis, p. Hurajčík, Mgr. Blažek, Ing. Bureš, Ing. Jakobec, Ing. Bradáč, 

p. Váňa, Ing. Janů (celkem 8 radních) 

Jednání řídil:         Mgr. Kubis  

Omluveni:  Mgr. Mračková Vildumetzová 

Přizvaní:              Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje  

Další zúčastnění: Ing. Jánská, Mgr. Novotný  

Zapisovatelka:       Mgr. Jana Lukášová                 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Výkon působnosti jediného společníka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – 

Schválení vyhodnocení klíčových ukazatelů výkonnosti jednatele společnosti  

za rok 2019 a schválení návrhu klíčových ukazatelů výkonnosti jednatele 

společnosti na rok 2020. 

RK 1293/12/20 

2. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 21.12.2020 RK 1294/12/20 

3. Informace o realizaci projektu Karlovarského kraje „Bezpečné veřejné prostranství 

v Karlovarském kraji – část 2 – bezpečnostní manažer a pořízení mobilních zábran 

proti nájezdu vozidla“ a schválení vratky nevyužitých finančních prostředků 

Dotačního programu MV na realizaci uvedeného projektu v roce 2020 

RK 1295/12/20 

4. Vyznamenání za zásluhy o bezpečnost - návrh oceněných RK 1296/12/20 

5. 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 1297/12/20 

6. Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Letišti Karlovy 

Vary s.r.o. 

RK 1298/12/20 

7. Dodatek č. 16 ke smlouvě o nájmu podniku – letiště Karlovy Vary a o provozování 

civilního mezinárodního veřejného letiště Karlovy Vary 

 

RK 1299/12/20 
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8. Průběžné vyhodnocení nulového vstupného zavedeného v příspěvkových 

organizacích v oblasti kultury – období 05 – 09/2020 a návrh na dofinancování 

výpadku příjmů ze vstupného 

RK 1300/12/20 

9. Žádost o individuální dotaci společnosti Hospic Sv. Jiří, o.p.s., na mobilní 

hospicovou péči 

RK 1301/12/20 

10. Smlouva o poskytování služeb mezi Karlovarským krajem a JUDr. Ladislavem 

Vostárkem – dohoda o ukončení smlouvy 

RK 1302/12/20 

11. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol  

a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem za školní rok 2019/2020 

RK 1303/12/20 

12. Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní 

struktury obyvatelstva - schválení výjimky a rozhodnutí o žádosti 

RK 1304/12/20 

13. Poskytnutí náborových příspěvků učitelům nastupujícím do pracovního poměru  

 příspěvkových organizacích vykonávajících činnost základních škol a středních 

škol zřizovaných Karlovarským krajem  

RK 1305/12/20 

14. Odměňování ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol  

a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem 

RK 1306/12/20 

15. Projekt Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace, z národního 

dotačního titulu  

RK 1307/12/20 

16. Změna žádosti o finanční dar od ČEPS, a.s., na vybavení středních škol informační 

a výpočetní technikou 

RK 1308/12/20 

17. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí stipendia ze stipendijního programu 

Karlovarského kraje pro studenty vysokých škol 

RK 1309/12/20 

18. FK HVĚZDA CHEB, z.s. – změna účelu a posunutí termínu realizace a vyúčtování 

individuální dotace 

RK 1310/12/20 

19. ESRI licence (desktop+server) - systémová podpora pro Krajský úřad 

Karlovarského kraje na rok 2021 

RK 1311/12/20 

20. Informace o přípravě Smlouvy o dílo na předprojektové práce k projektu "Rozvoj 

digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního 

systému IS DTM Karlovarského kraje" 

RK 1312/12/20 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Mgr. Dalibora Blažka 

- Ing. Jana Bureše 

 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

 

 
1. Výkon působnosti jediného společníka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Schválení 

vyhodnocení klíčových ukazatelů výkonnosti jednatele společnosti za rok 2019 a schválení návrhu 

klíčových ukazatelů výkonnosti jednatele společnosti na rok 2020. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1293/12/20 
 

- Rada Karlovarského kraje v postavení rozhodovat dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb.,  

o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona  

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích),  

ve znění pozdějších předpisů, ve věcech kraje jako jediný společník společnosti Letiště Karlovy Vary 

s.r.o., IČO 26367858, se sídlem K Letišti 132, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary, zapsané v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 15872 

 

- bere na vědomí předložené vyhodnocení klíčových ukazatelů výkonosti jednatele společnosti Letiště 

Karlovy Vary s.r.o., za rok 2019 a návrh klíčových ukazatelů výkonosti jednatele společnosti Letiště 

Karlovy Vary s.r.o., na rok 2020 

 

- schvaluje předložené vyhodnocení klíčových ukazatelů výkonosti jednatele společnosti Letiště Karlovy 

Vary s.r.o., za rok 2019 

 

- schvaluje návrh klíčových ukazatelů výkonosti jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., na rok 

2020 

 

Termín kontroly: 14.12.2020 
 

Zodpovídá: Ing. Jiří Pos, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 

 

 
2. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 21.12.2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1294/12/20 
 

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 21.12.2020 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 
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3. Informace o realizaci projektu Karlovarského kraje „Bezpečné veřejné prostranství  

v Karlovarském kraji – část 2 – bezpečnostní manažer a pořízení mobilních zábran proti nájezdu 

vozidla“ a schválení vratky nevyužitých finančních prostředků Dotačního programu MV  

na realizaci uvedeného projektu v roce 2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1295/12/20 
 

- bere na vědomí informaci o realizaci projektu Karlovarského kraje „Bezpečné veřejné prostranství  

v Karlovarském kraji – část 2 – bezpečnostní manažer a pořízení mobilních zábran proti nájezdu vozidla“ 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 417/2020  

- přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ve výši 23.309 Kč do rozpočtu Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského 

úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o nespotřebované finanční prostředky, které byly určeny na mzdové 

výdaje bezpečnostního manažera projektu Dotační program pro zvýšení ochrany veřejných prostranství  

a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2020. 

- snížení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského 

kraje pro rok 2020 o částku 145.684 Kč z titulu vrácení finančních prostředků Ministerstvu vnitra České 

republiky. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky z neinvestiční účelové dotace na realizaci projektu 

Dotační program pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol  

a školských zařízení jako měkkých cílů – 2020. 

 

Termín kontroly: březen 2021 
 

Zodpovídá: Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

 

 
4. Vyznamenání za zásluhy o bezpečnost - návrh oceněných 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1296/12/20 
 

- schvaluje udělení Vyznamenání za zásluhy o bezpečnost za mimořádné pracovní nasazení a spolupráci 

při řešení opatření v rámci nouzového stavu během pandemie COVID – 19 dle návrhu uvedeném  

v důvodové zprávě s připomínkou uvedenou v zápise 

 

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

 

 
5. 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 1297/12/20 
 

- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 1. 12. 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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6. Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Letišti Karlovy Vary s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1298/12/20 
 

- bere na vědomí doporučení Dozorčí rady společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., aby Karlovarský kraj 

jednoznačně deklaroval svůj zájem na udržení provozu karlovarského letiště nadále ve standardu 

certifikovaného letiště s mezinárodním provozem, s vnější schengenskou hranicí 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příplatku  

do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Letišti Karlovy Vary s.r.o., IČO 26367858, se sídlem  

K Letišti 132, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary, ve výši 9.800.000 Kč, a to v měsíčních splátkách  

dle důvodové zprávy 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení rozpočtovou změnu  

č. 377/2020 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 800.000 Kč z kapitálové rezervy Odboru 

finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitálových výdajů Odboru dopravy a silničního 

hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny k poskytnutí 

příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 

 

Termín kontroly: leden 2021 
 

Zodpovídá: Martin Hurajčík, náměstek hejtmana 

 

 
7. Dodatek č. 16 ke smlouvě o nájmu podniku – letiště Karlovy Vary a o provozování civilního 

mezinárodního veřejného letiště Karlovy Vary 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1299/12/20 
 

- schvaluje uzavření dodatku č. 16 ke smlouvě o nájmu podniku – letiště Karlovy Vary a o provozování 

civilního mezinárodního veřejného letiště Karlovy Vary dle návrhu 

 

- ukládá jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., zajistit vložení podepsaného dodatku č. 16  

do sbírky listin společnosti vedené u Krajského soudu v Plzni a zveřejnit tento úkon v Obchodním 

věstníku 

 

Termín kontroly: leden 2021 
 

Zodpovídá: Ing. Jiří Pos, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 

 

 
8. Průběžné vyhodnocení nulového vstupného zavedeného v příspěvkových organizacích v oblasti 

kultury – období 05 – 09/2020 a návrh na dofinancování výpadku příjmů ze vstupného 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1300/12/20 
 

- bere na vědomí vyhodnocení nulového vstupného zavedeného v příspěvkových organizacích v oblasti 

kultury včetně srovnání návštěvnosti za období květen až září roku 2019 a 2020 

 

- schvaluje dofinancování výpadku příjmu ze vstupného příspěvkovým organizacím v oblasti kultury  

dle důvodové zprávy, v celkové výši 1.850.000 Kč, která byla schválena Radou Karlovarského kraje 
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usnesením č. RK 500/05/20, na dofinancování výpadku příjmu ze vstupného 

 

- ukládá odboru finančnímu připravit rozpočtovou změnu na částku 1.850.000 Kč 

 

Termín kontroly: leden 2021 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
9. Žádost o individuální dotaci společnosti Hospic Sv. Jiří, o.p.s., na mobilní hospicovou péči 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1301/12/20 
 

- bere na vědomí žádost o poskytnutí individuální dotace na financování činnosti Hospice Sv. Jiří, o.p.s., 

poskytované na území Chebska 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí individuální 

dotace ve výši 250 tis. Kč na úhradu mzdových nákladů členů multidisciplinárního týmu a provozních 

nákladů mobilní hospicové péče společnosti Hospic Sv. Jiří, o.p.s., se sídlem v Chebu, Písečná 677/3,  

PSČ 350 02, IČO 22729909, dle přílohy č. 1 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
10. Smlouva o poskytování služeb mezi Karlovarským krajem a JUDr. Ladislavem Vostárkem – 

dohoda o ukončení smlouvy 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1302/12/20 
 

- schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o poskytování služeb mezi Karlovarským krajem  

a JUDr. Ladislavem Vostárkem, IČO 66231248, ze dne 24. 8. 2020, evidenční číslo KK 01915/2020,  

dle návrhu 

 

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví podpisem dohody o ukončení 

smlouvy o poskytování služeb mezi Karlovarským krajem a JUDr. Ladislavem Vostárkem, IČO 66231248 

 

Termín kontroly: duben 2021 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
11. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení 

zřizovaných Karlovarským krajem za školní rok 2019/2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1303/12/20 
 

- projednala Zprávu o činnosti příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských 

zařízení zřizovaných Karlovarským krajem za školní rok 2019/2020 dle návrhu 
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Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
12. Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury 

obyvatelstva - schválení výjimky a rozhodnutí o žádosti 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1304/12/20 
 

- bere na vědomí informaci o počtu a struktuře žadatelů o poskytnutí stipendia v rámci Stipendijního 

(dotačního) programu Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva  

pro akademický rok 2020/2021 

 

- schvaluje výjimku ze Stipendijního (dotačního) programu Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní 

struktury obyvatelstva pro akademický rok 2020/2021 spočívající v poskytnutí stipendia všem  

29 žadatelům, kteří splnili podmínky pro poskytnutí stipendia 

 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Stipendijního (dotačního) programu 

Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva v celkové výši 2.016.000 Kč,  

dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci 

Stipendijního (dotačního) programu Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva  

v celkové výši 1.272.000 Kč s žadateli uvedenými v návrhu č. 2, dle vzoru v návrhu č. 3 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 418/2020 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 744.000 Kč  

ze schváleného rozpočtu běžných výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje do kapitoly Příspěvky cizím subjektům tohoto odboru k zajištění výplaty stipendií 

studentům vysokých škol dle Stipendijního programu Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní 

struktury pro akademický rok 2020/2021 

 

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství a mládeže, podpisem veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

 

Termín kontroly: březen 2021 
 

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

 

 
13. Poskytnutí náborových příspěvků učitelům nastupujícím do pracovního poměru  

v příspěvkových organizacích vykonávajících činnost základních škol a středních škol zřizovaných 

Karlovarským krajem  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1305/12/20 
 

- schvaluje přerozdělení celkového počtu náborových příspěvků pro jednotlivé příspěvkové organizace 

vykonávající činnost základní školy či střední školy zřizované Karlovarským krajem, dle návrhu 

 

- schvaluje poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje formou navýšení provozního 

příspěvku příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost základní školy nebo střední školy 
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zřizovaných Karlovarským krajem na výplatu náborových příspěvků učitelům nastupujícím do pracovního 

poměru včetně zákonných odvodů (zdravotní a sociální pojištění) za zaměstnavatele v celkové výši 

3.746.400 Kč, dle návrhu 

 

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 419/2020 -  přesun rozpočtových prostředků z neinvestiční rezervy  

na nepředvídané výdaje Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 3.746.400 Kč 

do rozpočtu běžných výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského 

kraje. Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím 

zřizovaným Karlovarským krajem vykonávajících činnost základních a středních škol (rozpis uveden  

v příloze) na financování náborových příspěvků, včetně souvisejících odvodů na sociální a zdravotní 

pojištění hrazených organizací, učitelům nastupujícím do pracovního poměru v těchto organizacích. 

 

- schvaluje navýšení objemu prostředků na platy a související odvody na zdravotní a sociální pojištění  

pro rok 2020, případně pro rok, ve kterém budou prostředky na výplatu náborového příspěvku  

a souvisejících odvodů v jednotlivých příspěvkových organizacích vyplaceny, a to ve výši dle rozpočtové 

změny 

 

- 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 

 

 
14. Odměňování ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení 

zřizovaných Karlovarským krajem 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1306/12/20 
 

- schvaluje změnu platů spočívající ve změně příplatků za vedení, zvláštních příplatků a osobních 

příplatků ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných 

Karlovarským krajem s účinností od 1. ledna 2021, dle návrhu 

 

- schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol  

a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem za plnění mimořádných a zvlášť významných 

pracovních úkolů v rámci strategických cílů stanovených na období 2015 - 2020, 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 

 

 
15. Projekt Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace, z národního dotačního titulu  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1307/12/20 
 

- bere na vědomí projektový záměr Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace, v rámci 

dotačního programu Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované z rozpočtu Ministerstva 

zemědělství a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 
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- jmenuje Ing. Bc. Radku Stolarikovou, Ph.D., ředitelku Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková 

organizace, vedoucí projektu z dotačního programu Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 

poskytované z rozpočtu Ministerstva zemědělství 

 

- schvaluje podání žádosti Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace, o dotaci z dotačního 

programu Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované z rozpočtu Ministerstva zemědělství 

 

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

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu ve výši 70.416 Kč, kdy financování projektu je řešeno  

ze 100 % z dotačního programu Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované z rozpočtu 

Ministerstva zemědělství 

 

- 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: únor 2021 
 

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

 

 
16. Změna žádosti o finanční dar od ČEPS, a.s., na vybavení středních škol informační a výpočetní 

technikou 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1308/12/20 
 

- schvaluje podání žádosti o změnu žádosti o finanční dar společnosti ČEPS, a.s., na pořízení informační  

a výpočetní techniky pro střední školy k zajištění distančního vzdělávání v souvislosti s uzavřením škol  

z důvodu šíření nákazy COVID-19 

 

- pověřuje Mgr. Moniku Havlovou, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, podáním  

a podpisem žádosti o změnu 

 

- 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 

 

 
17. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí stipendia ze stipendijního programu Karlovarského kraje pro 

studenty vysokých škol 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1309/12/20 
 

- 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 xxxx xxxxxx, dle návrhu 

 



Usnesení ze 232. jednání RKK dne 10.12.2020 (mimo řádný termín) č. j. KK/1862/VZ/20 

 

10.12.2020  Strana 10 (celkem 11) 

 

- 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 

 

 
18. FK HVĚZDA CHEB, z.s. – změna účelu a posunutí termínu realizace a vyúčtování individuální 

dotace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1310/12/20 
 

- schvaluje nepovolení změny účelu schválené individuální dotace z "Mezinárodního turnaje házené 

juniorek – Cheb 2020" na "Mezinárodní turnaj házené juniorek – Cheb 2021" a prodloužení termínu 

realizace a vyúčtování do 31.12.2021 u subjektu FK HVĚZDA CHEB, z.s. (IČO 22865110) 

 

- 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 

 

 
19. ESRI licence (desktop+server) - systémová podpora pro Krajský úřad Karlovarského kraje  

na rok 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1311/12/20 
 

- bere na vědomí nutnost prodloužení licencí ESRI (desktop+server) na programy ArcGIS pro Krajský 

úřad Karlovarského kraje k zajištění potřeb odborů pracujících s GIS nástroji, zajištění služeb DTM  

pro obce, města, správce sítí v Karlovarském kraji, územně analytické podklady, atd., do konce roku 2021, 

s tím, že jediným prodejcem software ESRI je v ČR firma ARCDATA Praha, s.r.o. 

 

- schvaluje výjimku z pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a PO –  

č. PR 01/2017, čl. IX. a vystavení objednávky s firmou ARCDATA Praha, s.r.o. 

 

Zodpovídá: Ing. Jiří Heliks, vedoucí odboru informatiky 

 

 
20. Informace o přípravě Smlouvy o dílo na předprojektové práce k projektu "Rozvoj digitální 

technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM 

Karlovarského kraje" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1312/12/20 
 

- bere na vědomí zahájení prací na přípravě podání žádosti o projekt "Rozvoj digitální technické mapy 

Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje" z Operačního 

programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Výzva III programu podpory vysokorychlostní 

internet - aktivity: Vznik a rozvoj digitálních technických map (DTM) a s tím související potřebnost 

uzavření smlouvy o dílo na odborné předprojektové práce se společností VARS Brno a.s. 
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Termín kontroly: březen 2021 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Petr Kubis v. r. 

         hejtman  

Karlovarského kraje 

 Ing. Jan Bureš v. r. 

ověřovatel 

 

 


