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Karlovarský kraj
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06

USNESENÍ
z 34. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 12. července 2021 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje
v době od 9:00 do 10:50 hodin

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

Ing. Kulhánek, Ing. Bureš, DBA, Ing. arch. Franta, Mgr. Blažek,
Mgr. Čermák, pí Haláková, Ing. Hromádko, Mgr. Pisár (celkem 8 radních)
Ing. Kulhánek
p. Pizinger
PhDr. Mgr. Smoleja, zástupce ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje
Bc. Čekan, Bc. Čmoková, Ing. Jakobec, pí Monsportová
pí Burešová

Usnesení č.

A. Volba ověřovatelů zápisu
B. Schválení programu jednání
1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 12.07.2021
2. Rozpočtové změny
3. Změna účelu použití části příspěvku do fondu investic organizaci Domov mládeže
a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace, na dofinancování akce
"Pasportizace"
4. Změna účelu použití části nevyčerpaného příspěvku do fondu investic organizaci
Muzeum Cheb, příspěvková organizace
5. Změna účelu použití schváleného příspěvku do fondu investic organizaci
Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o.
6. Žádost o individuální dotaci společnosti Senioři České republiky, z. s.,
Městská organizace Karlovy Vary
7. Vybavení 3 velkokapacitních očkovacích míst v Karlovarském kraji
(Karlovy Vary, Sokolov, Cheb) v souvislosti s provedením Strategie očkování
proti onemocnění COVID-19 v ČR z důvodu epidemie onemocnění COVID-19
– uzavření dodatku č. 1 se společností MIBA s.r.o.
8. Novela Nařízení Karlovarského kraje č. 1/2006, kterým se stanoví podmínky
k zabezpečení plošného pokrytí území Karlovarského kraje jednotkami požární
ochrany a novela Nařízení Karlovarského kraje č. 2/2006, kterým se stanoví
Požární poplachový plán Karlovarského kraje
9. Poskytnutí finančního daru bývalým politickým vězňům a rehabilitovaným
vojákům žijícím v Karlovarském kraji
10. Poskytnutí finančního daru Klubu Muzeum Techniky Sokolov v AČR
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11. Rekonstrukce budovy “B“ Krajského úřadu Karlovarského kraje v areálu
krajských institucí – investiční záměr
12. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
na provozní náklady spojené s provozem cyklobusů v roce 2021
13. Vyúčtování příspěvku poskytnutého Plzeňskému kraji dle dodatku č. 3
veřejnoprávní smlouvy ev. č. KK00993/2018
14. Změna výše kompenzace stanovené pro období roku 2020 u smlouvy o veřejné
službě v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou s dopravcem
Cvinger bus s. r. o.
15. Stanovisko k návrhu Plánu dopravní obslužnosti města Jáchymov
16. Uzavření smlouvy o veřejných službách s dopravcem MĚSTSKÁ DOPRAVA
Mariánské Lázně s.r.o., na období let 2021 - 2030
17. Žádost města Bečov nad Teplou o snížení jednorázové finanční náhrady
za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „VO Bečov n/T,
U trati 336“ v silničních pozemcích v majetku Karlovarského kraje
18. Uzavření Dodatku č. 35S/2021/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021
19. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního ruchu - oblast UNESCO
20. „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení
revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“ - schválení dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby
21. Informace ohledně nevyřízených reklamací v souvislosti s realizací stavby:
Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – dokončení
revitalizace areálu nemocnice v Chebu
22. Záměr kraje směnit nemovité věci v k.ú. a obci Loket mezi vlastnictvím
Karlovarského kraje a vlastnictvím města Lokte - pozemku parc. č. 63,
jehož součástí je budova č.p. 18, za pozemek parc. č. 164, jehož součástí je budova
s č.p. 2
23. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje
do majetku obce Královské Poříčí - pozemek parc. č. 231/3
v k.ú.
Královské Poříčí
24. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví
Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 411/59 v k.ú. Brložec u Štědré
25. Souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o užívání nemovitých věcí,
ubytování a zabezpečení souvisejících služeb mezi Integrovanou střední školou
technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace, a Českou republikou
- Ministerstvem obrany, pro potřeby pobočky Vojenské střední školy a Vyšší
odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové
26. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce, mezi Českou republikou – Správa
státních hmotných rezerv a Karlovarským krajem, za účelem dočasného
bezplatného užívání pohotovostních zásob státních hmotných rezerv
- zdravotnického materiálu
27. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské
sítě a smlouva o budoucí smlouvě darovací - umístění a provoz zařízení splaškové
kanalizační a vodovodní přípojky na pozemku p. č. 527/105 a pozemku
p. č. 527/108, vše v k.ú. Dvory, mezi Karlovarským krajem a panem Jaroslavem
Pejsarem
28. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
29. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech
v Karlovarském kraji - Kotlíková dotace I" - změna žadatele o dotaci projektu
číslo 1_01_144
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30. Projekt "Kotlíkové dotace III" - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové
investiční dotace s evidenčním číslem KK2568/2019 - změna žadatele a zdroje
vytápění
31. Navýšení alokace programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského
kraje pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje
– podprogram 1 Inovační vouchery, podprogram 2 Kreativní vouchery
pro rok 2021
32. Projekt "Šablony 2021-2023 - Krušnohorská 304" Základní školy Ostrov,
příspěvková organizace
33. Žádost o navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve střední škole, jejíž činnost
vykonává Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy
Vary, příspěvková organizace
34. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce objektu
č.p. 174/22 Dalovice"
35. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Úklidové práce
pro Gymnázium Cheb 2021 - 2025"
36. Smlouva o poskytnutí finančního daru Karlovarskému kraji společností ČEPS, a.s.
37. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu
údržby a obnovy sportovních zařízení - změna charakteru a účelu poskytnutých
dotací
38. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu
39. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního ruchu
40. Žádost Sdružení místních samospráv České republiky, z. s., o poskytnutí
individuální dotace na „Partnerství krajské a místní samosprávy v roce 2021
v Karlovarském kraji“
41. Zadání Studie využití a rozvoje areálu bývalé Střední zemědělské školy Dalovice
- podklad pro veřejnou zakázku
42. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Terapeutická linka
Sluchátko, z.ú.
43. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – město Nejdek
44. Změna č. 67 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci
doplnění návrhu způsobu zásobení obyvatel lokality Dolní Hluboká pitnou vodou
45. Změna č. 73 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci
doplnění návrhu zásobení obyvatel pitnou vodou - rozšíření vodovodní sítě
v centrální části města Karlovy Vary
46. Přehled o vyjadřování Karlovarského kraje v procesu posuzování vlivů na životní
prostředí za I. pololetí roku 2021
47. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu ochrany
životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty na rok 2021
48. Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství, pro rok 2021 - II. část
49. Poskytnutí finančních darů obcím za umístění v „Soutěži obcí“ v rámci společného
projektu Karlovarského kraje a společnosti ELEKTROWIN a.s.
50. Poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži "EZ - Liga" v rámci
společného projektu Karlovarského kraje a společnosti ASEKOL a.s.
51. Poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži "Liga odpadů" v rámci
společného projektu Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s.
52. Centrální nákup zemního plynu – schválení nákupního pokynu
53. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Obnova vozového
parku KÚ a RKK 2022-2026“
54. Vyhlášení výběrového řízení na ředitele příspěvkové organizace Koordinátor
integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, příspěvková organizace
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55. Smlouva o spolupráci mezi Vojenskou střední školou a vyšší odbornou školou
Ministerstva obrany v Moravské Třebové a Integrovanou střední školou
technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace
56. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Úklidové práce
pro SZŠ a VOŠ Cheb 2021" pro Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou
školu Cheb, příspěvková organizace
57. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Víceúčelové obráběcí
centrum pro ISŠ Cheb“ Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace,
realizované v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu 2
v
Karlovarském
kraji“,
registrační
číslo
projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823
58. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Obec Slovákov
v Karlových Varoch
59. Stavba „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení
revitalizace areálu nemocnice v Chebu“ – veřejná zakázka „Pořízení lékařské
technologie a interiérového vybavení“ – Schválení postupu zadávacích řízení
a členění veřejných zakázek
Schválení realizace zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky „Pořízení
lékařské technologie a interiérového vybavení - XXIV“ pro část 52 a část 53
veřejné zakázky
- schválení zadávací dokumentace
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
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A. Volba ověřovatelů zápisu
Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:
- Mgr. Dalibora Blažka
- Bc. Pavla Čekana

B. Schválení programu jednání
Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.
Rozšíření programu o:
bod č. 53
bod č. 54
bod č. 55
bod č. 56
bod č. 57

bod č. 58
bod č. 59

Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Obnova vozového parku
KÚ a RKK 2022-2026“
Vyhlášení výběrového řízení na ředitele příspěvkové organizace Koordinátor
integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Smlouva o spolupráci mezi Vojenskou střední školou a vyšší odbornou školou
Ministerstva obrany v Moravské Třebové a Integrovanou střední školou technickou
a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace
Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Úklidové práce pro SZŠ
a VOŠ Cheb 2021" pro Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu Cheb,
příspěvková organizace
Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Víceúčelové obráběcí
centrum pro ISŠ Cheb“ Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace,
realizované v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu 2
v Karlovarském kraji“, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823
Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Obec Slovákov
v Karlových Varoch
Stavba „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení
revitalizace areálu nemocnice v Chebu“ – veřejná zakázka „Pořízení lékařské
technologie a interiérového vybavení“ – Schválení postupu zadávacích řízení a členění
veřejných zakázek Schválení realizace zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky
„Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - XXIV“ pro část 52 a část 53
veřejné zakázky
- schválení zadávací dokumentace
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Staženo z programu:
bod č. 9

bod č. 38

Poskytnutí finančního daru bývalým politickým vězňům a rehabilitovaným vojákům
žijícím v Karlovarském kraji
Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru kultury, památkové péče,
lázeňství a cestovního ruchu - oblast UNESCO
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu údržby
a obnovy sportovních zařízení - změna charakteru a účelu poskytnutých dotací
Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu
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1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 12.07.2021
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 747/07/21
- bere na vědomí informaci o splnění nebo průběžném plnění usnesení Rady Karlovarského kraje
k datu 12.07.2021 dle návrhu č. 1 a č. 2
Zodpovídá:

Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

2. Rozpočtové změny
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 748/07/21
- schvaluje
Rozpočtovou změnu č. 254/2021
- přesun běžných rozpočtových prostředků v rámci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu
Karlovarského kraje ve výši ± 73.590 Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Sociální služby v Kynšperku nad Ohří na poskytnutí
náborového příspěvku nové zaměstnankyni, všeobecné sestře v sociálních službách, která splnila
podmínky pro přiznání náborového příspěvku dle pravidel schválených Zastupitelstvem Karlovarského
kraje usnesením č. ZK 284/09/19 ze dne 23. 9. 2019.
Rozpočtovou změnu č. 255/2021
- navýšení příjmů a výdajů Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského
úřadu Karlovarského kraje o částku 35.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva
kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská knihovna Karlovy
Vary na realizaci projektu Kulturní aktivity pro handicapované a seniory v roce 2021
Rozpočtovou změnu č. 256/2021
- navýšení příjmů a výdajů Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského
kraje o částku 1.659.390 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České
republiky určené jako náhrada škod společnosti Rybářství Mariánské Lázně s.r.o., způsobených
vybranými zvláště chráněnými živočichy (kormoránem velkým) na rybích obsádkách rybníků v oblasti
Karlovarského kraje
Rozpočtovou změnu č. 257/2021
- navýšení příjmů a výdajů Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši
27.800 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Úřadu práce ČR na úhradu mzdových nákladů
za období 5/2021 za pracovní místa vytvořená na základě Dohody o vytvoření pracovního místa
č. KVA-STZ-3/2020 a Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovníka místa č. KVA-SZ-20/2020,
spolufinancované ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu
Rozpočtovou změnu č. 258/2021
- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu projektů EU Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského
úřadu Karlovarského kraje ve výši 23.750.000 Kč (podíl SR + podíl EU), z toho investiční prostředky
v částce 11.400.000 Kč a neinvestiční prostředky v částce 12.350.000 Kč, z titulu přijetí 1. zálohové
dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na realizaci projektu Implementace
Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji, financovaného v rámci Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu
a sekundárnímu vzdělávání. Část dotace ve výši 18.750.000 Kč (investice 11.400.000 Kč a neinvestice
7.350.000 Kč) bude poskytnuta partnerům projektu uvedeným v příloze důvodové zprávy. Zbývající část
ve výši 5.000.000 Kč bude ponechána na zvláštním účtu projektu na rezervní položce.
12.07.2021
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Rozpočtovou změnu č. 259/2021
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 72.782.732,77 Kč (podíl SR + EU) z titulu přijetí
investiční účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky do rozpočtu projektů EU
Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou
určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic Karlovarského
kraje na financování projektu II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně, identifikační číslo:
CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008453, realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního
programu.
Rozpočtovou změnu č. 260 /2021
- navýšení příjmů a výdajů Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje
o částku 240.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva vnitra České republiky
na realizaci projektu Karlovarský kraj – Analýza drogové scény Karlovarského kraje v roce 2021
Termín kontroly: 23.08.2021
Zodpovídá:

Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu

3. Změna účelu použití části příspěvku do fondu investic organizaci Domov mládeže a školní jídelna
Karlovy Vary, příspěvková organizace, na dofinancování akce "Pasportizace"
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 749/07/21
- schvaluje změnu účelu použití části příspěvku do fondu investic ve výši 1.200.000 Kč příspěvkové
organizaci Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, p. o., z akce "Stavební úpravy domova
mládeže" na dofinancování akce "Pasportizace"
Termín kontroly: 23.08.2021
Zodpovídá:

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

4. Změna účelu použití části nevyčerpaného příspěvku do fondu investic organizaci Muzeum Cheb,
příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 750/07/21
- schvaluje změnu účelu použití části nevyčerpaného příspěvku do fondu investic ve výši 365.200,58 Kč
příspěvkové organizaci Muzeum Cheb, p. o., ze schválené akce "Výměna osvětlení v budově expozice"
na tyto investiční akce:





„Rozšíření rádiového systému monitorování mikroklimatu“ ve výši 230.000 Kč
„Restaurování tiskové matrice universitní these (sv. Vincenc mučedník, patron Chebu)“
ve výši 100.000 Kč
„Akviziční fond“ ve výši 35.200,58 Kč

Termín kontroly: 09.08.2021
Zodpovídá:

12.07.2021

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního
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5. Změna účelu použití schváleného příspěvku do fondu investic organizaci Zařízení následné
rehabilitační a hospicové péče, p. o.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 751/07/21
- schvaluje změnu účelu použití schváleného příspěvku do fondu investic ve výši 1.000.000 Kč organizaci
Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace, z původní akce "Terénní
úpravy" na akci "Úprava a rozšíření parkovací plochy"
Termín kontroly: 09.08.2021
Zodpovídá:

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního
Pištejová Olga, DiS., ředitelka příspěvkové organizace Zařízení následné rehabilitační
a hospicové péče

6. Žádost o individuální dotaci společnosti Senioři České republiky, z. s., Městská organizace
Karlovy Vary
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 752/07/21
- bere na vědomí předložení žádosti spolku Senioři České republiky, z. s., Městská organizace Karlovy
Vary se sídlem Úvalská 603/36, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary, IČO 69456178, o poskytnutí
individuální dotace ve výši 12.500 Kč na část úhrady doplňků stravy s vitamíny a minerály pro členy
spolku ve věku 80-90 let
- schvaluje neposkytnutí individuální dotace ve výši 12.500 Kč spolku Senioři České republiky, z. s.,
Městská organizace Karlovy Vary, IČO 69456178, na část úhrady doplňků stravy s vitamíny a minerály
pro členy ve věku 80-90 let, dle přílohy č. 1
Zodpovídá:

Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje

7. Vybavení 3 velkokapacitních očkovacích míst v Karlovarském kraji (Karlovy Vary, Sokolov,
Cheb) v souvislosti s provedením Strategie očkování proti onemocnění COVID-19 v ČR z důvodu
epidemie onemocnění COVID-19 – uzavření dodatku č. 1 se společností MIBA s.r.o.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 753/07/21
- schvaluje uzavření dodatku č. 1 se společností MIBA s.r.o., Za Stodolou 94, 251 01 Modletice,
IČO 45317364, na prodloužení pronájmu vybavení 3 velkokapacitních očkovacích míst v Karlovarském
kraji (Karlovy Vary, Sokolov, Cheb) v souvislosti s provedením Strategie očkování proti onemocnění
COVID-19 v ČR z důvodu epidemie onemocnění COVID-19, a to o 4 měsíce s měsíční výpovědní lhůtou
a snížení kapacity vybavení o ½
- ukládá odboru bezpečnosti a krizového řízení a odboru správy majetku realizovat veškeré úkoly
vyplývající z přijatého usnesení

12.07.2021
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Termín kontroly: 20.12.2021
Zodpovídá:

Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení
Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku

8. Novela Nařízení Karlovarského kraje č. 1/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení
plošného pokrytí území Karlovarského kraje jednotkami požární ochrany a novela Nařízení
Karlovarského kraje č. 2/2006, kterým se stanoví Požární poplachový plán Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 754/07/21
- vydává novelu Nařízení Karlovarského kraje č. 1/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení
plošného pokrytí území Karlovarského kraje jednotkami požární ochrany, ve znění nařízení kraje
č. 1/2008, 2/2010, 1/2012, 1/2015, 6/2016 a 1/2018
- vydává novelu Nařízení Karlovarského kraje č. 2/2006, kterým se stanoví Požární poplachový plán
Karlovarského kraje, ve znění nařízení kraje č. 2/2008, 3/2010, 2/2012, 2/2015, 7/2016 a 2/2018
- ukládá odboru legislativnímu a právnímu a krajskému živnostenskému úřadu zveřejnit novely Nařízení
Karlovarského kraje č. 1/2006 a č. 2/2006 ve Věstníku právních nařízení Karlovarského kraje
Termín kontroly: 20.09.2021
Zodpovídá:

Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního
a právního a krajského živnostenského úřadu

9. Poskytnutí finančního daru bývalým politickým vězňům a rehabilitovaným vojákům žijícím
v Karlovarském kraji
Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.

10. Poskytnutí finančního daru Klubu Muzeum Techniky Sokolov v AČR
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 755/07/21
- souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 10.000 Kč spolku Klub Muzeum techniky Sokolov
v AČR, IČO 08258210, jako podporu Karlovarského kraje zajištění 3. ročníku Soutěže elegance
historických vozidel Sokolov s trasou po Karlovarském kraji
Termín kontroly: 06.09.2021
Zodpovídá:

12.07.2021

Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů
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11. Rekonstrukce budovy “B“ Krajského úřadu Karlovarského kraje v areálu krajských institucí
– investiční záměr
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 756/07/21
- schvaluje investiční záměr Rekonstrukce budovy “B“ Krajského úřadu Karlovarského kraje v areálu
krajských institucí
- ukládá odboru investic zadat zpracování stavebně technického průzkumu a energetické studie
- schvaluje použití finančních prostředků ve výši 2.000.000 Kč na úhradu zpracování stavebně
technického průzkumu a energetické studie z rozpočtu odboru investic na rok 2021 (přesun
nedočerpaných finančních prostředků z jiných ukončených investičních akcí)
Termín kontroly: 06.12.2021
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic
Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

12. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na provozní náklady
spojené s provozem cyklobusů v roce 2021
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 757/07/21
- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje k úhradě provozních nákladů
při přepravě jízdních kol formou podpory malého rozsahu příjemci Autobusy Karlovy Vary, a.s.,
dle návrhu
- pověřuje vedoucího odboru, Mgr. Vladimíra Malého, aby odeslal žadateli o dotaci vyrozumění
o zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč
Termín kontroly: 09.08.2021
Zodpovídá:

Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

13. Vyúčtování příspěvku poskytnutého Plzeňskému kraji dle dodatku č. 3 veřejnoprávní smlouvy
ev. č. KK00993/2018
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 758/07/21
- souhlasí a schvaluje vyúčtování s Plzeňským krajem k dodatku č. 3 veřejnoprávní smlouvy o příspěvku
na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou území Karlovarského kraje
ev. č. KK00993/2018 dle návrhu
- pověřuje vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství, Mgr. Vladimíra Malého, odesláním
souhlasného stanoviska k vyúčtování dodatku č. 3 Plzeňskému kraji

12.07.2021
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Termín kontroly: 20.09.2021
Zodpovídá:

Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

14. Změna výše kompenzace stanovené pro období roku 2020 u smlouvy o veřejné službě v přepravě
cestujících veřejnou linkovou dopravou s dopravcem Cvinger bus s. r. o.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 759/07/21
- schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné
linkové osobní dopravě s dopravcem Cvinger bus s. r. o., dle návrhu
- pověřuje náměstka hejtmana, Ing. Jana Bureše, DBA, podpisem předmětného dodatku č. 2 dle návrhu
Termín kontroly: 20.09.2021
Zodpovídá:

Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

15. Stanovisko k návrhu Plánu dopravní obslužnosti města Jáchymov
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 760/07/21
- schvaluje stanovisko Karlovarského kraje k dokumentu Plán dopravní obslužnosti města Jáchymov
2021 - 2026 dle návrhu
- pověřuje vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství, Mgr. Vladimíra Malého, podpisem
a odesláním stanoviska Karlovarského kraje dle návrhu
Termín kontroly: 04.10.2021
Zodpovídá:

Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

16. Uzavření smlouvy o veřejných službách s dopravcem MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně
s.r.o., na období let 2021 - 2030
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 761/07/21
- souhlasí a schvaluje uzavření smlouvy o zajištění veřejných služeb v přepravě veřejnou drážní
trolejbusovou dopravou v územním obvodu Karlovarského kraje s dopravcem MĚSTSKÁ DOPRAVA
Mariánské Lázně s.r.o., na období let 2021 - 2030 dle návrhu
- pověřuje náměstka hejtmana, Ing. Jana Bureše, DBA, podpisem předmětné smlouvy o zajištění
veřejných služeb v přepravě veřejnou drážní trolejbusovou dopravou v územním obvodu Karlovarského
kraje s dopravcem MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o., na období let 2021 - 2030 dle návrhu
Termín kontroly: 20.09.2021
Zodpovídá:
12.07.2021

Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
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17. Žádost města Bečov nad Teplou o snížení jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických
práv v souvislosti se stavbou „VO Bečov n/T, U trati 336“ v silničních pozemcích v majetku
Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 762/07/21
- souhlasí se snížením městu Bečov nad Teplou jednorázové finanční náhrady za užívání částí pozemků
p. č. 3241/18, p. č. 3241/7, p. č. 3179/5 a p. č. 3190/1 v k. ú. Bečov nad Teplou na jednu polovinu,
tj. 27.582,50 Kč + DPH z důvodu veřejné prospěšnosti stavby
Termín kontroly: 08.11.2021
Zodpovídá:

Ing. Jiří Šlachta, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková
organizace

18. Uzavření Dodatku č. 35S/2021/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 763/07/21
- schvaluje rozdělení celkové finanční alokace ve výši 285.605.456,78 Kč, kdy na investiční akce bude
využito 190.000.000 Kč a na neinvestiční akce 95.605.456,78 Kč
- souhlasí s návrhem dodatku č. 35S/2021/1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 dle předloženého návrhu
- schvaluje uzavření dodatku č. 35S/2021/1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 dle předloženého návrhu a schvaluje nabytí finančních
prostředků podle této smlouvy
- pověřuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, přijetím
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury určených na realizaci
jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji v roce 2021
- pověřuje náměstka hejtmana, pana Ing. Jana Bureše, DBA, podpisem dodatku č. 35S/2021/1 ke smlouvě
o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021
dle předloženého návrhu
- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, učinit
veškeré kroky směřující k uzavření dodatku č. 35S/2021/1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021
Termín kontroly: 06.12.2021
Zodpovídá:

12.07.2021

Ing. Jiří Šlachta, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková
organizace
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního
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19. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru kultury, památkové péče, lázeňství
a cestovního ruchu - oblast UNESCO
Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.

20. „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu
nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“ - schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení
stavby
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 764/07/21
- schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Karlovarská krajská nemocnice, a.s.
- nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“
- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice
v Chebu - pavilon B (levá část)“
Termín kontroly: 20.09.2021
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic

21. Informace ohledně nevyřízených reklamací v souvislosti s realizací stavby: Karlovarská krajská
nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 765/07/21
- bere na vědomí informaci o reklamacích 1 - 50
- ukládá odboru investic připravit objednávky na odstranění nevyřízených vad
- schvaluje výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho
příspěvkovými organizacemi č. PR 06/2018 pro zadávání jednotlivých oprav v rámci akce „Karlovarská
krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“
- ukládá odboru investic podat informaci Radě Karlovarského kraje o zadání prací v rámci výjimky
pro zajištění jednotlivých oprav v důsledku odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele
Termín kontroly: 20.12.2021
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic

22. Záměr kraje směnit nemovité věci v k.ú. a obci Loket mezi vlastnictvím Karlovarského kraje
a vlastnictvím města Lokte - pozemku parc. č. 63, jehož součástí je budova č.p. 18, za pozemek
parc. č. 164, jehož součástí je budova s č.p. 2
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 766/07/21

12.07.2021
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- schvaluje záměr směny nemovitých věcí v k.ú. a obci Loket mezi vlastnictvím Karlovarského kraje
a vlastnictvím města Lokte, tj. pozemek parc. č. 63 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 686 m2,
jehož součástí je budova (objekt k bydlení) č.p. 18, vše zapsáno na LV č. 246 pro k.ú. Loket, za pozemek
parc. č. 164 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 635 m2, jehož součástí je budova (objekt občanského
vybavení ) s č.p. 2, zapsáno na listu vlastnictví č. 1 pro k.ú. Loket, za podmínky vzájemného finančního
vyrovnání dle hodnot předmětných nemovitých věcí
- ukládá odboru správa majetku jednat ohledně majetkoprávního vypořádání s městem Loket
Termín kontroly: 22.11.2021
Zodpovídá:

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku
Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy technické
a ekonomické Sokolov

23. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje do majetku obce
Královské Poříčí - pozemek parc. č. 231/3 v k.ú. Královské Poříčí
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 767/07/21
- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemek parc. č. 231/3 o výměře 399 m2
v k.ú. Královské Poříčí konkrétnímu zájemci obci Královské Poříčí, a to formou darovací smlouvy
mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou
Sokolov, příspěvková organizace, se sídlem Jednoty 1620, 356 01 Sokolov, IČO 49766929 (jako dárce
na straně jedné), a obcí Královské Poříčí, se sídlem Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí,
IČO 00259420 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru
Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním
zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést
předmětnou nemovitou věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Královské Poříčí
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemku
parc. č. 231/3 o výměře 399 m2 v k.ú. Královské Poříčí konkrétnímu zájemci obci Královské Poříčí, a to
formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Integrovanou střední školou
technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace, se sídlem Jednoty 1620, 356 01 Sokolov,
IČO 49766929 (jako dárce na straně jedné), a obcí Královské Poříčí, se sídlem Lázeňská 114, 357 41
Královské Poříčí, IČO 00259420 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení
uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před
jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím
převést předmětnou nemovitou věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Královské Poříčí
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Integrované střední škole technické
a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Integrovanou střední školu
technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné
darovací smlouvy
Termín kontroly: 22.11.2021
Zodpovídá:

12.07.2021

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku
Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy technické
a ekonomické Sokolov
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24. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje
– pozemek p.p.č. 411/59 v k.ú. Brložec u Štědré
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 768/07/21
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemku
p.p.č. 411/59 o výměře 20 m2 v k.ú. Brložec u Štědré a obci Štědrá, a to formou kupní smlouvy mezi
xxx, bytem xxx (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou
správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako kupující na straně druhé),
za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 11/2015 ze dne 08.11.2015
ve výši 150 Kč/m2, tj. celkem 3.000 Kč, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví xxx
do vlastnictví Karlovarského kraje
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné kupní smlouvy
Termín kontroly: únor 2022
Zodpovídá:

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

25. Souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o užívání nemovitých věcí, ubytování
a zabezpečení souvisejících služeb mezi Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou
Sokolov, příspěvková organizace, a Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro potřeby
pobočky Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 769/07/21
- souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o užívání nemovitých věcí, ubytování a zabezpečení
souvisejících služeb ev. č. sml. 6440 - MVS6 - 2020- 005 mezi Integrovanou střední školou technickou
a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace, a Českou republikou - Ministerstvem obrany,
dle předloženého návrhu
- ukládá Mgr. Pavlu Janusovi, řediteli Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov,
příspěvková organizace, činit potřebné kroky k uzavření předmětného dodatku č. 1, dle předloženého
návrhu
Termín kontroly: 20.09.2021
Zodpovídá:

12.07.2021

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku
Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy technické
a ekonomické Sokolov
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26. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce, mezi Českou republikou – Správa státních hmotných
rezerv a Karlovarským krajem, za účelem dočasného bezplatného užívání pohotovostních zásob
státních hmotných rezerv - zdravotnického materiálu
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 770/07/21
- souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi Česká republika – Správa státních hmotných rezerv,
se sídlem Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana, IČO 48133990 a Karlovarským krajem,
za účelem dočasného bezplatného užívání pohotovostních zásob státních hmotných rezerv
- zdravotnického materiálu, dle předloženého návrhu
Termín kontroly: 06.09.2021
Zodpovídá:

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku

27. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě a smlouva
o budoucí smlouvě darovací - umístění a provoz zařízení splaškové kanalizační a vodovodní
přípojky na pozemku p. č. 527/105 a pozemku p. č. 527/108, vše v k.ú. Dvory, mezi Karlovarským
krajem a panem Jaroslavem Pejsarem
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 771/07/21
- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě
a smlouvy o budoucí smlouvě darovací - umístění a provoz zařízení splaškové kanalizační a vodovodní
přípojky na pozemku p. č. 527/105 a pozemku p. č. 527/108, vše v k.ú. Dvory, v rámci stavby: „K. Vary,
Dvory – vodovodní a kanalizační přípojka pro kavárnu v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje“,
mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako
stranou budoucí povinnou ze služebnosti inženýrské sítě a budoucí obdarovanou), a panem Jaroslavem
Pejsarem, se sídlem 360 01, Pila 185, IČO 88657159 (jako stranou budoucí oprávněnou ze služebnosti
inženýrské sítě a budoucím dárcem)
- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana, v souladu s ustanovením č. RK 534/05/15 ze dne
25.05.2015, podpisem předmětné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě a smlouvy o budoucí smlouvě darovací
Termín kontroly: 18.10.2021
Zodpovídá:

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku

28. 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 772/07/21
- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/19831, pozemky p.p.č. 2668/2 a 2721/5
v k.ú. Ovesné Kladruby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci
společností ELEKTRO EURON spol. s r.o., dle geometrického plánu č. 410-6336/2020 ze dne 24.02.2020
(umístění inženýrských sítí – podzemní kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 1.000 Kč
+ DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH,

12.07.2021
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tj. celkem 3.630 Kč
- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21226, pozemek p.p.č. 242/2 v k.ú. Hradiště
u Chebu, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci společností
ELEKTRO EURON spol. s r.o., dle geometrického plánu č. 751-5975/2020 ze dne 22.09.2020 (umístění
inženýrských sítí – podzemní kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH
+ administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH, tj. celkem
3.025 Kč
- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/198, pozemek p.p.č. 361/1 v k.ú. Teleč,
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci společností
Elektromontáže Touš s.r.o., dle geometrického plánu č. 87-6834/2020 ze dne 02.09.2020 (umístění
inženýrských sítí – podzemní kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH
+ administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH, tj. celkem
3.025 Kč
- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2114, pozemek p.p.č. 1165/1 v k.ú. Úšovice,
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci společností
MONTPROJEKT, a.s., dle geometrického plánu č. 2572-7486/2021 ze dne 25.05.2021 (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, tj. celkem
3.025 Kč
- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21323, pozemek p.p.č. 470 v k.ú. Krapice,
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci společností SUPTel a.s.,
dle geometrického plánu č. 207-5442/2020 ze dne 18.06.2020 (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, tj. celkem 3.025 Kč
- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21214, pozemek p.p.č. 383 v k.ú. Malá
Šitboř, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci společností
ELEKTRO EURON spol. s r.o., dle geometrického plánu č. 148-6670/2020 ze dne 23.11.2020 (umístění
inženýrských sítí – podzemní kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH
+ administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH, tj. celkem
3.025 Kč
- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/20173, pozemek p.p.č. 1299
v k.ú. Chodovská Huť, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci
společností ELEKTRO EURON spol. s r.o., dle geometrického plánu č. 377-5624/2021 ze dne 12.02.2021
(umístění inženýrských sítí – podzemní kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH
+ administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH, tj. celkem
3.025 Kč
- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/230, pozemek p.p.č. 387 v k.ú. Chotěnov
u Mariánských Lázní, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci
společností ELEKTRO EURON spol. s r.o., dle geometrického plánu č. 237-6320/2021 ze dne 19.03.2021
(umístění inženýrských sítí – podzemní kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH
+ administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH, 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
12.07.2021
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Termín kontroly: 20.12.2021
Zodpovídá:

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

29. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském
kraji - Kotlíková dotace I" - změna žadatele o dotaci projektu číslo 1_01_144
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 773/07/21
- schvaluje změnu žadatele pod pořadovým číslem žádosti 1_01_144 v projektu Kotlíkových dotací I
- z Vladislavy Klierové na Leona Sancara
- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Petra Kulhánka, podpisem dodatku č. 1 smlouvy
KK01483/2016-00
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic

30. Projekt "Kotlíkové dotace III" - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace s
evidenčním číslem KK2568/2019 - změna žadatele a zdroje vytápění
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 774/07/21
-schvaluje
- žádost o změnu zdroje vytápění u projektu č. 3_01_446
- uzavření dodatku č. 1, kterým se upravuje smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním
číslem KK02568/2019
- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Mgr. Dalibora Blažka, podpisem Dodatku č. 1,
kterým se upravuje smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK02568/2019
Termín kontroly: 04.10.2021
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic

31. Navýšení alokace programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro
Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – podprogram 1 Inovační vouchery,
podprogram 2 Kreativní vouchery pro rok 2021
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 775/07/21
- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 251/2021 - přesun rozpočtových prostředků z kapitálových výdajů
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly Příspěvky cizím
subjektům tohoto odboru ve výši ± 550.000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí
neinvestičních dotací v rámci Programu rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje v roce 2021.

12.07.2021
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- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 252/2021 - přesun rozpočtových prostředků z běžných výdajů Odboru
kultury, památkové peče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly
Příspěvky cizím subjektům Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši
± 300.000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu
rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje v roce 2021.
- schvaluje navýšení alokace Programu rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – podprogram
1 Inovační vouchery, podprogram 2 Kreativní vouchery o 850.000 Kč
- schvaluje Dodatek č. 1 Vyhlášení a pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního
vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje „Program rozvoje konkurenceschopnosti
Karlovarského kraje podprogram 1 Inovační vouchery – podprogram 2 Kreativní vouchery“
- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje oblast regionálního rozvoje a projektového řízení k podpisu
dodatku vyhlášení a pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace:
Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – "Program rozvoje
konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - podprogram 1 Inovační vouchery, podprogram 2 Kreativní
vouchery"
- ukládá odboru regionálního rozvoje
- zveřejnit Dodatek č. 1 k Vyhlášení dotačního programu a pravidlům pro příjem a hodnocení žádostí,
poskytnutí a finančního vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje vyhlašovaného dotačního
programu na elektronické desce ve lhůtě nejpozději 30 dnů před zahájením příjmu elektronických žádostí
o dotaci
- zajistit přípravu technologie pro sběr elektronických žádostí o dotace ve lhůtě nejpozději do okamžiku
zahájení příjmu elektronických žádostí o dotaci
- ukládá Karlovarské agentuře rozvoje podnikání, příspěvkové organizaci, zveřejnit na webových
stránkách agentury odkaz na Dodatek č. 1 k Vyhlášení programu pro poskytování dotací z rozpočtu
Karlovarského kraje – „Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – podprogram 1
– Inovační vouchery, podprogram 2 Kreativní vouchery“
Termín kontroly: 20.09.2021
Zodpovídá:

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

32. Projekt „Šablony 2021-2023 - Krušnohorská 304“ Základní školy Ostrov, příspěvková
organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 776/07/21
- souhlasí se zařazením projektu „Šablony 2021-2023 - Krušnohorská 304“ Základní školy Ostrov,
příspěvková organizace, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje
- jmenuje Mgr. Pavlínu Zapletalovou, ředitelku Základní školy Ostrov, příspěvková organizace, vedoucí
projektu „Šablony 2021-2023 - Krušnohorská 304“
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako žadatele o dotaci
na projekt „Šablony 2021-2023 - Krušnohorská 304“ Základní školu Ostrov, příspěvková organizace
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádosti o dotaci
na projekt „Šablony 2021-2023 - Krušnohorská 304“
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje
projektu „Šablony 2021-2023 - Krušnohorská 304“ ve výši 263.793 Kč, kdy financování projektu je
řešeno ze 100 % z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) na základě
připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání prostřednictvím Základní školy Ostrov, příspěvková organizace
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje
Termín kontroly: 18.10.2021
Zodpovídá:

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

33. Žádost o navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve střední škole, jejíž činnost vykonává
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková
organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 777/07/21
- schvaluje s účinností od 1. září 2021 navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve střední škole, jejíž
činnost vykonává Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary,
příspěvková organizace, z 500 na 520
- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu k podpisu žádosti
zřizovatele o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré kroky nezbytné
pro zápis uvedené změny do rejstříku škol a školských zařízení
Termín kontroly: 20.09.2021
Zodpovídá:

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

34. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce objektu č.p. 174/22
Dalovice"
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 778/07/21
- schvaluje vyloučení účastníka společnosti SVS 2000 spol. s r.o., Moříčovská 1210, 363 01 Ostrov,
IČO 25241753, ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 3, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů z důvodu neprokázání složení požadované jistoty ve výši
100.000 Kč
- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky "Rekonstrukce objektu č.p. 174/22
Dalovice". Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti STABIA s.r.o., Sládkova 159/1,
352 02 Cheb, IČO 29111021, s nabídkovou cenou 14.119.995,80 Kč včetně DPH
- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku "Rekonstrukce objektu č.p. 174/22 Dalovice" dle návrhu
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- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku s vybraným dodavatelem - společností STABIA s.r.o.,
Sládkova 159/1, 350 02 Cheb, IČO 29111021, s nabídkovou cenou 14.119.995,80 Kč včetně DPH,
po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení
- ukládá vedoucímu odboru investic činit veškeré úkony nutné k vyloučení účastníka zadávacího řízení
- ukládá řediteli Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov příspěvková organizace, činit úkony spojené
s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem společností STABIA s.r.o., Sládkova 159/1, 350 02 Cheb,
IČO 29111021
- pověřuje PhDr. Milana Molce, ředitele Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková
organizace, podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem - společností STABIA s.r.o., Sládkova 159/1,
350 02 Cheb, IČO 29111021
Termín kontroly: 06.09.2021
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic
PhDr. Milan Molec, ředitel příspěvkové organizace Dětského domova Karlovy Vary
a Ostrov

35. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Úklidové práce pro Gymnázium
Cheb 2021 - 2025"
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 779/07/21
- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky "Úklidové práce pro Gymnázium
Cheb 2021 - 2025", kdy jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka účastníka č. 8 – SEŽEV
chráněná dílna s.r.o., Jarní 116/50, 614 00 Brno, IČO 05098882, s nabídkovou cenou 608.559,65 Kč
včetně DPH za jeden rok (tj. 502.941,86 Kč bez DPH za jeden rok)
- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku "Úklidové práce pro Gymnázium Cheb 2021 - 2025" dle návrhu
- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Úklidové práce pro Gymnázium Cheb 2021 - 2025"
po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení s vybraným dodavatelem SEŽEV
chráněná dílna s.r.o., Jarní 116/50, 614 00 Brno, IČO 05098882, s nabídkovou cenou 608.559,65 Kč
včetně DPH za jeden rok (tj. 502.941,86 Kč bez DPH za jeden rok)
- ukládá RNDr. Ing. Jaroslavu Kočvarovi, řediteli Gymnázium Cheb, příspěvková organizace, činit úkony
spojené s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem SEŽEV chráněná dílna s.r.o., Jarní 116/50,
614 00 Brno, IČO 05098882
- pověřuje RNDr. Ing. Jaroslava Kočvaru, ředitele Gymnázia Cheb, příspěvkové organizace, podpisem
smlouvy s vybraným dodavatelem SEŽEV chráněná dílna s.r.o., Jarní 116/50, 614 00 Brno,
IČO 05098882
Termín kontroly: 23.08.2021
Zodpovídá:
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36. Smlouva o poskytnutí finančního daru Karlovarskému kraji společností ČEPS, a.s.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 780/07/21
- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi Karlovarským krajem jako obdarovaným
a společností ČEPS, a.s. jako dárcem, ve výši 500.000 Kč, dle návrhu
- pověřuje Ing. Petra Kulhánka, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem smlouvy o poskytnutí
finančního daru
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy předložit smlouvu k podpisu hejtmanovi
Termín kontroly: 23.08.2021
Zodpovídá:

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

37. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu údržby a obnovy
sportovních zařízení - změna charakteru a účelu poskytnutých dotací
Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.

38. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu
Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.

39. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství
a cestovního ruchu
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 781/07/21
- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě
- schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje subjektům dle přílohy č. 1
- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
pro rok 2021 v rámci individuálních dotací - odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního
ruchu se subjekty dle přílohy č. 1
- pověřuje Oľgu Halákovou, členku Rady Karlovarského kraje pro oblast kultury a památkové péče,
podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, v případě schválení
poskytnutí žádostí o individuální dotace se subjekty dle přílohy č. 1
- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Oľze Halákové, člence rady Karlovarského kraje
pro oblast kultury a památkové péče, k podpisu a zajistit veškeré úkony ze smluv vyplývající
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Termín kontroly: 04.10.2021
Zodpovídá:

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

40. Žádost Sdružení místních samospráv České republiky, z. s., o poskytnutí individuální dotace
na „Partnerství krajské a místní samosprávy v roce 2021 v Karlovarském kraji“
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 782/07/21
- schvaluje neposkytnutí individuální dotace Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.,
na projekt „Partnerství krajské a místní samosprávy v roce 2021 v Karlovarském kraji“
Termín kontroly: 06.09.2021
Zodpovídá:

Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje

41. Zadání Studie využití a rozvoje areálu bývalé Střední zemědělské školy Dalovice - podklad
pro veřejnou zakázku
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 783/07/21
- bere na vědomí předložené zadání Studie využití a rozvoje areálu bývalé Střední zemědělské školy
Dalovice jako podklad pro zadání veřejné zakázky na zpracování studie
Termín kontroly: 18.10.2021
Zodpovídá:

Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje

42. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Terapeutická linka Sluchátko, z.ú.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 784/07/21
- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci Terapeutická linka
Sluchátko, z.ú., IČO 09497595, na úhradu výkonu práce psychoterapeutů a realizačního týmu, ve výši
50.000 Kč dle přílohy č. 2
- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s organizací Terapeutická
linka Sluchátko, z.ú., IČO 09497595, na úhradu výkonu práce psychoterapeutů a realizačního týmu,
ve výši 50.000 Kč dle přílohy č. 3
- pověřuje člena rady pro oblast sociálních věcí, Mgr. Roberta Pisára, podpisem veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje s organizací Terapeutická linka
Sluchátko, z.ú., IČO 09497595, se sídlem Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3
- ukládá odboru sociálních věcí zveřejnit schválenou individuální dotaci na internetových stránkách
Karlovarského kraje
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Termín kontroly: 20.09.2021
Zodpovídá:

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí

43. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – město Nejdek
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 785/07/21
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu Karlovarského kraje městu Nejdek, se sídlem náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek,
IČO 00254801, ve výši 250.000 Kč na pořízení automobilu pro realizaci projektu „Senior Expres“
dle přílohy č. 2
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí individuální dotace s městem Nejdek, IČO 00254801, ve výši 250.000 Kč
na pořízení automobilu pro realizaci projektu „Senior Expres“ dle přílohy č. 3
- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 253/2021 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 250.000 Kč
v rámci rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly příspěvky cizím
subjektům, a to z neinvestičních výdajů na kapitálové výdaje. Finanční prostředky budou použity
na investiční dotaci městu Nejdek na pořízení automobilu pro realizaci projektu Senior Expres.
Termín kontroly: 18.10.2021
Zodpovídá:

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí

44. Změna č. 67 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci doplnění návrhu
způsobu zásobení obyvatel lokality Dolní Hluboká pitnou vodou
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 786/07/21
- projednala žádost města Krásno o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje
ve věci navrhovaného způsobu zásobení obyvatel pitnou vodou lokality Dolní Hluboká,
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje předloženou změnu č. 67 Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ke schválení.
Zodpovídá:

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

45. Změna č. 73 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci doplnění návrhu
zásobení obyvatel pitnou vodou - rozšíření vodovodní sítě v centrální části města Karlovy Vary
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 787/07/21
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- projednala žádost statutárního města Karlovy Vary o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Karlovarského kraje ve věci navrhovaného způsobu zásobení obyvatel pitnou vodou v centrální části
města Karlovy Vary
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje předloženou změnu č. 73 Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ke schválení
Zodpovídá:

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

46. Přehled o vyjadřování Karlovarského kraje v procesu posuzování vlivů na životní prostředí
za I. pololetí roku 2021
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 788/07/21
- bere na vědomí informaci o vyjadřování se za Karlovarský kraj v procesu posuzování vlivů na životní
prostředí v I. pololetí roku 2021
Zodpovídá:

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

47. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu ochrany životního
prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty na rok 2021
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 789/07/21
- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací
z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy,
vzdělávání a osvěty v celkové výši 1.443.555,87 Kč dle přílohy č. 1
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje v rámci programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu
ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v celkové výši 56.444,02 Kč
dle přílohy č. 1
- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace v rámci Programu pro poskytování dotací
z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy,
vzdělávání a osvěty dle přílohy č. 1
- pověřuje Ing. Karla Jakobce, uvolněného člena zastupitelstva pro oblast životního prostředí, podpisem
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu
pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního prostředí
a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty dle přílohy č. 1
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Karla Jakobce, uvolněného
člena zastupitelstva pro oblast životního prostředí, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje
na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty dle přílohy č. 1
- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit přehled schválených dotací na internetových
stránkách Karlovarského kraje

12.07.2021

Strana 25 (celkem 35)

Usnesení z 34. jednání RKK dne 12.07.2021

č. j. KK/1255/VZ/21

Termín kontroly: 20.12.2021
Zodpovídá:

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

48. Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství, pro rok 2021 - II. část
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 790/07/21
- schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1
- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuálních dotací dle návrhu
- pověřuje Ing. Karla Jakobce, uvolněného člena zastupitelstva pro oblast životního prostředí, podpisem
veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuálních dotací dle přílohy č. 1
- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit schválené individuální dotace
na internetových stránkách Karlovarského kraje
Termín kontroly: 20.12.2021
Zodpovídá:

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

49. Poskytnutí finančních darů obcím za umístění v „Soutěži obcí“ v rámci společného projektu
Karlovarského kraje a společnosti ELEKTROWIN a.s.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 791/07/21
- schvaluje poskytnutí finančních darů obcím za umístění v „Soutěži obcí“ ve výši:
v kategorii obce s počtem obyvatel do 2 500:
1
obec Velichov
15 000 Kč
2
obec Vojtanov
10 000 Kč
3
obec Vintířov
5 000 Kč
v kategorii obce s počtem obyvatel nad 2 500:
1
město Teplá
15 000 Kč
2
město Nejdek
10 000 Kč
3
město Toužim
5 000 Kč
- schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančních darů obcím za umístění v „Soutěži obcí“ s:
obec Velichov
obec Vojtanov
obec Vintířov
město Teplá
město Nejdek
město Toužim

12.07.2021
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- pověřuje Ing. Karla Jakobce, uvolněného člena Zastupitelstva Karlovarského kraje, podpisem
darovacích smluv o poskytnutí finančních darů obcím za umístění v „Soutěži obcí“
Termín kontroly: 20.12.2021
Zodpovídá:

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

50. Poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži "EZ - Liga" v rámci společného
projektu Karlovarského kraje a společnosti ASEKOL a.s.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 792/07/21
- schvaluje poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži „EZ – Liga“ ve výši:
v kategorii obce s počtem obyvatel do 2 500:
1
obec Kyselka
15 000 Kč
2
obec Vysoká Pec
10 000 Kč
3
město Chyše
5 000 Kč
v kategorii obce s počtem obyvatel nad 2 500:
1
město Kynšperk nad Ohří
15 000 Kč
2
město Sokolov
10 000 Kč
3
město Mariánské Lázně
5 000 Kč
- schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži
„EZ - Liga“ s:
obec Kyselka
obec Vysoká Pec
město Chyše
město Kynšperk nad Ohří
město Sokolov
město Mariánské Lázně
- pověřuje Ing. Karla Jakobce, uvolněného člena Zastupitelstva Karlovarského kraje, podpisem
darovacích smluv o poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži "EZ - Liga"
Termín kontroly: 20.12.2021
Zodpovídá:

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

51. Poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži "Liga odpadů" v rámci společného
projektu Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s.
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 793/07/21

12.07.2021

Strana 27 (celkem 35)

Usnesení z 34. jednání RKK dne 12.07.2021

č. j. KK/1255/VZ/21

- schvaluje poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži „Liga odpadů“ ve výši:
v kategorii obce s počtem obyvatel do 1 000:
1
obec Potůčky
60 000 Kč
2
město Přebuz
30 000 Kč
3
město Horní Blatná
10 000 Kč
v kategorii obce s počtem obyvatel nad 1 000:
1
město Hroznětín
60 000 Kč
2
obec Velká Hleďsebe 30 000 Kč
3
obec Jenišov
10 000 Kč
- schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži
„Liga odpadů“ s:
obec Potůčky
město Přebuz
město Horní Blatná
město Hroznětín
obec Velká Hleďsebe
obec Jenišov
- pověřuje Ing. Karla Jakobce, uvolněného člena Zastupitelstva Karlovarského kraje, podpisem
darovacích smluv o poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži „Liga odpadů“
Termín kontroly: 20.12.2021
Zodpovídá:

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

52. Centrální nákup zemního plynu – schválení nákupního pokynu
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 794/07/21
- schvaluje nákupní pokyn na hodnotu násobícího koeficientu na burze POWER EXCHANGE
CENTRAL EUROPE a.s., maximálně ve výši 1,10. Hodnota koeficientu bude stanovena v den odeslání
nákupního pokynu.
- schvaluje fixaci ceny typem "Zavírací periodická" na burze POWER EXCHANGE CENTRAL
EUROPE a.s., cenou Referenčního kontraktu se fixace ceny provede automaticky ve všech obchodních
dnech fixačního období stanoveného v den odeslání nákupního pokynu
- pověřuje Ing. Karla Jakobce, uvolněného člena zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast životního
prostředí, odesláním nákupního pokynu k aukci burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s.,
prostřednictvím aplikace PARC
Termín kontroly: 20.12.2021
Zodpovídá:

12.07.2021

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
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53. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Obnova vozového parku KÚ
a RKK 2022-2026“
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 795/07/21
- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku „Obnova vozového
parku KÚ a RKK 2022-2026“
- schvaluje hodnotící kritéria pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Obnova vozového parku KÚ
a RKK 2022-2026“:
Kritérium č. 1 – Cena měsíčního leasingu v Kč včetně DPH (váha kritéria – 70 %)
Kritérium č. 2 – Výše poplatku za přečerpání stanovených km v Kč vč. DPH (váha kritéria – 10 %)
Kritérium č. 3 – Výše dobropisu (vratky) při nedočerpání stanovených km v Kč včetně DPH (váha kritéria
- 10 %)
Kritérium č. 4 – Doba dodání (váha kritéria - 10 %)
- schvaluje maximální možnou a nepřekročitelnou cenu měsíčního leasingu za 1 automobil v Kč včetně
DPH, kterou účastník nesmí svou nabídkovou cenou překročit pro jednotlivé části:
Část č. 1 - Osobní automobil - RKK
Část č. 2 - Osobní automobil - KÚ SUV 4x4
Část č. 3 - Osobní automobil - KÚ
Část č. 4 - Osobní automobil - KÚ LIFTBACK
Část č. 5 - Osobní automobil - KÚ COMBI

21.780 Kč
13.310 Kč
6.655 Kč
12.705 Kč
12.705 Kč

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Obnova vozového parku KÚ a RKK 2022-2026“
- schvaluje členy hodnotící komise:
Mgr. Dalibor Blažek
Mgr. Petr Kubis
Ing. arch. Vojtěch Franta
Tomáš Trávník
Ing. Zora Bolková
náhradníky hodnotící komise:
Ing. Petr Kulhánek
Ing. Jan Bureš
Bc. Pavel Čekan
Ing. Vít Hromádko
Ing. Karel Jakobec
Markéta Monsportová
Patrik Pizinger
Mgr. Jana Mračková Vildumetzová
Martin Hurajčík
Mgr. Bc. Hana Žáková
Ing. Jan Horník
Mgr. Robert Pisár
Ing. Josef Janů
Lukáš Zykán
Mgr. Jindřich Čermák
Eduard Frisch
Věra Maříková
12.07.2021
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Karla Maříková
Vítězslav Kilnar
Josef Urbich
Ing. Andrea Černá
Monika Drobilová
Jaroslav Štěpán
Mgr. Kateřina Miosgová
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic
Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

54. Vyhlášení výběrového řízení na ředitele příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného
dopravního systému Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 796/07/21
- bere na vědomí vzdání se pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného
dopravního systému Karlovarského kraje, příspěvková organizace, PhDr. Ing. Zdeňkem Kusým,
ke dni 30.06.2021
- vyhlašuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace
Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, příspěvková organizace
- jmenuje výběrovou komisi ve složení:
předseda komise:
člen komise:
člen komise:
člen komise:
člen komise:
náhradník::
náhradník:
náhradník:

Ing. Jan Bureš, DBA
Ing. Petr Kulhánek
Mgr. Dalibor Blažek
Ing. Karel Jakobec
Bc. Jan Picka
Mgr. Robert Pisár
p. Patrik Pizinger
Ing. Vít Hromádko

tajemník komise: Naděžda Domecká, úřednice odboru kancelář ředitelky úřadu
- ukládá odboru kancelář ředitelky úřadu zabezpečení úkolů souvisejících s vyhlášením výběrového řízení
- zveřejnění výběrového řízení v personální inzerci
Termín kontroly: 06.09.2021
Zodpovídá:

Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu

55. Smlouva o spolupráci mezi Vojenskou střední školou a vyšší odbornou školou Ministerstva
obrany v Moravské Třebové a Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov,
příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 797/07/21
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- schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi Vojenskou střední školou a vyšší odbornou školou
Ministerstva obrany v Moravské Třebové a Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou
Sokolov, příspěvková organizace, dle návrhu
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitele příspěvkové organizace o tomto
usnesení
Termín kontroly: 18.10.2021
Zodpovídá:

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

56. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Úklidové práce pro SZŠ a VOŠ
Cheb 2021" pro Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu Cheb, příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 798/07/21
- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku
"Úklidové práce pro SZŠ a VOŠ Cheb 2021"
- schvaluje hodnotící kritéria, kterými jsou "výše nabídkové ceny v Kč včetně DPH za roční úklid" - váha
kritéria 90 % a "výše hodinové sazby v Kč včetně DPH za mimořádný úklid" - váha kritéria 10 %
pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Úklidové práce pro SZŠ a VOŠ Cheb 2021"
- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Úklidové práce pro SZŠ a VOŠ Cheb 2021"
- schvaluje seznam dodavatelů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku
"Úklidové práce pro SZŠ a VOŠ Cheb 2021":
- Pavel Břicháček, Tovární 2621/13, 350 02, Cheb, IČO 49771728
- de Wolf GROUP s.r.o., Cheb, Americká 2452/14, PSČ 350 02, IČO 64831442
- Miroslav Zigo, Šeříková 1330/12, 350 02, Cheb, IČO 67101569
- David Šneberger, Májová 660/47, 350 02, Cheb, IČO 06029833
- ÚklidoFFka company s.r.o., Nová výstavba 216, 435 21 Obrnice, IČO 09032801
- HONDL GLOBAL SERVICES, a.s., Kladno, Huťská 371, PSČ 272 01, IČO 28967968
- schvaluje
členy hodnotící komise:
Mgr. Jindřich Čermák
Ing. Jan Vrba
Ing. Petr Čolák
Mgr. Radek Žemlička
Bc. Dagmar Kerulová
náhradníky hodnotící komise:
Gabriela Dostálová
Ing. Karel Jakobec
Ing. Josef Janů
Ing. Erik Klimeš
Bc. Jan Picka
Věra Maříková
Patrik Pizinger
Michal Šťovíček
Ludmila Vocelková
12.07.2021
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Mgr. Bc. Hana Žáková
Ing. Stanislav Jambor
Ing. Zuzana Žitná
Ing. Andrea Černá
Mgr. Kateřina Miosgová
Ing. Zora Bolková
Zodpovídá:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic

57. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Víceúčelové obráběcí centrum
pro ISŠ Cheb“ Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, realizované v rámci
projektu „Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji“, registrační číslo
projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 799/07/21
- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Víceúčelové obráběcí centrum
pro ISŠ Cheb" Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, kdy jako nejvýhodnější nabídka
byla vyhodnocena nabídka účastníka č. 1 – ADATE, s.r.o., Midlochova 134/10, 644 00 Brno,
IČO 28278577, s nabídkovou cenou 3.968.000 Kč bez DPH (tj. 4.801.280 Kč včetně DPH)
- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku „Víceúčelové obráběcí centrum pro ISŠ Cheb“ dle návrhu
- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Víceúčelové obráběcí centrum pro ISŠ Cheb“
po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení s vybraným dodavatelem
ADATE, s.r.o., Midlochova 134/10, 644 00 Brno, IČO 28278577, s nabídkovou cenou 3.968.000 Kč
bez DPH (tj. 4.801.280 Kč včetně DPH)
- ukládá Ing. Janu Homolkovi, řediteli Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, činit
úkony spojené s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem ADATE, s.r.o., Midlochova 134/10,
644 00 Brno, IČO 28278577
- pověřuje Ing. Jana Homolku, ředitele Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace,
podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem ADATE, s.r.o., Midlochova 134/10, 644 00 Brno,
IČO 28278577
- schvaluje použití rezervního fondu Integrované střední škole Cheb, příspěvková organizace, ve výši
618.250 Kč na financování neinvestiční části akce „Víceúčelové obráběcí centrum pro ISŠ Cheb“
- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Integrované střední škole
Cheb, příspěvková organizace, ve výši 743.000 Kč a jejich použití na financování akce „Víceúčelové
obráběcí centrum pro ISŠ Cheb“
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitele příspěvkové organizace o přijatém
usnesení
Termín kontroly: 22.11.2021
Zodpovídá:

12.07.2021

Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
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58. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Obec Slovákov v Karlových Varoch
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 800/07/21
- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci Obec Slovákov
v Karlových Varoch, IČO 63556804, na akci Den národnostních menšin Karlovarského kraje, ve výši
180.000 Kč dle přílohy č. 2
- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s organizací Obec Slovákov
v Karlových Varoch, IČO 63556804, na akci Den národnostních menšin Karlovarského kraje, ve výši
180.000 Kč dle přílohy č. 3
- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 262/2021- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru sociálních
věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly Příspěvky cizím subjektům tohoto odboru
v celkové částce ± 180.000 Kč. Jedná se o poskytnutí neinvestiční individuální dotace pro Obec Slovákov
v Karlových Varoch na akci Den národnostních menšin Karlovarského kraje.
- pověřuje člena rady pro oblast sociálních věcí, Mgr. Roberta Pisára, podpisem veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje s organizací Obec Slovákov v Karlových
Varoch, IČO 63556804, se sídlem Moskevská 1783, 360 01 Karlovy Vary
- ukládá odboru sociálních věcí zveřejnit schválenou individuální dotaci na internetových stránkách
Karlovarského kraje
Termín kontroly: 20.09.2021
Zodpovídá:

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí

59. Stavba „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace
areálu nemocnice v Chebu“ – veřejná zakázka „Pořízení lékařské technologie a interiérového
vybavení“ – Schválení postupu zadávacích řízení a členění veřejných zakázek
Schválení realizace zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky „Pořízení lékařské technologie
a interiérového vybavení - XXIV“ pro část 52 a část 53 veřejné zakázky
- schválení zadávací dokumentace
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 801/07/21
- schvaluje postup zadávacích řízení a členění veřejné zakázky „Pořízení lékařské technologie
a interiérového vybavení“ na jednotlivé části pro Objekt B-levá dle důvodové zprávy a přílohy číslo 1
- schvaluje realizaci zadávacího řízení na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového
vybavení - XXIV“ pro část 52 a část 53 veřejné zakázky, formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
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- schvaluje hodnotící kritérium „nejnižší nabídková cena bez DPH“ pro hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - XXIV“ pro část 52 a část 53 veřejné
zakázky
- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového
vybavení - XXIV“ pro část 52 a část 53 veřejné zakázky
- schvaluje členy a náhradníky hodnotící komise na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie
a interiérového vybavení - XXIV“ pro část 52 a část 53 veřejné zakázky:
Hodnotící komise - člen
Mgr. Jiří Klsák
Mgr. Bc. Hana Žáková
Ing. Šárka Ištvánová
Ing. Květoslav Smutný
Ing. Jaroslav Bednář
Hodnotící komise - náhradník
Ing. Miroslav Balatka
MUDr. Jiří Brdlík
Bc. Pavel Čekan
Gabriela Dostálová
Eduard Frisch
Martin Hurajčík
Ing. Karel Jakobec
Mgr. Antonín Jalovec
Ing. Josef Janů
Ing. Erik Klimeš
Markéta Monsportová
Bc. Jitka Pokorná
Luboš Pokorný
Ing. Marek Poledníček
Václav Skuhravý
Ludmila Vocelková
Ing. Jitka Hloušková
Ing. Aleš Švajdler
Ing. Ilona Vltavská
- pověřuje hodnotící komisi posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením
nabídek
- pověřuje Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., jako příkazníka dle smlouvy číslo KK02682/2017
ze dne 26. 10. 2017 zastoupením Karlovarského kraje jako zadavatele dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb.,
zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
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- bere na vědomí informaci ohledně zahájení výběrového řízení pro Část 51 veřejné zakázky
– Vyšetřovací svítidla
Termín kontroly: 08.11.2021
Zodpovídá:

Ing. Jan Špilar, člen představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.

Ing. Petr Kulhánek v. r.
hejtman
Karlovarského kraje

12.07.2021

Mgr. Dalibor Blažek v. r.
náměstek hejtmana
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